ERPV de Bommequet 1 -Vlaardingen 1
Vandaag zonder Agostino Basso carpoolend naar Roosendaal.
Aangekomen in een mooi sportpark betraden we, na een korte wandeling, het terrein van
Bommequet. Een nat maar sfeervol buitenterrein en een zeer mooie boulodrome. Na de
koffie, ingooien en starten. We begonnen met de vaste doubletten, Margriet de Roo en Rinus
Petersen, Piet Hoos en Jan Langerak en Rene de Vogel met Herman de Roo. Hieruit volgde
een mooi resultaat. Namelijk een 3-0 voorsprong na de eerste ronde. Dit had echter heel
anders af kunnen lopen, want Jan Langerak schoot met zijn laatste boule de but waardoor
een 13-11 overwinning werd geboekt. Herman de Roo plaatste zijn laatste boule dubbel op
de boule van de tegenstander waardoor het 13de punt een feit was en Margriet de Roo/ en
Rinus Petersen wisten een 11-0 achterstand om te zetten in een overwinning. 13-11, 13-12,
13-12.
Soms moet het meezitten!
Gewaarschuwd begonnen we aan de tripletten. Herman de Roo, Piet Hoos en Jan Langerak
speelden een bijna perfecte partij. Herman geen schot gemist, Piet ijzersterk plaatsend en
Jan als milieu perfect geplaatst en geschoten. 3, 3, 3, 4 en klaar. Margriet de Roo, Rinus
Petersen en Rene de Vogel speelden ook sterk en beslisten de partij met 13-7 in hun
voordeel.
De laatste doubletten ronde voor de punten, want de dagwinst was al binnen. Rinus
Petersen en Margriet de Roo wonnen hun partij met 13-7. Piet Hoos en Jan Langerak deden
hier niet voor onder 13-5. Herman de Roo en Rene de Vogel hadden meer moeite met hun
sterk spelende tegenstanders. Zij bleven goed schieten en plaatsten waardoor Herman en
Rene uiteindelijk hun meerdere moesten erkennen en met 11-13 hun verlies moesten
nemen. Uitslag 7 – 1 voor Vlaardingen met een saldo van + 35.
Over 14 dagen weer naar Brabant. Op naar Dongen.

