Zaterdag 10 november speelde Vlaardingen 2 voor de NPC tegen Folâtre 2.
Ondanks dat Corrie en Cok een snipperdag hadden genomen, was het team met 6 personen
toch mooi in evenwicht en er op gebrand ook zonder deze twee een goed resultaat neer te
zetten. De eerste doubletten ronde kwamen Hans en Arja na een moeizaam begin goed
terug en bogen een 3-6 achterstand om in een 13-6 winst. Clarie en Hans Dumerniet
speelden een gedegen wedstrijd en kwamen eigenlijk niet in moeilijkheden ook een 13-6
winst. Jan en Wilma hadden het duidelijk moeilijker. Na een forse achterstand, opgelopen
door erg veel geluk van de tegenstander ( echt waar deze keer, zelf gezien ) werd het, omdat
de laatste boule van Wilma net op het laatste moment weg draaide 12-12. Nu volgde een
bloedstollende laatste mène die met de laatste boule werd beslist 12-13. Tussenstand 2-1
voor Vlaardingen.
De tripletten ronde was voor Arja, Hans en Jan al snel afgelopen. Zij stuurden hun
tegenstanders na 4 mènes met 13-0 naar de kantine. Clarie Wilma en Hans hadden het
duidelijk zwaarder. Er ontwikkelde zich een mooie partij om naar te kijken, waarbij de
Vlaardingers uiteindelijk aan het kortste eindje trokken 4-13.
Tussenstand 3-2 voor Vlaardingen.
In de laatste doubletten ronde moest dus in ieder geval een gelijk spel veilig gesteld worden
maar liever nog de winst. Dit zat er, volgens de cijfers van de 1e ronde, min of meer dik in.
Jammer maar helaas. Hans en Arja kwamen direct onder druk te staan. Zij stonden na de
eerste mène al tegen een 4-0 achterstand aan te kijken. Toen werd er weer een inhaalrace
ingezet. Dit resulteerde al snel in een stand van 9-10. Door mooi plaatswerk kon de partij
uitgemaakt worden. Dat was ook de bedoeling , maar de laatste boule van Hans haalde het
net niet en de stand was 12-10. De tegenstander greep de kans en maakte de volgende
mène de partij uit 12-13. Clarie en Hans Dumerniet kwamen mooi voor, maar moesten
vechten om ook voor te blijven. Door mooi en sterk spel werd de partij met winst afgesloten
13-12. Een gelijkspel is zeker gesteld. Nu Jan en Wilma dan maar de winst binnen halen.
Helaas dat liep even anders . Zij moesten, na een wat gelukkige boule van de tegenstander
die met een wegspringen boule het butje meenam , het hoofd buigen en een verlies met 1113 incasseren.
Eindstand 4-4 met een positief saldo van 15 punten.

