Alleen titelverdedigers nog ongeslagen
Dag 2 Zomeravondcompetitie 2016

De tweede avond van de zomeravondcompetitie 2016 heeft afgelopen donderdag
een behoorlijk slagveld opgeleverd. Nadat de kruitdampen van de derde en de vierde
speelronde waren opgetrokken, bleef er nog slechts één koppel over met de volle
winst uit vier partijen. Maar liefst vijf duo’s die na de eerste speelavond nog
ongeslagen waren, liepen tegen hun eerste nederlaag op.
De lachende winnaars waren Noor Eykens en Jan Lamers, het kampioenskoppel van
vorig jaar. Ook in ronde drie en vier bleven zij fier overeind. Allereerst moesten Annie
Poelen en George Diets het ontgelden (13-7), waarna Noor en Jan weinig medelijden
hadden met het tot dan toe ongeslagen duo Mia Kuijper/Lies Schim. Met een vlotte
13-0 (!) verwezen de titelverdedigers Mia en Lies naar een achtste plaats in het
voorlopige klassement.
Winnaars van de avond waren ook Dick Blick en Tini Thijssen. Na een
teleurstellende competitiestart met twee nederlagen, herstelde het span zich
uitstekend. Allereerst werd het nog ongeslagen duo Gerard Krämer/Annie van Zwam
hardhandig van de baan geveegd (13-2) en vervolgens moest het ook nog
schadevrije koppel Jan Hendriks/Ger Stappers buigen voor Dick en Tini: 10-13. De
beloning voor deze twee fraaie zeges was een enorme sprong voorwaarts op de
ranglijst: van plaats 20 naar plaats 10.

Annie van Zwam en Gerard Krämer….verlies en winst….

Een mooie stijging op de ladder was er ook voor het tweetal Martien Fransen/Ineke
Stevens. Dankzij overwinningen op Peter Hutten/Diet Palmers (13-1) en op Ben
Jakobs/Toon Arts (13-10) nestelden Martien en Ineke zich op een keurige tweede
plaats in de algemene rangschikking.
Ook uitstekend verging het de duo’s Jan Clevers/Henny Langen en Wim
Ebben/Sjeraar Langen. Beide koppels haalden twee keer de volle winst binnen, zij
het dat Jan en Henny flink aan de bak moesten om eerst Frans Fleuren en Miep
Nielen te tackelen (13-11) en vervolgens de punten binnen te halen tegen Toon
Fransen en Andre Kaloz (13-9). Het tweetal Wim Ebben/Sjeraar Langen had een
veel gemakkelijker avondje. In hun eerste partij lieten Wim en Sjeraar het duo Riet
Sauer/Leo Gramser volslagen kansloos (13-0) en later op de avond werd ook
verrassend simpel gewonnen van het koppel Leo Hutten/Carel Thijssen: 13-5.
De na de eerste speelronde nog puntloze stellen Ben Jakobs/Toon Arts, Wil en Nico
Peters en Johan Sauer/Regina Mensinga haalden alle drie hun eerste puntjes
binnen. Wil en Nico deden dat wel heel overtuigend, getuige een 13-0 zege op Johan
en Regina, die juist eerder op de avond met 13-8 gewonnen hadden van Ans van
Bakel en Theo van Haren. Ben en Toon haalden met de hakken over de sloot (1312) hun eerste zege binnen ten koste van Jacques en Nelly Botden, die na vier
speelronden nog zonder punten op de voorlaatste plaats op de ranglijst bivakkeren.
Rode lantaarndragers zijn Riet Sauer en Leo Gramser, die na de oorwassing tegen
het duo Wim Ebben/Sjeraar Langen in hun tweede partij van de avond met 11-13
kopje onder gingen tegen Gerard Krämer en Annie van Zwam.

