Jeu de boules competitie Puccinihof 2018
Nadat de inschrijvingstermijn verstreken was bleek dat er 8 teams gingen deelnemen aan de 2018
editie van ons boulestoernooi. Enkele finalisten/winnaars uit het verleden bleken dit jaar verhinderd
door gezondheidsredenen en ongelukkige planningen van vakanties door de boulespartners
waardoor zij op voorhand al wisten de competitie niet af te kunnen maken.
Ondanks deze absenties toch met 8 teams gestart waarbij de Snijderkes al aangaven een serieuze
gooi te willen doen naar de eindoverwinning.
In het verloop van de competitie bleek dat ze echt serieus met deze doelstelling bezig waren met als
resultaat dat zij in de poulerangschikking op de 2e plaats terechtkwamen en daardoor een gunstige
positie voor de kruisfinales bereikten. Immers in de kruisfinales ontmoeten de 4 hoogst geëindigde
teams de 4 laagst geëindigde teams.
Als favoriet voor de eindoverwinning startten de Havanna ’s na een 1e plaats in de poule bereikt te
hebben met slechts 1 verloren set.
Na de kwartfinales waarbij de 4 winnaars doorstootten naar de halve finale bleek dat De Havanna’s,
De Snijderkes, Koko/Sjanel en tot hun eigen verrassing La Boheme gingen strijden om de ereplaatsen.
In de halve finale moesten De Snijderkes het hoofd buigen voor Koko/Sjanel. Ze wonnen weliswaar
de 1e set overtuigend maar moesten in de 2e set de eer laten aan de tegenstander. Vervolgens moest
een 3e set de beslissing brengen. Waren ze zo van slag door het verlies in de 2e set of waren
Koko/Sjanel in een flow terecht gekomen? De uitslag loog er niet om. In een kansloze verliespartij
van 13-0 moesten de Snijderkes zich gewonnen geven en konden ze zich gaan voorbereiden voor een
revanche in 2019.
De andere halve finale werd een strijd tussen La Boheme en De Havanna’s. Hierbij bleek dat de
favorieten te sterk waren en in 2 sets wonnen de Havanna’s van La Boheme.
De finale ging dus tussen Koko/Sjanel en de Havanna’s. De 1e set werd snel en makkelijk gewonnen
door de Havanna’s met 13-02. Maar Koko/Sjanel gaven zich nog niet zo snel gewonnen. Lukte in de
1e set bij de Havanna’s bijna alles, in de 2e set zat het niet echt helemaal mee en de dames van
Koko/Sjanel roken al aan een overwinning. Uiteindelijk trokken de Havanna’s aan het langste eind en
wonnen ook de 2e set nipt met 13-11 waardoor ze zich voor het 3e jaar op rij kampioen van ons hofje
mogen noemen.
Vervolgens togen finalisten en toeschouwers naar de voortuin van onze gastheer Jos om het
kampioenschap te vieren en de afgelopen competitie te evalueren onder het genot van een hapje en
een drankje. Het bleef nog lang onrustig in het hofje.

