Vlaardingen 4 op 10 November tegen Nieuwerkerk.
We moesten voor de 4e NPC dag naar Nieuwerkerk a/d IJssel. Doordat Bert en Jannie, door
omstandigheden niet mee konden doen, moest onze vaste reserve Corry mee doen en
kwam Greet Baas ook ons team versterken .De eerste drie doubletten in nieuwe
samenstellingen gingen redelijk, met wisselend succes. Ton en Simon speelden een goede
partij. Door goed plaatsen van Simon en Ton was ook goed op schot en zo doende werd het
13-6 in ons voordeel. Greet met Corry hadden meer moeite en verloren met 13-3. Maarten
met Armand stonden na ongeveer 5 kwartier spelen nog op 7-7 dus dat ging puntje voor
puntje. Tot dat de slechte mène van ons kwam en zij 4 punten maakten en naar 11-7
uitliepen, waarmee de wedstrijd zo goed als verloren was, zij straften dat goed af en wonnen
met 13-7. Wel 2-1 achter maar nog niets aan de hand. De triplet Maarten/Corry en Armand
ging tot 11-11 gelijk op en kon alle kanten op Corry lag op punt in laatste mène en de
schutter van hun maakte de pot met een mooie carreau uit 11-13.Ton, Greet en Simon
wisten met goed spel hun partij met 13-6 te winnen. Op dat moment was de stand 3-2 in het
voordeel van Nieuwerkerk, dus met nog 3 doubletten te gaan hadden we nog alle kans.
Greet met Corry kwamen te kort in hun doublet en gingen kopje onder met 1-13. Met
Maarten en Armand ging het nu beter en wisten met 13-8 te winnen. Dus alles kwam neer op
de doublet van Ton en Simon om alsnog een gelijk spel tegen een sterke tegenstander uit
het vuur te slepen, en dat werd een thriller. Bij de stand 11-12 in het voordeel van
Nieuwerkerk speelden zij de but naar achteren, en kwam Vlaardingen met drie ballen op
punt te liggen, met allebei de partijen nog een bal in de hand, maar de but lag wel op 13
meter met alle andere gespeelde ballen er voor. Nieuwerkerk was dus aan de beurt, ja wat
te doen?, drie punten tegen met nog maar een bal, en wat denk je, hij schiet op een van de
punt ballen raak, en blijft zelf op punt liggen, wat veel applaus opleverde maar voor ons niet
goed was. Ton met nog een bal in de hand had de boel nog kunnen redden door die punt bal
op dertien meter van hun weg te schieten, wat in ieder geval nog een gelijk spel op had
geleverd, maar helaas het schot ging mis en de winst was voor Nieuwerker met 5-3, wat niet
weg nam dat we ons goed hadden verweerd tegen een sterk spelend team.
De volgende wedstrijd is 8 december tegen L`Esprite wederom uit naar Schiedam.

