Verslag Grand Cru 4 - DGW2 25 november 2017
Zaterdag 25 november was het team op Wim na compleet aanwezig.
Hierdoor kon Ton een opstelling maken waarbij er wisselend ook kon worden gekeken vanaf
de bank.
De eerste ronde worden er 3 x doubletten gespeeld.
Partij 1 spelen Ton en René, zoals gebruikelijk, samen.
Na de eerste mene is er een achterstand van 1 punt, en vervolgens gaat het om en om.
Dan is zo'n meetmoment waarbij René de passer er bij moet halen, het verschil tussen de
boules blijkt veel minder dan een halve millimeter te zijn in het voordeel van de tegenstander.
Een welgemikte "opspeelbal" verjaagt deze puntbal en 4-2 kan genoteerd worden.
Via 7-3 , 8-4 komt de tegenstander weer een beetje bij en weet via 8-8 op 8-9 uit te komen.
Het team laat dit niet op zich zitten en via wat schiet en plaatswerk maken ze er 11-9
van.
De volgende mene komt de eerste bal van Ton al op een belangrijke 12e punt te liggen waarna
Ton uiteindelijk met een knap geplaatste bal, die indraait via een bal van de tegenstander, de
overwinning weet te bezegelen met 13-9.
De eerste winstpartij is in de knip!
Partij 2 spelen Hieke en Raymond.
De eerste mene levert meteen al een achterstand op van 0-4.
Hieke struikelt maar krabbelt gelukkig weer op zonder kleerscheuren, al krabbelt de stand nog
Niet echt op…die komt langzaamaan in de gevarenzone met 0-9.
Dit is het moment dat de weerstand van ons team gaat toenemen, een voorzichtige eerste 2
puntjes winst gevolgd door een mene van 3 winstpunten, 5-9 dus.
Via 6-9 wordt het zelfs 9-9, nu gaat het er om spannen!
De tegenpartij is natuurlijk niet gelukkig met deze ontwikkeling en weet via 9-10, 9,11 de
spanning er in te houden... 11-12 wordt nog gehaald.
In de zaal horen we het gehoorapparaat van Thea piepen vanwege een lege batterij, dat werkt
voor ons team blijkbaar als een noodlkok, : de nekslag wordt uitgedeeld en de winst
bezegeld met 13-11. Knap gedaan, je ziet weer eens dat achterstaan nooit verlies hoeft te
betekenen!
Partij 3 Gien en Ed.
De eerste mene levert een winstpunt op, in ieder geval meteen een kleine voorsprong.
Via 4-2, 5-2 is de machine op dreef en ze stomen op naar 9-2.
De tegenstander is lam geslagen lijkt het wel, 10-2, 12-2en de winstpakker: 13-2!
De eerste 3 winstpartijen zijn in de pocket!
2e ronde Tripletten.
Sjaan, Gien en Ed beginnen aan de 4e partij op de beruchte baan 6/7, niet de makkelijkste
vanwege het grillige landschap aan heuvels en dalen waar beide teams last van hebben.
De eerste mene levert een puntje winst op, mede door het ver uitgooien van het but.
Vervolgens neemt DGW duidelijk de leiding door goed plaatswerk, via een 1-3 naar 1-4.
Grand Cru weet de stand weer naar 3-4 te krijgen en vervolgens naar 5-4.
DGW weet weer de leiding te nemen naar 5-7.
Grand Cru weet nog 2 x een punt te maken maar bij 7 is het afgelopen, stoomwals DGW
dendert onverdroten door naar 10 en vervolgens 13 dus met 7-13 is de eerste partij verloren

deze dag.
Helaas is er op het gebied van de taktiek een en ander mis gegaan in deze partij, wat we zeker
nog zullen evalueren. Soms is schieten noodzakelijk om op punt te komen!
Partij 5 spelen Thea, Jan en Ton.
Na een hoop gewissel van boules rond de but komt Thea er net niet meer bij, Ton weet via
een bal van DGW toch nog schitterend bij de but te komen, 2-0.
DGW slaat meteen terug met 2 punten, 2-2 en vervolgens 2-3, het lijkt wel een schaakspel…
Er ontstaat een discussie over (veel) te lang in de cirkel staan door DGW voor er uiteindelijk
geplaatst gaat worden.
DGW is hier nogal verbolgen over en dat zal de rest van de dag blijven naklinken...
Jan plaatst vervolgens een hele mooie bal waar DGW moeite mee heeft, 5-2!
Via 6-2 gaat het door naar 9-2.
Dan blijkt DGW weer terug te komen, 9-7... 9-8... 9-9... oei, er gaat nu toch wel een
alarmbelletje rinkelen tussen de toch al verhitte spelers...beide ruiken de winst al!
Thea , Jan en Ton weten via een mooi spel er 12-9 van te maken.
Na een prachtig schot van Ton die een bal bij de but weghaalt is de eindzege in zicht 13-9.
DGW is niet blij...schaakmat!
3e ronde Doubletten.
Partij 6 Sjaan en René gaan de strijd aan met 2 dames van DGW.
Sjaan weet mooi te plaatsen, 4-0 als start is natuurlijk altijd lekker.
De 2e mene schiet René het but uit zodat deze over mag.
Na wisselend plaatsen en schieten is de stand 5-0.
Dat laat DGW natuurlijk niet op zich zitten en weet 2 punten te maken, 5-2.
Na een misverstand over welke boule van wie is schiet Rene de bal van SJAAN weg..
Dit jammerlijke misverstand kost punten, DGW heeft nog 5 boules en weet er
zonder veel moeite 4 punten uit te halen, 6-5, oei , achterstand!
René en Sjaan weten weer een puntje te maken, 6-6.
Hierna gaat de stand naar 9-9, 9-12... nu gaat het er om spannen...
Gelukkig, we komen weer bij, weer winst voor ons, 11-12.
De laatste mene liggen we, mede door goed verdedigen op een punt met nog een 3 tal ballen
in de handen nadat DGW alle kruit verschoten heeft en met argusogen de verrichtingen van
Sjaan gadeslaat.
Sjaan plaatst in alle rust een schitterende bal, weet deze tussen alle verdedigingswerken in de
frontlinie door te laveren zonder iets te raken en maakt de zo gewenste 2e punt, 13-12!
Weer een winstpartij voor Grand Cru!
Partij 7 Jan en Thea
De eerste mene weten ze meteen om te zetten in winst, 1-0 gevolgd door 2-0.
Door een foutje van Thea weet de tegenstander 3 punten te behalen waarna de stand
2-3 is. Via 4-3, 5-3 en weer winst voor ons team is het 5-5.
DGW weet de volgende mene’s in punten om te zetten, 5-8 achter.
Thea weet vervolgens weer goed te plaatsen zodat ons team weer naar 9-8 gaat.
De stand gaat naar 10-10 , spannend!
De tegenstander weet er 10-11 van te maken waarna ons team de beslissende 2 punten
maakt en er 13-11 uit weet te slepen!
Partij 8 Raymond en Hieke.
De eerste mene maakt DGW een punt, dat houdt de bouler allert.

De volgende mene schiet Raymond een bal weg, 3-1.
Na goed spel van beiden gaat de stand al snel naar 7-1 en na een superbal van Raymond naar
8-1.
De tegenstander is daar niet gelukkig mee en gaat er tegenaan, 2 punten winst zet de teller op
8-3 en daarna, ondanks een weer prima geschoten bal van Raymond op 8-4.
Met deze opbeurende winsten gaan ze door naar 8-8 en daarna 8-10, het zal toch niet....
Gelukkig, Raymond schiet weer eens een mooie bal en de stand komt op 10-10.
DGW heeft het antwoord al klaar maar weet maar een punt te maken, 10-11.
Hieke en Raymond geven meteen antwoord met een spannende 12-11!
Uiteindelijk weet Raymond de laatste mene met een prachtig schot op de weerloze bal van
DGW de partij te beslechten met winst, 13-11!
Een vreugdedansje tussen Raymond en Thea midden op de baan bezegelt de monsterzege van
7 winstpartijen tegen 1 winst voor DGW deze dag!
René van Donk

