
Vlaardingen1 
 Zomer Competitie Tripletten dag 3 

Zondag 23 juni onderweg gegaan naar Bodegraven om, met Vlaardingen 1, de derde 
dag te gaan spelen in de Zomer Competitie Tripletten. Na de tweede dag is de derde 
plaats eigenlijk onbereikbaar voor ons, dus we gaan er alles aan doen om ons te 
handhaven in de eerste klasse. Het zal, gezien het programma, goed lastig worden 
maar we geven pas op als we weer thuis zijn en dan ook nog met veel tegenzin. Het 
weer ziet er niet prettig uit. Gloeiend heet en eigenlijk te warm om te spelen. De 
banen bij OSB waren voor de ons volkomen nieuw en er moest dus flink ingegooid 
worden om te wennen aan de diverse ondergronden. Ook was het wennen aan een 
andere bezetting van het team. John zat voor zijn werk in Oostenrijk en wij hadden 
Janus bereid gevonden om John’s plaats in te nemen. Het was ondanks het ingooien 
even wennen aan de banen en het bleek dat Jan flink last had van zijn schouder. Hij 
had problemen om zijn worp op zijn soepele wijze af te wikkelen. Het totaal resultaat 
van deze dag was door alle factoren samen toch minder dan verwacht. Van de 5 
gespeelde  partijen verloren we er, na een echte strijd vaker tegen ons zelf dan tegen 
de tegenstander, 4.. 
Hierbij een paar karakteristieken van de diverse partijen: 
 
1e tegen Grand Cru 1, gewonnen met 13 - 8 
Op een keiharde baan hadden we veel moeite met de juiste snelheid en het 
wegspringen van de ballen. Toch werd de partij na veel moeite winnend afgesloten 
 
2e tegen L’Esprit 2 verloren met 7-13 
Weer speelden we op deze keiharde banen. Onze tegenstander had snel door dat 
we wat problemen hadden en gooiden alles op 9 meter. Alleen Janus had hier wat 
grip op , maar we moesten uiteindelijk toch de vlag strijken 
 
3e tegen L’Esprit 1 verloren met 8-13 
Dit was een partij van herhaling van zetten. Wij konden tot op bepaalde hoogte 
bijblijven op een nu grove baan, maar hier sprak ook een beetje pech een woordje 
mee. 
 
4e tegen L’Esprit 4 verloren met 4-13 
Dit was een partij van missers en blunders die we snel moeten vergeten en we 
moesten ons opmaken voor de laatste partij. 
 
5e tegen L’Esprit 3 verloren met 0-13 
Dit was een partij waar we vanaf het begin tegenop hadden gezien. Dit waren dè 
toppers van L’Esprit. We konden desondanks goed tegengas geven maar waren niet 
instaat om deze mannen te stoppen.  
 
 
Door deze resultaten, waarvoor we ons toch we l een beetje schaamden, haalden we 
toch ons ( bij )gestelde doel, n.l. handhaving in de 1e klasse.  


