
Finale 2018 

 

Omdat er voor deze dag buien waren voorspeld werden er twee tenten opgezet. 

Je weet het tenslotte maar nooit. En het bleek een goede keuze want de Noordwesten 

wind werd tegengehouden en we konden zelfs genieten van een zonnetje. 

Dankzij een aantal invallers konden we de kruisfinales toch in 5 groepen indelen. 

Er werd volop gespeeld voor de winst in alle groepen. 

In groep 2 t/m 5 hadden we de volgende winnaars: 

Groep 5:  Ria Gideonse / Nel Rotte (invalster voor Thea de Regt) 

Groep 4:  Janny de Groot / Henny ten Harkel (invallers voor John van Veen en Peter de 

Vos) 

Groep 3:  Jo en Riet Marinissen 

Groep 2:  Janita Rooze / Leny de Kam 

In de kruisfinales in groep 1 speelden Theun en Leo tegen Bram Gideonse en Bert 

Brouwer (invaller voor Ineke). Na een tussenstand van 7-2 werd het 10-12.Toch wisten 

Bram en Bert alsnog te winnen met 13-12. 

In de andere halve finale moesten Piet en Ria hun meerdere erkennen in Betty en Kees. 

Het werd 5-13. 

Na een buffet van Catering Paul Corbijn werden de laatste twee partijen gespeeld. 

Plaats 3 werd gewonnen door Theun en Leo met 13-6 tegen Ria en Piet. 

Daarna was het de beurt aan de finalisten. Maar… helaas trok er op dat moment een 

onweersbui over met veel regen. Gevolg: een baan die ineens vol stond met water. De 

finale is toen uitgesteld naar woensdag om 19.00 uur. Toen het zover was regende het 

helaas weer. Toch werd na een uur uitstel alsnog de finale gespeeld. Invaller Bert 

Brouwer plaatste tijdens deze wedstrijd verrassend goed. Kees en Betty kwamen er 

helaas niet aan te pas. Tevens konden we constateren dat Bram zijn vizier ontzettend 

goed had afgesteld, want hij schoot bijna alle boules van de tegenstander feilloos weg. 

Gevolg: een uitslag van 13-0. 

Dus onze felicitaties waren voor Bram en Bert. 

 

De Jeu de Boules Commissie Sint Laurens 
 
 


