De training heeft nu al zijn vruchten afgeworpen.
Verslag van Grand Cru 4 tegen Nieuwerkerk 3 op zaterdag 30-10-2017.
Om 11.30 uur zag ik dat onze gasten uit Nieuwerkerk al druk aan het ingooien waren in vak 3.
Met de banen 2+3+4. Er heerste verwarring bij de spelers welke baan ze moesten kiezen?
Na uitleg hadden de 3 ploegen hun baan gevonden en konden we starten met de wedstrijden.
1e ronde doubletten met Sjaan en Wim ; Thea en Jan ; Raymond en Hieke
a) Sjaan en Wim waren niet echt blij met hun wedstrijd want zij merkten dat zij een geduchte
tegenstander tegenover zich hadden. Bijna alle goed geplaatste ballen van Sjaan werden
vakkundig door Nieuwerkerk weg getireerd terwijl Wim met tireren (nog) niet op dreef was.
Dus aan eind van het liedje………... verloren zij met 2-13.
b) Ook Thea en Jan hadden hun handen vol aan de nieuwerkerkers. In de eerste méne
was het al 4-0 voor de tegenstander. Ze konden nog wel 7 punten scoren maar de overmacht van
Nieuwerkerk was te groot. Helaas werd ook deze wedstrijd met 7-13 verloren.
Thea en Jan werden daar niet vrolijk van.
c) Raymond en Hieke speelden een monster partij die meer dan anderhalf uur duurde.
Na 5 ménes stonden ze met 3-2 achter, máár door beter plaatsen van Hieke en aangemoedigd
door Raymond maar het werd al vlug 3-3! Ze kregen vleugels en door punt na punt te scoren
werd de voorsprong 12-5! Ze dachten op dat moment wij gaan het uitmaken maar…..
daar dacht Nieuwerkerk anders over. Punt voor punt kwamen ze dichterbij en roken een
overwinning! De 13e punt werd keer op keer weg geschoten en zij plaatsten hun laatste bal
steeds OP de But!!! Om zenuwachtig van te worden, want het werd 12-10. Nu kwam het erop
neer dat ook zij het “uit” konden maken. Eindelijk wist Hieke de bal perfect bij de But te leggen.
Nieuwerkerk deed er alles aan om deze 13e punt weg te schieten, of door beter te plaatsen. Maar
het lukte niet waardoor deze bloedstollende partij met 13- 10 werd gewonnen. Raymond en
Hieke waren uitgelaten en blij met deze overwinning!
2e ronde Tripletten met Gien - Ton- Rene + Wim - Raymond – Hieke
a) Gien, Ton en Rene zijn zeer voortvarend van start gegaan. Zij kwamen al gauw met 8-3 voor te
staan. En in deze flow liepen wij, na een tussenstand van 2-2 verder uit naar 12-6.
Nieuwerkerk had wel een antwoord hierop en zij kwamen namelijk dichterbij door 12- 9
op het scorebord te noteren. OEI...!! Gelukkig maakten wij onze laatste punt op tijd,
zodat we de partij alsnog met 13 – 9 wonnen. Hoera.
b) Wim, Raymond en Hieke konden er tegenaan want de tussenstand werd 3-3 genoteerd.
Wij merkten dat deze tegenstanders een zeer goede plaatser hadden. Bijna iedere eerste bal
plaatse hij bij, cq op de But. Maar Raymond trieerde vaak goed zodat wij konden uitlopen naar
een voorsprong van 7-5. Na 3 punten in één méne werd het zelfs 10-5.
Maar ook onze tegenstanders gaven zich niet gewonnen door 10-6 te scoren.
Door weer goed te plaatsten werd het 11-6. Ook in deze partij konden we met moeite de laatste 2
punten te maken zodat Nieuwerkerk dichterbij kwam en er 11-7 van wist te maken.
Zelfs met nog 5 ballen in ons voordeel wisten wij de But (nog) niet te vinden terwijl de tegenstander
dacht Grand Cru maakt het Nu “Uit”! De stand kwam daardoor op 11-9 voor.
He hé, eindelijk wisten wij met 13 – 9 te winnen. Hoera weer een winstpartij om te noteren!!
3e ronde. Doubletten met a)Thea en Jan ; b )Ton en Rene ; c) Gien en Sjaan
Eindelijk kon Sjaan spelen na uren op de bank te hebben gezeten!

a) Thea en Jan waren nu veel beter in vorm en na een 1-1 tussenstand konden zij een
voorsprong op bouwen van 5-1. Door het goed plaatsen van Thea is de voorsprong naar 8 -3
uitgelopen. Na 9-3 kon Nieuwerkerk 9-4 scoren en wij antwoordden door 10 4 van te maken.
De tegenstander liet zich niet gewonnen en maakte er 10-7 van. Daarna maakte wij er 12-10 van.
Jammer dat daarna veel te hard en te ver geplaatst werd door zowel Thea als Jan..
( Toch maar op de training komen om te oefenen om vóór de But te plaatsen)
Daardoor kwam Nieuwerkerk terug tot 12-12 en het was erop of er onder.
Jammer genoeg wist Nieuwerkerk de wedstrijd met 12-13 te beslissen en werd
op ‘t nippertje verloren.
Wel compliment aan Thea en Jan voor deze goed gespeelde wedstrijd.!!
b) In deze doublettenronde waren Ton en René al heel snel op 6-0 voorsprong gekomen!
Vanaf de kant denk je dan…... dat wordt ‘n appeltje eitje”.
Ton plaatste te hard zodat zijn eigen ballen werden weg geschoten, geen punt voor ons,
maar wel voor Nieuwerkerk 6-2. Het resultaat... de tegenstander kwam dichterbij: 6-5.
En ja hoor, Nieuwerkerk wist door ‘n aantal goed geplaatste ballen de stand op 8-6
in hun voordeel te brengen. Toen plaatste Ton een perfecte bal bij de But :8-7
Het werd toch 9-7 achter. Met veel moeite en concentratie konden Ton en René de stand
gelijk trekken 9-9. Nog in die flow scoorde zij 10-9 voorsprong. Dit gaven zij niet meer uit
handen en beslisten de partij met een 13-9 overwinning! Een pluimpje voor de heren!!
b) De partij van Gien en Sjaan kwam tot stand nadat een misverstand over de opstelling
was opgelost. Extra gemotiveerd gingen zij de wedstrijd in met de gedachte:
“Wij zullen de heren een poepje laten ruiken”. Sjaan en Gien hadden er zin in!
Zij begonnen gelijk met een 4-0 voorsprong. Het antwoord kwam ook met 4-1 en 4-2.
Door zeer goed geplaatste ballen van Sjaan en trireerwerk van Gien konden zij uitlopen
naar 9-2 voorsprong. Nieuwerkerk volgde en wist de stand op 9-7 te brengen.
Toen maakten de dames de wedstrijd af en wonnen met 13-7.
Complimenten aan Gien en Sjaan voor deze goed gespeelde wedstrijd (dankzij de training?!).

Het eindresultaat van deze 1e NPC wedstrijdronde is voor Grand Cru 4
5 gewonnen partijen vóór en 3 verloren partijen tegen.
Ik spreek namens alle medespelers. We zijn blij met de trainingen op de dinsdagavond
voor de wedstrijddag. Maar we hebben nog een hoop te leren en te oefenen!
De tactiek wordt (bijna) altijd met elkaar besproken, we zijn geconcentreerder tijdens
de wedstrijd en plaatsten daardoor beter.
Op naar de volgende training en NPC wedstrijden op zaterdag 14 oktober tegen Vlaardingen!
Verslag van Hieke Brouwer.

