
 

 

 

Beste leden & donateurs van Allez Tirer, 

Zaterdagmiddag 15 oktober 2022 moest het NPC team van AT hun 3e wedstrijd van 

de NPC competitie spelen, de wedstrijd werd thuis tegen ABA 2 uit Rijswijk gespeeld. 

De 1e wedstrijd van de competitie dat op 17 september gespeeld zou worden tegen 

De Boel de Boule uit Roelofarendsveen ging niet door wegens dat enkele spelers van 

AT Corona hadden. Deze wedstrijd wordt zaterdag 22 oktober ingehaald. 

De 2e wedstrijd 1 oktober had het team een vrij loting. 

De spelers die tegen ABA speelden waren : Marcel & Attie, John & Ger en Hans & 

Martin.  

De NPC spelers werden ontvangen door Jan en Piet met een heerlijk kopje koffie of 

thee met een plakje cake de dag begon dus goed. Tussen de middag zijn we door 

Hannie verwend met een heerlijk kopje zelf gemaakte soep. Er is goed voor de 

inwendige mens gezorgd. De sfeer zat er goed in en er werd sportief maar fanatiek 

gespeeld.  

Een NPC competitie wedstrijd bestaat uit 3 speelronden. 

!e ronde doubletten :Marcel & Attie 13-4 . John & Ger  12-13, Hans & Martin 13 – 8 

2e ronde tripletten : Marcel, Attie, & Hans 13 – 5 , John, Ger & Martin 13 – 12 

3e ronde doubletten: John & Ger  11 – 13, Hans & Martin 13 – 2, Marcel & Attie 13 - 3 

Het is een sportieve en gezellige dag geweest en het team van Allez Tirer heeft de 

wedstrijd gewonnen met 6-2 van ABA 2.  

Mooie winst gefeliciteerd NPC team van AT. 

Er waren gelukkig AT supporters aanwezig te weten Sjaan, Marijke en Hannie die het 

team kwamen aanmoedigen.  

Volgende week zaterdag wordt er weer thuis de inhaalwedstrijd gespeeld tegen De 

Boel de Boule misschien zijn er nog meer leden van AT die het team komen 

aanmoedigen. 

Me vriendelijke groet, 

Marcel Willems  

Teamcaptain AT 


