Jan en Wendy Karsten en Chris Agelink
Triplette kampioenen 2017
Zaterdag 11 maart is bij jeu de boules vereniging Entre Nous om het Helders
kampioenschap Triplette gespeeld.
Het toernooi begon exact om 10.00 uur en eindigde om 19.00 uur.
Het werd een interessant toernooi waaraan alle toppers aan meededen.
De teams bestaande uit drie spelers waren in de voorronde verdeeld over
twee poules van elk zes teams. In deze voorronde waren er verrassende
uitslagen te noteren wat het verloop van het toernooi interessant maakte
titelkandidaten moesten volop aan de bak om in aanmerking te komen voor
ere metaal.
Uiteindelijk stonden de twee volgende teams in de finale Jan en Wendy
Karsten met Chris Agelink tegen het verrassent spelende team Hannie
Karsten, Marion Klaassen en Jopie Mahieu. De finale stond in het teken van
een revanche want in de voorronden had het team Karsten/Agelink verloren
Maar door dat de eerste twee van elke poule door gingen naar de halve
finale en de halve wonnen stonden ze weer tegen over elkaar.
Het werd een boeiende finale die dan ook meer dan een uur duurde want het
ging gelijk op de eerste negen menne’s lees werpronde dan stond de een
voor en dan weer de ander. De tiende menne konden Karsten/Agelink een
kleine voorsprong nemen van 10-8 door een foutje van de tegenpartij werd
het 11-8. Nog twee punten te gaan voor ze
Het veld lag open voor Karsten/Agelink ze lagen op 12-8 en met twee boules
te spelen konden ze de finale winnen. Dit lukte en werden Jan, Wendy
Karsten en Chris Agelink triplette kampioen 2017 met slechts een verlies
partij. Tweede zeer knap Hannie Karsten, Jopie Mahieu en Marion Klaassen
derde werd het team vooraf titel kandidaat Herman Bakker, Erno Kuyp en
Bart de Boer sr . Een zeer geslaagd toernooi

