Grand Cru team 4 tegen ACP PV Markeer team 3 op 28 oktober
2017.
Om kwart voor elf was het verzamelen bij Grand Cru. Thea Meijer heeft vanmorgen afgebeld
wegens ziekte. Dus bestond ons team vandaag uit 6 personen De dames Hieke Brouwer en
Gien Molenaar en uit de heren Ed Delnaaij, Wim Rolvink, René van Donk en Ton Reedijk. Om
net over half twaalf arriveerden we in Hoek van Holland, zodat we voldoende tijd over hadden
om in te gooien. Dat was vandaag wel nodig , want bij het inspelen bleek dat de banen zeer
glad waren.
1e Speelronde
De Combinaties voor eerste ronde, de drie doubletten, waren Gien en Ed; Hieke en Wim en
Ton en René. Gien en Ed hadden het zwaar en verloren hun sportieve wedstrijd met 7-13. Bij
Hieke en Wim was het spannend tot 7-7-. Kwamen met 8-7 voor, maar toen gooide de
tegenstanders een memme van 5 punten. Dat was niet meer in te lopen. Eindstand 8-13. Bij
René en Ton waren onze tegenstanders niet erg op dreef, zodat wij deze wedstrijd makkelijk
wonnen met 13-2. Tussen stand 1 – 2.
2e Speelronde
De tweede ronde, de tripletten, eindigde beide in het voordeel van de tegenstanders Wim René
en Ton verloren met 13-10 en Hieke, Gien en Ed verloren hun partij met 13-6. Tussenstand 1-4.
3e Speelronde
En dan begonnen wij aan de derde ronde, weer doubletten. Gien en Ed wonnen hun partij met
13-11. Helaas verloren en Wim hun partij met 5-13. De partij van René en Ton duurde ander
half uur uiteindelijk verloren wij onze partij na een spannende strijd met 10 tegen 13.
De einduitslag werd uiteindelijk 2 tegen 6. Om half zes vertrokken wij huiswaarts . We kunnen
terugkijken op een gezellige middag.
Op naar de volgende wedstrijd in november.
Ton Reedijk.

