Zaterdag 22 december 2018.
Vlaardingen 4 speelde eindelijk weer eens een thuis wedstrijd tegen Francophiles, en
dan bedoel ik ook een thuiswedstrijd ! Het voelde ook echt als een thuiswedstrijd,
mede gezien dat er 4 teams van Vlaardingen thuis speelden, een gezellige drukte,
goed verzorgde banen door Piet Janssen, die ook nog wat lijnen erbij had gelegen
zodat ieder team zijn eigen vak had waar gespeeld moest worden. Als je dan al die
toeschouwers aan ziet komen om te kijken en om aan te moedigen, dan heb je al
zowat een punt gewonnen, en dat bleek ook in de eerste doubletten. Maarten en
Bert speelden een gedegen wedstrijd en wonnen vrij gemakkelijk met 13-3 van toch
wel een gelouterd doublet van Francophiles. Armand en Simon speelden ook hun
tegenstander weg met 13-3. Jammer was dat Ton en Jannie hun partij niet konden
winnen en verloren met 9-13. Ton vond wel dat hij een goed excuus had, hij had niet
kunnen ingooien omdat hij de lijsten in moest vullen. Nou is daar een goede remedie
tegen, en dat is eerder van huis gaan. De tussenstand 2-1 in ons voordeel, en op
naar de tripletten. Nu heb ik dat eens na zitten kijken, maar we hebben in deze
competitie met de tripletten ronden geen goed resultaat gehaald. Van de tot nu toe
12 gespeelde tripletten hebben we er maar 2 gewonnen, dat is toch wel een puntje
waar onze coach eens naar zou moeten kijken, dus dat houd in dat deze twee
tripletten ook verloren waren gegaan. Ton Jannie en Simon verloren met 2-13 en
Maarten Armand en Bert gaven wederom hun partij uit handen, en verloren nipt met
12-13, dus was de tussenstand nu in ons nadeel namelijk 2-3.Met nog 3 doubletten
te gaan was het nog mogelijk om de wedstrijd te winnen, maar Maarten en Bert
gingen helemaal door de ondergrens en verloren door heel slecht spel kansloos met
2-13. Hoe het kan weten we niet, staan we twee partijen redelijk goed te gooien, en
dan ineens is het weg. Maar er waren nog twee potten bezig met spelen, en wat we
niet meer verwacht hadden, Armand en Simon wonnen vrij gemakkelijk met 13-4.
Wat al hun derde doublet overwinning op rij was dus die zijn helemaal los. Ton en
Jannie herstelden zich goed van de eerste doublet en wisten met goed spel ook hun
doublet te winnen met 13-6, en dat hield in dat de wedstrijd in 4-4 eindigde. Dus het
eerste punt was binnen, dat geeft moraal voor de volgende thuiswedstrijd op 5
januari tegen de Goede Worp uit Den Haag, en dat is tevens de laatste wedstrijd
voor de winterstop, en zitten dan op de helft van de competitie.
Namens alle spelers en Speelsters van Vlaardingen 4 wensen we iedereen en
sportief en gezond 2019 toe.

