10 kamp de Boullier
Zaterdag 25 mei werd voor de 20e keer de 10 kamp in de Lier gehouden. Diverse malen is onze
vereniging prijswinnaar geweest en heeft meerdere verenigingsprijzen mee naar huis gebracht. Ook
individueel vielen veel Vlaardingers in de prijzen. De opzet was dit jaar iets gewijzigd. Omdat vaak, en
vorig jaar wel heel erg, het toernooi uitliep en de prijsuitreiking soms tegen 6 uur pas kon beginnen,
werd er op tijd gespeeld. Na 50 minuten moest de werpronde afgemaakt worden en was de stand de
eindstand. Dat was voor veel sporters even vreemd maar het pakte goed uit.
Nu naar het spel en de resultaten.
1:Clarie en Corrie hadden nou niet echt hun dag en speelden eigenlijk onder hun nivo. Het lukte
allemaal net niet en zij behaalden over de hele dag 0 gewonnen -27
2: Jan Mout en Marco, een gelegenheids doublet, speelden of zij nooit anders gedaan hadden. De ene
overwinning na de andere tot….. Inderdaad, de laatste partij werd een verlies partij en dat was eeuwig
zonde! Resultaat 4 gew +39
3: Maarten en Corrie. Dit was een beetje een rollercoaster winst verlies winst, winst verlies. Je kon
merken dat er goed en vlot gespeeld werd! Resultaat 3 gew +13
4: Els en Tiny. De eerste werd met 3-13 verloren en dat vonden de dames helemaal niet leuk en zij
zouden wel laten zien dat het beter kon. De tweede werd dan ook gewonnen dus dat beloofde wat.
Helaas , het werd moeilijker dan gedacht maar ze hadden wel prettig gespeeld. Resultaat 1 gew – 25
5: John en Elly. Ja wat valt hier over te zeggen. Zij verstaan de kunst om iemand in de zenuwen te laten
zitten prima. John zat achter het stuur dus….. Ja dan kan je alles verwachten ( sorry John ) Zij kwamen
binnen op het moment dat we moesten beginnen. Zoals zo vaak vele laatsten zullen …, inderdaad . Hun
resultaat van deze dag was 5 gew + 19
6: Jan en Jopie. Deze twee, zeg maar de nestoren van deze dag van onze deelnemers, hadden het niet
makkelijk. Eerst buiten dan binnen, dat op een harde baan en dan weer op een zandbak. Toch pakten
zij een mooi resultaat 3 gew – 3
7: Hans en Arja. Hier was echt de regel van toepassing dat het kan vriezen en kan dooien. Een partij die
lastig leek werd gewonnen en een partij waarvan je bij voorbaat van zegt, dat wordt een makkie ja, ja die
krijg je aan je broek. Na een mooie partij met 13-2 gewonnen te hebben dus een zeperd. Resultaat 3
gew +23
8: Joz en Hans. Na een eerste partij met stevig spel mooi gewonnen te hebben kwam het spreekwoord
“Eerste gewin is katten gespin” om de hoek kijken. De volgende 4 partijen was het vechten tegen de
bierkaai. Resultaat 1-22
In de algemene rangschikking bracht dit het volgende op.
Clubresultaat: JBC Vlaardingen bezette de 4e plaats met 20 gew + 17
Individuele scores:
5e plaats: John en Elly 5 + 19

6e plaats: Jan en Marco4 + 39

22e plaats: Hans en Arja3 + 23 26e plaats: Corrie en Maarten3 + 19
40e plaats; Jan en Jopie3 - 3 67e plaats: Joz en Hans1 – 22
70e plaats: Tiny en Els1 – 25

74e Clarie en Corrie0 – 27

