
 

Zomer Competitie Tripletten 

Zondag 28 april onderweg gegaan naar Zoetermeer om daar, met Vlaardingen 1, deel 
te nemen aan de Zomer Competitie Tripletten. Vlaardingen 1 bestaat uit de volgende 
giganten; John van de Brink, Hans Landzaad en mijn persoontje Jan Mout ! 

U begrijpt wel dat dit garant zou staan voor alleen maar grote successen.  

Ondanks het vochtige weer speelden we gewoon een goed toernooi met de daarbij 
horende positieve resultaten. Van de 5 partijen hebben wij er 4 gewonnen en helaas 1 
verloren. Hierbij een paar karakteristieken van de diverse partijen: 

1e tegen DGW 1, verloren met 8-13 

Na een begin van 1 om 1 punt, ging het van lichte regenval naar zwaardere regenval en 
hier ging ons spel in mee. Het leek wel of de overtuiging met het water de grond in 
zakte. 

2e tegen Midi 2, gewonnen met 13-9 

De weergoden vonden dat wij nat genoeg waren en het werd droog. Midi bestond uit 
spelers waar we met het kaastoernooi bij hen flink klop van hadden gekregen. Nu 
konden zij weinig doen tegen het gedegen spel van ons team. 

3e tegen Midi1, gewonnen met 13-4 

Dit was een partij waar we toch wel tegen opgezien hadden. Dit bestond n.l. uit 2 
jeugdtrainers van de NJBB en een oude rot in het vak. Door vroeg druk te zetten en 
scherp te spelen gaven wij hen echter geen kans en werden ook zij aan de zegekar 
geknoopt. 

4e Nieuwerkerk 2, gewonnen met 13-8 

Hier troffen we 2 ex clubgenoten ( Rita en Erik) aan, die met Jan v.d. Voort speelden. 
Na een moeilijk begin, ging het toch steeds beter en konden we scherp blijven spelen 
waardoor de tegenstander foutjes ging maken. Hier maakten we dan ook goed gebruik 
met de winst als resultaat. 

5e Nieuwerkerk 1, gewonnen met 13-7 

Onze tegenstanders dachten een moeilijke baan te hebben gekozen. Een baan met 
plassen in het midden, waar zij dachten meer en betere kansen te hebben dan wij. Hier 
kwamen ze later toch van terug, want een 13-7 nederlaag hadden ze niet in 
gecalculeerd. 

 

Al met al, een zeer tevredenstellend resultaat , waardoor we zeer zeker de twee 
komende competitiedagen met overtuiging en vol vertrouwen tegemoet kunnen zien. 

 

 


