Zaterdag 27 Oktober 2108
JBC Vlaardingen 4 moest voor de derde NPC wedstrijd naar PV Markeer, uit Hoek van
Holland.
We waren er allemaal van overtuigd dat we na twee nederlagen vandaag de overwinning
gingen pakken. Er gingen een hele schare supporters mee onder leiding van Marco Baas, of
hij kwam spioneren om goede spelers weg te kopen voor zijn team.!
Maar na de eerste drie doubletten te hebben gespeeld kwamen we er al snel achter dat het
ook vandaag geen makkie zou worden. Niet dat we dachten dat het al verloren was, maar
om te winnen zullen we beter moeten gaan spelen.
Maarten en Bert wonnen wel met 13-9, maar waren het er samen over eens dat het plaatsen
beter moest worden. Ton met Jannie kwamen er totaal niet aan te pas , en werden vrij
makkelijk met 1-13 van de baan gegooid, Armand en Simon konden lang bij blijven tegen
twee goed plaatsende dames, maar moesten ook met een nederlaag van 9-13 het onderspit
delven. Dat was dus al gelijk een achterstand van 1-2.
De tripletten hadden we een wat andere opstelling gedaan als normaal, wat een overwinning
van Ton/ Jannie en Simon opleverde van 13-8, maar Maarten/ Bert en Armand verloren na
anderhalf uur spelen met 6-13 deze keer ging het schieten minder, door geforceerd te
moeten schieten van Maarten, wat een paar keer opleverde dat de bal van ons zelf er aan
moest geloven. 2-3 achterstand, met nog 3 doubletten te gaan dus het kon nog steeds. Op
een gegeven moment keek ik op de standen bordje tijdens het spelen en zag dat alle drie de
ploegen van Vlaardingen voor stonden, dat ging de goede kant op maar aan het eind van de
streep hadden we ze alle drie verloren, Ton met Jannie 11-13 Maarten en Bert 6-13 en
Armand met Simon na een spannende wedstrijd met 12-13, na afloop vroeg Marco als
supporter aan Armand waarom ging je met je laatste bal schieten als de tegenstander nog 5
ballen in de handen hebben, nou vertelde Armand dan hadden we overnieuw kunnen gaan
spelen, niet wetende dat de tegenstander dan 5 punten krijg, nou was het schot gelukkig mis
dus dat liep goed af en Armand en Simon hadden er weer wat bij geleerd, wat ze niet zo snel
meer zullen doen. Wat wel is dat deze twee steeds beter bestand zijn tegen het competitie
spelen en op een gegeven moment veel wedstrijdjes gaan winnen.
Daar na was het hapjes en drankjes in de kantine, wat Markeer goed verzorgt had, we
waren de nederlaag nog niet vergeten maar zijn we al weer goed gemotiveerd om er de
volgende wedstrijd wederom uit, nu naar Nieuwekerk er tegen aan te gaan om de eerste
overwinning een keer binnen te gaan halen.

