NPC 4e divisie
14 oktober 2017 Grand Cru 2 – Bulderbaan 1
Het is een heerlijke nazomer-/ herfstdag, dus naar buiten met die boules ! In de bak met de
banen 14 t/m 20 zijn twee speelvelden uitgezet, want Grand Cru 1 speelt ook thuis. Dody
heet als wedstrijdleider en scheidsrechter iedereen hartelijk welkom en om 12 uur rollen de
eerste ballen naar de but.
Doublette team Henny/Helma komt maar niet in het spel. Bulderbaan 1, gedegradeerd uit
de 3e divisie, heeft een sterk team dat de enkele goedgeplaatste bal meteen wegwerkt en al
snel een ruime voorsprong neemt. De frustratie is duidelijk zichtbaar bij de dames en het is
een terecht verloren partij : 2 – 13. Helma vraagt zich in het kader van de Tactische
Vormgeving af hoe ze haar mentale spanning om kan zetten in een ontspannen spel ?
Team Emmy/Mart speelt een lekkere “appeltje-eitje” partij. Mart, eigenlijk reserve van de
dag, moet invallen voor Elly, die totaal geradbraakt en beroerd in bed ligt. Bij een stand van
11-7 weet Emmy de but vast te klemmen tussen haar bal en de puntbal van de
tegenstander. Een lastige situatie voor Bulderbaan , dat met 5 boules maar één punt weet
te scoren. In de laatste mène maakt ons team goed gebruik van de kleine ruimte die er ligt .
Een terechte overwinning : 13 – 8.
Herman en Leen kijken al snel tegen een achterstand aan van 1 – 8 …..Maar dan vechten ze
zich met goed spel terug naar 8 – 12. Nu is het belangrijk de concentratie vast te houden !
Helaas tireert Leen zijn eigen bal en daar ligt het 13e punt, maar wel met wat ruimte. Na
overleg weet Herman het met een wonderschone bal te verbeteren, maar de tegenstander
weet het butje naar achteren te werken, en wéér ligt daar de 13e! Leen mist op een haar na
en de winst gaat naar Bulderbaan : 11 – 13. Stappen ze met een goed gevoel de baan af?
Nee, vinden de heren, ze spelen te wisselvallig, willen daardoor ook te vaak van plaatser
naar tireur en omgekeerd wisselen , en dat is niet bevorderlijk voor de rust in de ploeg.
In goed onderling overleg stellen we de triplette teams vast : Emmy speelt met Leen en Mart
en Herman ‘krijgt’ Henny en Helma ( zou er muziek zitten in de 3 H’s ?? ).
Team Emmy speelt niet soepel, het loopt gewoon niet lekker en dat ligt volgens Mart beslist
niet aan de baan maar gewoon aan hun slechte spel. Tjonge jonge, verzucht een gespannen
Leen, waar is mijn zelfvertrouwen gebleven ? Het is een veel te korte partij met een
terechte uitslag : 5 – 13 .
Intussen schuiven Lien, Cors én Henk aan om de spelers, waar nodig, op te peppen.
Helpt dat het team van de 3 H’s ? Jammer maar helaas, hun spel raakt in mineur, er rollen te
vaak valse nootjes over de baan en Helma zingt bijna haar zwanenzang… Kortom, er zit
weinig muziek in deze partij die verdiend wordt verloren : 4 – 13 .
Tussenstand 1 – 4 , en uit volle borst én haarzuiver zingen we een “Lang zal hij leven “ voor
de jarige Cors . Vol goede moed gaan we de laatste ronde in: kunnen we er een gelijkspel
uitslepen ?

Helma en Herman spelen een goede partij, de teams zijn aan elkaar gewaagd dus de strijd
gaat gelijk op 9 – 10. Maar in de laatste mène laten ze teveel ruimte, wat natuurlijk gelijk
wordt afgestraft : 9 – 13 .
Henny en Leen hebben een vliegende start, maar dan zakt de boel in elkaar, en zelfs de
boules van Leen “weten het nu ook niet meer “ : 10 – 13 . Wáárdeloos gespeeld , zegt een
getergde Leen, en op díe rótbaan wil ik dus NOOIT meer spelen ( en welke baan hij bedoelt
mogen we helaas niet vermelden, want je eigen zwakte kennen is een goed ding, maar
daarom hoeft de rest van de club dat nog niet te weten, toch ?..).
Kunnen Emmy en Mart onze eer nog een beetje redden ? Vanaf het begin spelen ze een heel
leuke en sportieve partij ; het gaat beslist gelijk op naar een stand van 10 – 10 .De winst
blijft echter uit , maar, zegt Mart, we hebben samen heel erg lekker en in goed tactisch
overleg (!!) gespeeld : 10 – 13 .
Na afloop bedankt Bulderbaan ons voor de goede ontvangst en de gezellige én sportieve
dag!
Eindstand Grand Cru 2 – Bulderbaan 1 :
Iedereen dank voor de fijne dag !

Helma Vissers

1 – 7.

