ZCT, zomer competitie tripletten.
Vlaardingen 3 uitkomend in de tweede klasse
bestaande uit Marco Baas / Jan Perquin en Maarten Hoogendoorn.
Zondag 26 Mei was de tweede dag van de ZCT, en aangezien we de eerste wedstrijden
hadden gewonnen waren de verwachtingen hoog gespannen of we dat deze dag ook
konden waarmaken. De eerste wedstrijd was tegen drie dames van Zoetermeer, die na het
winnen van de toss een gladde baan uit zochten waar zij goed konden rollen, en dat deden
ze dus ook heel goed, als je niet schiet maar je rolt je bal vrij stevig tegen de punt bal van de
tegenstander aan, dan blijf je zelf op punt leggen en dat deden zij vrij goed. Maar na een wat
moeilijke wedstrijd konden we hem toch goed afsluiten met 13-9. De tweede partij ging ook
nog wat stroef maar ook deze wisten we te winnen met 13-10. En toen gingen we beter in de
wedstrijden zitten. Er volgde nu drie partijen tegen Midi 9 – 7 en 6 uit Delft. De eerst
volgende twee wedstrijden verliepen vrij gemakkelijk en werden door zelf goed te spelen
met 13-3 en 13-4 gewonnen. Midi 6 was andere koek, we kenden deze tegenstanders, en
wisten dus op voorhand dat dit de moeilijkste zou worden. We wonnen de toss en gingen op
een vrij grove en zachte baan, waar we al eerder hadden gespeeld deze dag. Maar deze
tegenstander werd daar niet echt zenuwachtig van en gooide ons vrij gemakkelijk met een
2-13 nederlaag naar de kantine terug. Volgens Marco kwam het door het lange wachten van
ons, voordat we aan deze partij konden beginnen, en het vele praten van een van onze
tegenstanders. Maar ja als je zelf de twee eerder gespeelde potten met groot verschil wint,
zit je ook wat langer te wachten, en praten van de tegenstander moet je jezelf maar voor
afsluiten. Wat ik zelf denk is dat zij wel iets beter gooiden dan wij, en hadden dus volgens mij
heel terecht gewonnen.
Wat overblijft is 1 partij verloren van de twee gespeelde wedstrijd dagen en een vrij loting,
die dus voor iedereen in deze klasse niet mee telt. Voorwaar tot nu toe een goed resultaat
met nog een dag te gaan doen we nog volop mee voor het kampioenschap, en dat gaan we
Zondag 23 juni hopelijk waar maken in Bodegraven.

