Voorlaatste ontmoeting met DVV
Op donderdag 23 augustus vond de voorlopig voorlaatste (buiten)ontmoeting plaats met onze vrienden
van DVV (De Vaste Voet uit Sassenheim).
De laatste staat gepland voor eind september maar
gezien de kermisperikelen in zowel Hillegom als
Sassenheim, is deze verzet naar donderdag 4 oktober
(het is maar dat u het weet…).
De vooruitzichten met betrekking tot het weer voor
deze avond waren vooraf wisselend maar niettemin
was de opkomst best wel goed te noemen, in totaal
speelden 28 deelnemers hun partijen.
Kees en Dick, de legeraanvoerders van deze avond,
hadden iedereen keurig verdeeld over doubletten en iedereen toog aan de slag. Halverwege
de eerste partij begon het licht te miezeren en de teams met een grote uitslag konden gaan
schuilen. De rest moest gelaten ondergaan dat de regen steeds harder begon te vallen.
Maar, bij aanvang van de volgende ronde was het droog en dat bleef het tot het einde van
de avond. De schalen kaas en worst met bijbehorende randversieringen, waarmee Hanny
en Kees rondgingen, vonden gretig aftrek en iedereen was in zijn/haar sas.
Na afloop van de drie partijen (op tijd) konden akela’s Dick en Kees aan
het tellen en al snel (nou ja, een klein schrijffoutje daargelaten) was de
eindstand bekend:
Bij DVV:
Bij JBH:
e
1 Hanny Hagoort 3 +19
1e Ria vd Poel
3 +19
2e Bets Kühn
2 +12(ex aequo)
2e Wim vd Zanden 3 +9
Gert van Helden 2 +12(ex aequo)
3e Gerrit Loderus 2 +15
Daarna bleven nog velen gezellig van de sfeerverlichting genieten op het terras van DVV
(en van de diverse al dan niet vloeibare versnaperingen natuurlijk…). De barbezetting was
namelijk (ook al) in vertrouwde handen (bedankt Peter) en iedereen was het erover eens:
het was weer een uitermate geslaagde avond!
Greetz, Gerrit Loderus (en de foto’s zijn van Kees Hagoort, bedankt man!).

