Domper voor JBC 5
Na de glorieuze overwinningen op de eerste twee speeldagen waren de verwachtingen
natuurlijk hoog gespannen tijdens de reis naar het verre Maasstad. Voor de eerste keer
waren we op volle sterkte, 8 man, zodat eventuele noodzakelijke vervanging, mocht het
verloop van de wedstrijd dit noodzakelijk maken, tot de mogelijkheden behoorde. Het begon
dan ook uitermate voorspoedig: het nieuw gecreëerde koppel Aad Stofregen/Jan van Eerten
ging dermate voortvarend van start dat binnen een mum van tijd de tegenstander met 13-2
werd opgerold. Zij konden zich dus bezighouden met het geven van morele ondersteuning
aan de andere twee duo’s. Dit bleek zowel hard nodig als tevergeefs. Zowel
Candeger/Crama als Teijgeler/Bruggeman dolven het onderspit met resp. 13-8 en 13-7.
We pauzeerden dus met een tussenstand van 1-2, maar wel in de hoopvolle overtuiging dat
het door de nederlagen opgewekte adrenalinesurplus in punten omgezet zou worden.
Helaas bleek deze hoop alras ijdel. Het trio Ria/Aad/Robin hield lang en manmoedig stand
en veroverde zelfs een voorsprong na een sublieme mêne van 5 punten. Deze voorsprong
bleef lang gehandhaafd, maar tegen het eind van de wedstrijd zette de tegenstander nog
een tandje bij en wist de wedstrijd uiteindelijk naar zich toe te trekken. Uit de eindstand van
11-13 blijkt wel hoe weinig de krachten uiteenliepen, maar niettemin weer een nederlaag.
Het team Toni/Jan/Janus bood helaas slechts summiere tegenstand en verloor met 6-13.
Nieuwe tussenstand: 1-4. Men kon dus alleen nog maar hopen dat een ware bevlieging tot
een maximale haalbaar gelijkspel zou leiden, maar daarvoor moest het wel alle hands aan
dek zijn. Jammer genoeg wist alleen de doublette Toni/Gerard aan de verwachtingen te
voldoen door met 13-11 te winnen. Spannend, dat wel. De duo’s Robin/Ayhan en Ria/Janus
werden met de neus op de feiten gedrukt en geconfronteerd met reguliere nederlagen van 513 en 8-13.
De eindstand was dus 2-6, dus met de euforie na de vorige wedstrijden was het wel gedaan.
Vanzelfsprekend zal deze ontwikkeling onderwerp vormen van een keiharde evaluatie,
waarbij niemand gespaard zal worden.

