
Verslag van Vlaardingen 2 uitkomende in de 2e klasse A van de Zomer Competitie Tripletten. 

Vlaardingen 2 zijnde Arja Landzaad, Elly Sjollema en Jan Stad. 

Op zondag 26 mei 2019 waren alweer de tweede wedstrijden gepland voor het 

triplettenkampioenschap. De reis ging naar de banen van ABA te Rijswijk. Na een bak koffie 

met wat lekkers zoals een Jodekoek of een stroopwafel werd er naar buiten gegaan om te 

gaan ingooien. Wat bleek dat er verschillende banen waren met daarop verschillende 

soorten grind. 

De eerste wedstrijd moest er tegen De Goede Worp 5 gespeeld worden. De eerste punt was 

voor de Goede Worp. Hierna namen wij het heft in handen en met 5-6-1-1 punten maakten 

we de partij uit. Tussendoor haalde de Goede Worp nog 1 punt. De uitslag dus 13-2 in ons 

voordeel. Een goed begin. 

De tweede wedstrijd tegen De Goede Worp 2 een goed team dat na de eerste dag op de 

derde plaats stond. Er werd door beide teams gespeeld op een moeilijk veld met daarin 

stoeptegels en andere grote stenen. De strijd ging gelijk op tot 9-9. De tegenpartij was 

uitgespeeld en wij hadden nog 4 ballen en lagen op punt. Dus wanneer er vier ballen bij 

werden gegooid was de partij klaar. Wij gooiden de laatste vier ballen zo goed en wonnen de 

partij.   

De derde partij tegen ‘L Esprit 5 dus was een partij om gauw te vergeten niets lukte alles 

werd achter de but gegooid dus verloren wij deze partij met 5-13. Jammer maar helaas.  

De vierde partij tegen Midi 8 een team dat bestond uit drie dames die heerlijk konden kletsen 

en steeds gemaand moesten worden dat ze moesten gooien. Het gooien (plaatsen) deden 

ook nog eens goed en wij konden geen vuist maken en verloren ook deze partij met 6-13. 

Misschien zat de tegenslag en verlies van de vorige partij nog in ons hoofd.  

Dus we gingen de vijfde partij in met een 2 winst en 2 verlies. Vorige keer hadden we er twee 

gewonnen. Dus moesten we alles op alles zetten om in ieder geval te proberen 3 partijen te 

winnen. 

De vijfde partij ging tegen Midi 5 een team waar in 1 man eigenlijk de dienst uitmaakte. Deze 

kon wel goed boulen en wij stonden dan ook binnen no-time met 0-9 achter. We hebben als 

team effe de koppen bij elkaar gestoken en gezegd we gaan toch tegen deze ene man niet 

verliezen. Dus gingen we er vol tegenaan wat resulteerde in een 13-10 overwinning. 

Dus aan het einde van de dag 3 winstpartijen en een goed gevoel over de gespeelde dag. 

De volgende keer gaan we proberen voor 4 winstpartijen.    

De volgende partijen zijn op 23 juni en we gaan dan weer voor de winst, maar ook voor het 

plezier.           


