Verslag van Vlaardingen 2 uitkomende in de 2e klasse A van de ZCT.
Vlaardingen 2 zijnde Arja Landzaad, Elly Sjollema en Jan Stad.
Op zondag 23 juni 2019 alweer de derde wedstrijd in het zomer triplette
kampioenschap. We hadden de vorige keer aangegeven dat wij de laatste dag 4
wedstrijden zouden gaan winnen. Dus gingen we met goede moed naar Bodegraven.
De weersverwachtingen waren goed een hete dag zou het worden en dat werd het
ook.
De eerste wedstrijd moest er tegen Midi 3 gespeeld worden. Het was een spannende
wedstrijd waarin wij in het begin wat moeizaam op gang kwamen. Wij zijn uiteindelijk
goed teruggekomen en toch verloren we de wedstrijd met 11-13. Dit kwam doordat
we de laatste menne heel slecht gooiden.
Dus de belofte dat wij 4 wedstrijden zouden winnen ging al de mist in.
De tweede wedstrijd ging tegen Grand Cru 6 en die hadden een goede speelster in
hun midden, tenminste dat zei ze zelf. Wij vonden haar maar een z…….! We
speelden een slechte partij en we hadden ook het geluk niet aan onze zijde en we
verloren dan ook met 9-13.
De derde wedstrijd ging tegen Grand Cru 3. Drie hele vervelende oude mensen. Dus
er was ons alles aan gelegen om deze partij te winnen. We gingen er goed tegen
aan en wonnen dan ook met 13-9. De felicitaties van de drie gingen dan ook niet van
harte.
In de loop van de dag werd het steeds warmer en dat kon je dan ook zien aan de
mensen. Er werd heel veel water getapt, wat ook belangrijk is bij heet weer.
De vierde partij hadden we een vrijloting. We konden ons dan optimaal voorbereiden
op de laatste partij. Deze partij ging tegen ABA 2. Ik denk dat dit ons slechtste
wedstrijd was in de triplettecompetitie. We hadden al ons kruit verschoten en mede
door de warmte kwamen we niet aan de bak en niets lukte dan meer. We verloren
dan ook met 5-13.
Bij optelling van de punten bleek dat wij niet gedegradeerd waren en op de 10 e plek
waren beland. Al met al een leuke ervaring rijker en de volgende keer beter.

