Vlaardingen1
Zomer Competitie Tripletten dag 2
Zondag 27 mei onderweg gegaan naar Rijswijk om daar bij ABA, met Vlaardingen 1,
de tweede dag te gaan spelen in de Zomer Competitie Tripletten. Wij zullen moeten
proberen de 3e plaats na de eerste dag te consolideren en dat zal best lastig worden.
Maar Vlaardingers eigen, we geven pas op als we weer thuis zijn en dan ook nog
met veel tegenzin. Het weer ziet er goed uit, veel wind maar ook zon, dus vol goede
moed op een mooie dag. Het spel zag er in het begin ook goed uit. Het was even
wennen aan de nieuwe banen van ABA maar al snel moesten we aan de bak. Het
resultaat was echter toch iets minder dan de eerste dag. Van de 5 gespeelde
partijen verloren we er, na een echte strijd, 3. Het waren op 1 partij na, allemaal
partijen van dik 1½ uur wat wel aangeeft dat het niet zomaar ging.
Hierbij een paar karakteristieken van de diverse partijen:
1e tegen Zoetermeer 2, gewonnen met 13 -10
Na een begin een schot voor 5 mis waardoor er slechts 1 overbleef. Nam de
tegenstander het spel over. Na een herstelperiode bij een stand van 9-2 kregen wij
weer grip en met mooi spel de winst.
2e tegen Zoetermeer 2, gewonnen met 13-1
Hier valt weinig over te zeggen. We speelden de sterren van de hemel en de
tegenstander kwam niet in het spel voor.
3e tegen Badhoevedorp 1, verloren met 9-13
Deze partij werd gespeeld op de nieuwste banen van ABA. Keiharde grond en ook
diverse bakstenen grote brokken puin en tegels ingegraven. Lastig door het
wegspringen en door de kale harde grond het doorrollen of weglopen van de ballen.
Hier hadden we allemaal last van dus… niet klagen. We gingen goed uit de
startblokken maar moesten uiteindelijk de eer aan de tegenstander laten.
4e tegen ABA 1, verloren met 12-13
Dit was een partij die we eigenlijk niet mochten verliezen. We stonden met 10-2 voor
toe John een beetje beroerd werd. Hij gaf niet op en bleef doorspelen. Top dus. Op
de stand 11-8 kon ik de partij uitplaatsen maar de boule liep net te ver door, dus 128. De tegenpartij pakte nog een mène van 4 zodat de stand 12-12 was. Bij de laatste
werpronde sprong onze bal weg waardoor zij met de winst gingen strijken.
5e tegen Grand Cru 2, verloren met 11-13
Hier speelden we weer op zo´n keiharde met ingegraven keien baan. Het ging om en
om en de partij kon dus alle kanten op. Helaas bij de stand 11-11 pakten de
tegenstanders 2 punten en was de partij over en uit.
We waren niet echt tevreden, want er had veel meer ingezeten. Maar we hebben
bewezen dat er veerkracht in het team zit. We staan nu 4e en we zullen die plek op
de laatste dag, in Bodegraven, met het mes tussen de tanden verdedigen
Jan Mout, Hans Landzaad, John v.d.Brink

