Verslag tweede speeldag WIBC 2018
In speelronde 7 was het aan Guurtje en Frans om de dag te beginnen tegen Wales.
Het was een moeilijke wedstrijd voor beide spelers, moeite met de lengte af en toe net niet.
eerste set werd verloren met 2-13 en in de tweede set ging het iets beter, maar werd ook verlioren
met 3-8. Dit was voor Guurtje en Frans de minst goede partij tot nu toe.
Speelsessie 8 zou voor Piet de wedstrijd van zijn leven worden. De naam van zijn tegenstander zat
vooraf in zijn hoofd en helaas bleef hem ook in de wedstrijd parten spelen. Piet kwam totaal niet in
zijn spel. Uiteraard lag Anderson steeds op en bij de jack, maar Piet had moeite met zijn lengte en
zijn lijnen. Hij vocht tegen zichzelf,e eerste set ging verloren met 0-20.
In de tweede set lukte het Piet niet om daar verandering in te brengen. Hij scoorde nu wel 3 punten,
maar verloor de tweede set met 3-13. Uiteraard was Piet teleurgesteld.
Corrie moest tegen Isle of Man. Na een 1-0 voor Corrie scoorde de dame van Isle of Man nagenoeg
elk end. Corrie had moeite om er bij te komen. De eindstand werd 2-10 in de eerste set.
De tweede set gaf een totaal ander beeld. Vanaf het begin scoorde Corrie met goed spel en elk end
en de eindstand werd 9-4. Dat betekende een tiebreak Meteen met haar eerste bowl lag ze op de
jack. Met tactische plaatsing van de bowls lukte het de tegenstander net iet om te scoren. Een mooie
overwinning van Corrie.
In speelronde 10 waren er drie wedstrijden. Corrie, Frans en Guurtje hadden een single wedstrijd.
Frans speelde tegen Wales. Hij speelde niet slecht, maar de Welshman was te sterk in de eerste set.
In de tweede set begon Frans sterk met een 2-0 in het tweede end. Na een 2-2 werd het 3-2 in het
vierde end. In het zesde end was de stand 3-5 en wist Frans niet meer te scoren. Hij verloor ook de
tweede set met 3-7
Engeland was de tegenstander van Corrie. Wat ze ook probeerde, ze kon haar lijn niet vinden. Om
gefrustreerd van te worden. De verloor de eerste set met 0-18. In de tweede set was het iet anders,
uitslag 2-12. Snel vergeten deze wedstrijd was de kreet.
Guurtje moest tegen Ierland. Ze stond in de eerste set heel goed te spelen. Het spel ging gelijk op
met een 3-3 gelijkspel in et vierde end. Ze won de eerste set met 6-3.
In de tweede set kwam ze na een achterstand van 0-2 sterk terug naar een 4-2 in het derde end.
Daarna scoorde Ierland 2 en 3 shots waardoor het 4-7 in het vijfde end werd. In het zesde end was
de stand 5-7. Guurtje speelde een schitterende laatste end, maar de Ierse wist met haar laatste bowl
1 te scoren. Dat betekent een tiebreak en dat werd een zeer spannende tiebreak. Nadat Ierland shot
kwam te liggen speelde Guurtje een geweldige draw en lag toen shot. De Ierse kon daar niet meer
bijkomen en zo won Guurtje de wedstrijd met twee gewonnen sets.

De laatste singlewedstrijd van Piet is in de elfde speelronde tegen Isle of Man.
Het begon moeilijk voor Piet met een 5-0 achterstand in het tweede end naar een 8-2 achterstand in
het vierde end. Via 8-4 en 11-4 verloor Piet de eerste set met 12-4.
In de tweede end pakte Piet vanaf het eerste end draad goed op. Vanaf 3-2 in het vierde end wist hij
steeds goed te scoren. Hij won de tweede set met 10-2 door heel goed spel.
In de tiebreak legde de tegenstander meteen de bal op de jack. Ondanks hele goede pogingen om er
op te spelen is et helaas niet gelukt. Maar wel de complimenten voor zijn tweede set.
Als laatste in de twaalfde speelronde nog twee wedstrijden in de pairs. Corrie/Piet tegen Israël en
Guurtje/Frans tegen Guernsey.
In de eerste set van Frans en Guurtje liepen ze vanaf begin tegen een achterstand op met een stand
van 0-5 in het vierde end. Via 1-5, 2-5 werd het 2-9 in de eerste set.
In de tweede set Kwamen Guurtje en Frans terug van een 0-3 achterstaand naar een 3-3 gelijkspel.
Helaas gingen daarna de punten weer naar Guernsey. Via een 3-4 en 3-6 eindigde de tweede set in
een 4-6 overwinning voor Guernsey.
Corrie en Piet stonden in de eerste set na vier ends met 0-7 achter tegen Israël. Ze kwamen terug
met 3-7 en 4-7. Eindstand eerste set 4-9.
In de tweede set ging het vanaf het begin beter, maar toch wist Israël de score uit te breiden tot 4-8
in het zesde end. Door 1 punt te scoren werd de eindstand van de tweede set 5-8

