Vlaardingen 2 tegen Les Pointeurs 2
Zaterdag 22 december moesten wij op de 6e speeldag aantreden tegen Les
Pointeurs 2 uit Alphen a/d Rijn. Vorig jaar was dit een team waar we dik van verloren,
dus zij hadden nog iets tegoed van ons. Na een voorvarende start kwam er al een
idee wat er zou kunnen gebeuren. Het doublet Arja en Clarie stond binnen de kortste
keren met 9-0 voor dus dat opende perspectieven. De dames dachten zeker de partij
al binnen te hebben maar niets was minder waar. Zij verloren toch met 11-13. Het
gelegenheids doublet Hans en Cok kwamen met rustig en ontspannen spel op 6-2 .
Ook hier liep het even tegen en kwam de tegenstander op gelijke hoogte. Toch
haalden zij de partij binnen met 13-10. Corrie Harteveld en Hans Dumerniet pakten
met secuur spel de winst 13-9. Tussenstand 2-1 voor ons.
Toen volgde de tripletten ronde. Met stug spel hield de tegenstander het triplette Jan
en Wilma met Corrie lang in bedwang, maar zoals altijd gaat de kruik net zo lang
enfin dat weten we wel. De winst was met 13-11 voor ons. Het triplet Hans, Hans en
Clarie kwamen met constant spel steeds meer in de partij. Het plaatsen ging steeds
beter lopen en het schieten werd ook steeds beter. Dat ondervond de tegenstander
ook en hij moest zich met 13-6 gewonnen geven. Tussenstand 4-1 voor ons dus.
Nu weer de laatste doubletten ronde. Jan had last van zijn schouder en wilde
eigenlijk niet spelen. Dan is het toch fijn om gelijkwaardige spelers in een team te
hebben, zodat Clarie zijn plaats innam en zij samen met Wilma aan deze partij ging
beginnen. Het was een zware partij, met wisselende kansen. Helaas konden zij het
niet bolwerken tegen een sterke tegenstander. Zij sloten de partij met 5-13 verlies af.
Hans Dumerniet en Corrie zaten anders in de partij. Ik zag ze samen in de kantine al
overleggen en toen zij naar de baan liepen zag ik wat vreemde bewegingen. Op mijn
vraag “He, wat doen jullie nou ? “ Was het antwoord als duet gesproken “de messen
slijpen want we willen winnen ” . Nou dat deden ze dan ook. Binnen de kortste keren
waren ze weer van de baan met een prachtige 13-1 overwinning op zak. Hans en
Arja speelden een gedegen partij waarin vooral Arja prachtig stond te plaatsen. Ook
zij bonden hun tegenstanders aan de zegekar 13-6. Dit hield in dat we de partij, na 1
overwinning , 3 gelijke spelen en. 1 verlies partij, met een 6-2 winst en een saldo van
+ 25 afsloten. We kijken vol verwachting uit naar de partij op 5 januari thuis tegen
Zoetermeer.
Rest mij iedereen, namens de spelers Vlaardingen 2, fijne dagen en een gezond
2019 te wensen

