Zaterdag 10 November was het weer NPC speeldag 4.
Vlaardingen 3 moest uit tegen Hillegom 2 in Hillegom.
Dit was een mix team van Hillegom en de Vaste Voet.
De eerste ronde de doubletten ging niet goed voor Vlaardingen. Het doublet Tiny Hage en
Thea Koevermans hadden niks in te brengen en er werd dan ook verloren met 1-13.
Het tweede doublet Chris Bosveld en Els Tuit konden hun tegenstander goed bij houden tot 88, maar gooide een slechte laatste mène waardoor de tegenstander 5 punten pakte en zo de
partij naar zich toe trok met 8-13.
Het derde doublet Marco Baas en Ria Bronsema deed het een stuk beter. Zij hadden geen
probleem met hun tegenstanders en wonnen de partij met 13-1
Na de thee ging het eerste triplette Els Tuit Tiny Hage en Marco Baas goed van start na de
eerste paar mènes bij de stand van 4-5 voor Hillegom pakten zij in twee mènes 9 punten en
haalden zo de winst met 13-5 binnen en kwam hierdoor weer op gelijke hoogte met Hillegom,
tussenstand nu 2-2. Het tweede triplette, Ria Bronsema Adri Bosveld en Willy vd Kooij
gooiden geen goede partij en werd ook verloren met 3-13 zodat Hillegom met 3-2 voor kwam.
In de laatste doubletten ronde moesten wij minimaal 2 punten halen om gelijk te spelen.
Bij het eerste doublet Tiny Hage en Thea Koevermans wou het weer niet lukken na een
gelijke stand van 9-9 verloren zij toch hun partij met 9-13 en stond het 4-2 voor Hillegom
Het tweede doublet Ria Bronsema en Marco Baas waren heel snel klaar met de tegenstander
die het wel geloofden dat dit team van Vlaardingen 3 door heel goed spel te sterk was en de
winst ook binnenhaalde met 13-0 zodat de stand 4-3 was voor Hillegom.
Het laatste doublet Chris Bosveld maar met name Els Tuit speelde een partij van grootte
klasse. De eerste boule van Els was meteen op de but geplaatst zodat de tegenstander er niet
meer bij kwam en de winst binnen haalden met 13-9 zodat Vlaardingen 3 tegen Hillegom 2
dus toch een gelijk spel behaalden en de eindstand met 4-4 weer naar huis konden
Mvg Marco Baas

