Verslag eerste speeldag WIBC 2018
Maandagmiddag waren alle spelers inmiddels aanwezig en kon er getraind worden op de green van
Hartlepool Bowlsclub.
Dinsdagochtend was de opening en om 9.30 uur begonnen de eerste wedstrijden.
Guurtje en Frans speelden tegen Engeland en ze hadden een moeilijke start. D e eerste set ging
verloren met 1-12. In de tweede set ging het veel beter. In het vierde en stonden ze met 5-3 voor. In
het laatste end begonnen ze met een 5-6 achterstand en moest dus twee scoren om te winnen. Met
een mooie laatste bal van Guurtje leek dat ook te gaan gebeuren door de jack naar achteren te
spelen. De jack ging richting eigen bowls, maar werd helaas gestopt door een bowl van de
tegenstander. Dikke pech dus en in plaats van winst van de 2e set, werd de wedstrijd verloren met 57.
Corrie en Piet speelden tegen Wales/In de eerste set met 6-3. Piet speelde een geweldige eerste set
In de 2e set kwamen ze er totaal niet aan te pas en verloren met 0-12. Dat betekent een tiebreak van
1 end want er moet ook in de poule altijd een winnaar uit elke wedstrijd komen. (?).Het tiebreakend was bijzonder spannend voor de spelers, de head lag namelijk erg open. Een mooie laatste bowl
van Corrie, die ook een sterke wedstrijd speelde, betekende de winst van de wedstrijd. Voor beide
teams waren er totaal verschillende sets tussen de teams. Een mooie overwinning met twee totaal
verschillende sets.
In de tweede ronde speelde Guurtje tegen Kerry Packwood van Wales, een zware tegenstander dus.
In de eerste set liep Guurtje tegen een 0-5 achterstand op in het derde end. Ze kwam enigszins terug,
maar verloor de set met 3-7.
In de tweede set begon de wedstrijd andersom. Guurtje liep uit naar een voorsprong van 5-0 in het
tweede end. In het vijfde end was de stand 5-5 en uiteindelijk verloor ze ook de tweede set met 6-7.
Ze heeft goed partij gegeven tegen Kerry uit Wales.
In de derde ronde drie wedstrijden. Corrie tegen een jonge dame uit Schotland. Na een 2-2 stand in
het vierde end liep de Schotse daarna uit en won de laatste drie ends. Eindstand eerste set 2-8 voor
de Schotse. In de tweede set kwam Corrie nog wel voor met 3-1, maar de Schotse liep daarna elk end
uit. Ondanks heel goed spel van Corrie werd het een vertekende uitslag van 4-11, want ze stond
goed te spelen.
Frans moest in de Singles aantreden tegen Ierland, een zware dobber voor Frans. Hij kwam helemaal
niet in de wedstrijd. Later bleek dat hij problemen met zijn arm had waardoor hij aan het eind van de
eerste set een andere manier van spelen ging hanteren. Hij verloor de eerste set met 1-15. In de
tweede set een totaal andere wedstrijd. Na een 2-2 in het vierde end kwam Frans op een voorsprong
te staan. Via een 3-2 werd het in het zesde end 4-2 voor Frans. Een tiebreak leek er dik in te zitten
maar helaas, Frans kreeg 3 shots tegen en verloor ook de tweede set, maar wel een sterke tweede
set gespeeld.

Piet had ook een Ier als tegenstander. De sterke Graham MCkee. De Ier schrok van de stand in het
tweede end, namelijk 6-0 voor Piet. Vanaf dat moment legde de Ier er een schepje bovenop scoorde
de Ier elk end. De eindstand werd 6-8. In de tweede set begon de Ier meteen een voorsprong op te
bouwen en uiteindelijk verloor Piet met 4-10 de tweede set.
In de vijfde ronde weer twee wedstrijden, namelijk Guurtje en Frans in de singles.
Guurtje moest tegen Alison Merrien van Guernsey. Deze dame, vaak te zien op tv, speelt enorm
sterk. Na een 0-3 tegen werd het 2-3, daarna liep Guernsey elk end uit naar een eindstand van 3-9 in
de eerste set. In de tweede set was ook Merrien te sterk voor Guurtje. De eindstand van de tweede
set werd 4-10.
Frans had heel veel moeite met de Schot, die elk end zijn voorsprong uitbouwde naar een 12-1
overwinning in de eerste set. De tweede set verliep als de eerste. Eindstand tweede set 2-10. Ook
deze setstanden geven een vertekend beeld van de wedstrijd.
Ronde zes, de laatste van vandaag speelden Corrie en Piet hun pairs wedstrijd tegen Ierland.
Een mooie, goede en spannende eerste set. Het ging nagenoeg gelijk op. Na een 4-4 stand in het
vijfde end werd het 4-5 en 4-6 voor Ierland. Met iets meer geluk was de winst van de set binnen.
In de tweede set een slecht end met vier tegen en twee keer weinig geluk, zorgde mede voor een
oplopende score voor de tegenstanders. Gelet op het spel van Corrie en Piet geeft ook de uitslag van
deze wedstrijd weer een vertekend beeld. De eindstand van de tweede set werd 2-11.
Helaas is de score van vandaag beperkt, maar wel tevreden over het getoonde spel van alle spelers.
Diverse uitslagen zijn niet in overeenstemming met het beeld van de wedstrijden.
Morgen weer een nieuwe dag.

