
Zami Vlaardingen 1 
Zaterdag 22-06-2019 laatste wedstrijddag van de zami voor dit seizoen. Aangezien 
we deze zami over het algemeen niet goed gespeeld hebben, behoudens de 
wedstrijd tegen de Goede Worp, die dus ook kampioen zijn geworden in onze 
afdeling,  is de laatste wedstrijddag  nog wel heel spannend. Wij staan voorlaatste 
maar we kunnen ook nog kampioen worden, dat ging dus niet door aangezien de 
Goede Worp hun partij wonnen. We begonnen deze dag met 4 ploegen die 11 
gewonnen wedstrijden hadden. Alleen Nieuwerkerk had 13 en de Goede Worp 15 
winstpartijen. Wij moesten tegen Gouda die 1 plek als laatste onder ons stond en we 
moesten het zonder Ton van Os doen die op vakantie was. Maar de reddende engel, 
Jan Perquin, was niet echt een verzwakking . 
De eerste Tete a Tete werd door Bert met 13-10 gewonnen na eerst nog met 4-8 
achtergestaan te hebben, dus goed terug gevochten in de partij. De triplet Marco 
Maarten en Jan liep niet zo als het moest, of het nu kwam door het lange wachten 
aangezien de tegenstanders in een File hadden gestaan en daardoor te laat kwamen 
of door het zeer goede plaatsen van de tegenstander, in ieder geval ging deze pot 
met 4-13 naar de tegenstander. Dat kon natuurlijk niet en moesten we ons snel 
herpakkenen dat deden we dan ook. Marco en Maarten wonnen zeer gedreven met 
13-4 en Bert en Jan hadden het iets moeilijker tegen de twee dames maar wisten ook 
deze partij er winnend uit te slepen en zag de wereld er ineens weer wat zonniger uit, 
met een 3-1 tussen stand in ons voordeel. 
Daarna was het verzet van Gouda gebroken Jan wist de tete a tete met 13-8 te 
winnen, en de triplet Marco, Maarten en Bert werd een 13-7 zege. Dat hield in dat we 
met 5-1 gewonnen hadden en Gouda was gedegradeerd, maar wat veel belangrijker 
was dat wij door al de andere uitslagen, uiteindelijk alsnog op een tweede plaats 
eindigden in onze afdeling achter de Goede Worp. Dit was beter dan dat het er aan 
het begin van deze dag uitzag.  
Al met al, geen goede  Zami gespeeld maar wel een goed einde. Op naar volgend 
jaar en dan van af het begin er staan, zo dat we mee kunnen doen voor een promotie 
plaats. 
 


