Grand Cru 4 – JBC Zoetermeer 4 van de 6e Divisie.
1e ronde: Doublette
Het team Ed en Gien speelden constant en na 3 mene was de stand 2-2. Maar Zoetermeer liepen
uit naar 2-5. Ons team had geen verweer tegen het spel van Zoetermeer. Zij maakte weer een paar
goede slagen door in 3 menes de stand op 4-10 te brengen. Door Gien en Ed werd in de volgende
menes 3 punten gehaald! En de stand zo op 7- 10 te brengen, wel nog steeds op achterstand!
Daarna kwamen de Zoetermeerders in de “mood” Wij konden er niet meer van maken, dus
eindstand 7- 13 voor Zoetermeer. Dus één verloren partij.
Het team Hieke en Raymond:
Zij kwamen achter met 0-2. Daarna werd een eigen bal weg getireerd dus 0 -3 achter. Na een mooie
geplaatste bal van Hieke werd het eerste punt gescoord 1-3 toen 2-3. Na een mene van 3 komt
Zoetermeer op 2-6. Na goed tireer werk van Raymond komen we op 4-6. Zoetermeer loopt daarna
uit naar 4-8. Het werd zelfs 4-9. Nu volgt er een hele spannende mene wat 3 punt voor Grand Cru
oplevert! 7-9 in deze flow denderde Hieke en Raymond door naar 10-9 voor, daarna werd het 11-9 +
12-9. Zoetermeer kwam er niet meer aan te pas en wij wonnen met 13-9, Hoera punt binnen.
Het team Thea en Jan:
Om 12.00 uur begint de partij: na 3 menes is de achterstand opgelopen naar 1-4. De tegenstanders
spelen heel zuiver en weten achter elkaar te scoren. Thea en Jan hadden hun dag niet, want niets
lukte. Zij keken al snel tegen een achterstand aan van 1-9. En helaas is na weer 2 menes de eindstand
bereikt van 1-13 voor Zoetermeer. En met de woorden van Jan te spreken: ”het is niet anders”.

De 2e ronde: Triplette:
Het 1e team bestaat uit: Sjaan + Wim + Ton:
Goed plaatsen en goed raak schieten, leverde ons na 4 menes een voorsprong op van 6-0!
Zoetermeer gingen veel kijken en overleggen met elkaar, hoe deze achterstand aan te pakken. Zij
gooide wel veel ballen bij de but, maar wij maakten weer een punt 7-0. Daarna weet Z’m te scoren
en de stand te brengen op 7-3. Dit laten wij niet op ons zitten en lopen uit naar 10-4. Toch weet Z’m
te scoren en het wordt 10-5. Het wordt spannend want Zoetermeer legt de bal bij de but, Wim schiet
mis en Sjaan te ver………..dus 10-6, daarna scoort Z’m weer, stand 10-7. Dan plaatst Ton de boul
tegen de but, deze wordt weggeschoten en is de stand 10-8. Zenuwslopend! Sjaan+Wim+ Ton zijn
iets voorzichtiger gaan spelen met meer overleg. Zodat Zoetermeer geen punt meer scoorde en de
wedstrijd gewonnen werd met 13-8 Compliment is op zijn plaats.

Het 2e team bestaat uit: Hieke + Jan + Raymond:
Hieke plaatst als eerste, Jan milieu, Raymond is Tireur: Na 3 geslaagde menes is de stand 3-0 in ons
voordeel. Antwoord kwam snel het werd 3-1. Na een pracht schot van Raymond wordt ‘t 5-1 vóór.
De tegenstander gooide 1 bal dichtbij de but en 1 bal van Grand Cru erbij. Een schot van Raymond
ging precies tussen de 2 ballen door, dus wel een punt voor Zoetermeer 5-2. Na een hele goede

mene leverde ons dat 5 punten op, ook doordat de tegenstander geen verdediging had geplaatst. De
stand is nu 10-2 en dat schiet lekker op! Door Zoetermeer werd nog 1 punt gescoord, maar dat
mocht de pret niet drukken, want wij scoorde de laatste 3 punten, zodat wij wonnen met 13-3. Goed
gedaan team.

3e ronde Doublette:
Team Thea en Ton :
Bij de eerste mene begon het goed, want zij wisten 3 punten te scoren zodat het 3-0 voor Grand Cru
4 stond. En dat is leuk om de wedstrijd mee te beginnen. Maar Zoetermeer wist in de volgende mene
ook punten te maken, de stand is nu 3-2 voor. Thea en Ton wisten uit te lopen naar 5-2.
De redelijke geplaatste ballen leverde geen punten op wel bij de tegenstander…Daarna gaat
Zoetermeer iedere mene punten maken, zodat de achterstand op 5-7 kwam te staan.
Wij weten de achterstand kleiner te maken 7-8 .Thea en Ton konden toch wel punten maken door
o.a. goed plaatsen en tireren werd de stand 10-9 (nog wel achter), maar het scheelde nog maar één
punt, het ging er om spannen bij de stand van 11-12!! Maar Zoetermeer maakte geen fouten, zij
wonnen met 11- 13.
Team Sjaan en Wim:
Na 4 mene stonden Sjaan en Wim al met 0-4 achter, maar in combinatie van goed plaatsen en tireren
is het antwoord 1-4, de stand kwam op 6-4 voor Zoetermeer. En de volhouder wint, daarna brengt
Grand Cru de stand op 6-6. Ondanks gelijke stand gaat Zoetermeer uit lopen naar 10-12..Oei….. Heel
knap van ‘t team van Grand Cru wordt de stand 12-12 gelijk, Bravo De toeschouwers langs de kant
hielden hun adem in en lieten zich gaan door commentaar te leveren?Foei dat mag niet ( in de 6e
divisie moeten wij nog veel leren) ondanks dat gaat Zoetermeer aan de haal met de winst 13-12.
Team Gien en Ed:
Gien en Ed konden hum borst natmaken want zij speelde tegen hele goede spelers, aangezien één
speler alle ballen op de but kon plaatsten. Maar zij waren er niet bang voor, want zij staan al gauw 50 voor. Zoetermeer komt terug met 5-3. Na een bal van Gien op de but (wij kunnen dat ook dacht
Gien) 6-3. Na goed tireren van Zoetermeer komt de stand op 6 – 5, daana 9 – 5. Dan gaat de
tegenstander gas geven en brengt de score op 10-9 VOOR Zoetermeer. Nu kijken wij tegen een
achterstand aan. De stand is daarna nog spanneder want het wordt 12-10 voor Zoetermeer.
Wij komen terug met 11 – 12 . En de eindstand komt op 13 – 12 gewonnen door Grand Cru 4.
Petje af voor Gien en Ed.
Deze dag sluiten we af met een 4-4 gelijke stand, toch geen slecht resultaat.
Verslag van Sjaan en Hieke

