Zinderende NK-finale tussen Tête-á-tête Titanen!
Edward Vinke verovert zijn tweede nationale titel in 2012

Wat afgelopen zondag, 20 mei 2012, als natte dag begon, eindigde in stralend en warm weer
zoals de meesten gewend zijn om het franse Jeu de Boules te spelen. Nadat ’s morgens in
hevige regenval alle vlaggen werden gehesen en voorbereidingen werden getroffen,
kwamen om 10uur 108 Pétanquespelers vanuit het hele land bijeen voor de onderlinge strijd
van het Nederlandse Kampioenschap Pétanque - Tête-á-tête 2012.
In een direct afvalsysteem werd de partijen met wisselende successen gespeeld. Voor de
verliezers van de 1e ronde was er nog een B-toernooi als troost. Marco van Saane van PUKHaarlem slaagde in dat toernooi erin de finale te halen, maar moest zijn meerder erkennen
in Dennis Pol, die de spannende partij met 13-12 won.
Om in de finale van het hoofdtoernooi te komen, moesten 6 wedstrijden gespeeld worden.
In de halve finale strandde Kees Koogje van MIDI-Delft, momenteel een van de grootste
talenten van Nederland in het Jeu de Boules, op de latere winnaar met 13-8. In de andere
halve finale moest Guus Vonck-PC De Gooiers-Hilversum zijn meerdere erkennen in Martin
Bakker-Le Biberon-Sneek, een van de nestors in het Pétanque, met 13-7.

In de finale stonden twee Pétanquespelers tegenover elkaar die al een rijke palmares met
zich meedroegen. Martin Bakker – Nederlands kampioen Tête-á-tête 2006 en nog 6 andere
nationale titels sinds 2002 op zak. En Edward Vinke (PUK-Haarlem) met 9 titels sinds 2003 op
zak in verschillende disciplines, met als meest spraakmakende titel zijn recente
kampioenschap Tireren (Jeu de Boules schieten), behaald op 21 april jl. met een nieuw
Nederlands record van 56punten.
Deze twee titanen bonden de strijd aan op het Carré d’Honneur, de wedstrijdbaan, waar alle
overige deelnemers zich omheen verzamelden. In een zonovergoten strijdperk werd om
ieder punt gevochten en ging de strijd gelijk op. Even leek Martin Bakker afstand te nemen
tot 12-9 maar Edward Vinke gaf zich niet gewonnen. Na 3 maal in de finale (2001,2004,2005)
naast de hoofdprijs te hebben gegrepen, was hij vastberaden om dit jaar de prijs in de wacht
te slepen. Maar dat ging niet zonder tegenstribbelende Martin Bakker die geen punt cadeau
gaf en langzaam uitliep. Moedig en verhit gooiden de mannen hun stalen balen naar het
doelballetje totdat de punten geteld konden worden. Het publiek hield zijn adem in, kon
Edward het liggende punt van Martin nog verbeteren of was dit het laatste en winnende
punt voor Martin. Het werd 12-12.
De laatste werpronde ging in. Alle toeschouwers zaten op het puntje van hun stoel toen
Martin zijn tweede bal schoot en miste. Edward lag op het winnende punt en Martin had
nog één bal over. Het was nu alles of niets. Het 13e punt voor Edward lag en de overwinning
lonkte en Martin had eigenlijk geen keuze meer over. De bal van Edward lag zo dichtbij het
doelballetje dat die bijna niet verbeterd kon worden. Martin moest dus schieten voor zijn
laatste kans. Stilte, concentratie, focus, aanleggen en .. mis! De overwinning was voor
Edward, die een vreselijke vreugdesprong maakte en het publiek brak los in een daverend
applaus. Oefff, wat een spannende wedstrijd was dit geweest, een genot voor de spelers
maar zeker ook voor de toeschouwers!
De einduitslag was 13-12. De overige uitslagen van de wedstrijdreeks van Edward waren: 1310 ; 13-4 ; 13-3 ; 13-6 ; 13-8 en 13-8
Wilt u zelf ook nader kennismaken met Jeu de Boules als recreatie- of als wedstrijdsport,
kom dan eens langs bij Pétanque Union Kennemerland, PUK in Haarlem om de gezelligheid
en ambiance van het Jeu de Boules te ervaren in combinatie met de spanning van het
wedstrijdelement. U bent van harte welkom bij PUK.

