Spetterende finale kaartseizoen
Vrijdagavond, 29 maart, kwamen ze met rode hoofden en klamme handen binnen. Niet
allemaal natuurlijk. Ronald de Greef wel. Die had zijn hele seizoen ingezet op de poedelprijs
en stond er goed voor. Alleen een maat treffen die voor de topklassering zou willen spelen
kon hem nog opbreken. Aan de top was het dringen. Anne Tjerkstra, Hilbrand Fokkens, Pier
Huipen en Geeske Tjerkstra hadden allemaal nog kans om de glanzende Jan-Vellema-bokaal
in de wacht te slepen.
Die bokaal stond al te wachten. Maar er was ook nog wat te verdienen voor de
middenmoters. Een plaatsje omhoog of omlaag zat er voor veel mensen nog in.
Om nog wat olie op het vuur te gooien ging Bauke Dam tot op het punt de verschillen
tussen de spelers vertellen, zodat iedereen exact wist wat hem te doen stond. Nog 2 ‘bomen
van 16 spelletjes’ en dan zou bekend zijn wiens naam op de beker zou komen. Voor Hilbrand
zou het een stunt zijn. Halverwege het seizoen argeloos aanschuiven en naar de regels
vragen en dan aan het eind van
het seizoen met de beker naar
huis gaan. Alleen Geeske heeft
zoiets eerder gedaan. En Geeske
was ook nu weer een gevaarlijke
outsider. Vanaf het begin van de
competitie stond Pier hoog in de
notering en Geeske ergens
onderin. Maar vrij onopvallend is
ze omhoog geslopen in de
ranglijst. Nu nog afmaken of niet?
Na de eerste ronde bleek Anne
Tjerkstra meer dan 2000 punten
bij te kunnen schrijven. De wedstrijd leek beslist. Maar volgens Anne niet. Hij kon de 2e
boom wel volledig de mist in gaan. En dat is precies wat er gebeurde. Anne en ik waren maat
en bijna alles liep verkeerd. Dus toch nog nerveus gedoe bij de puntentelling.
En de winnaar werd …….toch Anne Tjerkstra, Hilbrand 2e en Geeske 3e.
Maar wat ook niet onvermeld mag blijven:
- Gerrit de Graaf kwam op ons verzoek (meer aandringen eigenlijk) inspringen om het
laatste viertal vol te maken.
- Ronald de Greef kreeg zijn poedelprijs.
- Anne, Hilbrand en Geeske kregen de overwinningsbloemen.
- Marjan heeft scherp ingekocht: er kan nog een mooi extra bedrag naar Plaatselijk Belang.
Met een korte terugblik en een rondje van Anne sloten we het seizoen af. Na de Jouster
Merke starten we weer. Hopelijk met veel nieuwe mensen erbij. Dat moet ook wel, om de

kosten te dekken moeten er wel wat gedronken worden na de gratis koffie. Met weinig
kaarters ligt er een verslavingsrisico op de loer. En wie weet wat er dan in het dorp gaat
gebeuren als er veel mensen verslaafd raken aan de Rivella? Je kunt niet voorzichtig genoeg
zijn.
Dus kom in grote getale in september en doe mee aan een heel winterseizoen
‘vrijdagavondjes uit’. Of misschien eerst maar eens een avondje proberen. Als je het niet
probeert, weet je niet wat je mist. En je hoeft niet aan te sluiten bij ‘de harde kern’ die
speelt om de Jan-Vellemabokaal. Je kunt aansluiten bij de gezelligheidstafel of af en toe
eens komen, een ander spel meenemen of je opgeven als invaller voor het geval we net een
kaarter tekort komen voor een kaarttafel. Denk er eens over na.
Mocht je meer info willen, er even over willen praten, neem gerust contact op met mij,
0641813704 of kom langs op It Set 2.
Gerard de Groot

