
Dringen aan de kop van de ranglijst 

 

Zomeravondcompetitie: dag 4 

 

De Zomeravondcompetitie 2016 begint verdacht veel te lijken op één groot rad van 

avontuur. Elke speelronde vliegen de verrassingen in het rond, de ene uitslag is nog 

grilliger dan de andere en als de teller van de tussenstand stilstaat, is het weer 

stuivertje wisselen geblazen aan de kop van de ranglijst, waar het intussen een 

gedrang van heb-ik-jou-daar is geworden om de ereplaatsen. Met nog vier 

speelronden te gaan, hebben zich vier duo’s aan de kop van de ranglijst genesteld 

met elk zes winstpunten. Alleen het ‘doelsaldo’ verschilt behoorlijk. Naast deze vier 

titelkandidaten zijn er nog liefst vijf (!) koppels die, elk met slechts één winstpuntje 

minder, nadrukkelijk op het vinkentouw zitten en zeker nog aanspraak kunnen maken 

op een van de hoofdprijzen van deze spannende competitie.   

Ook tijdens de zevende en achtste speelronde was het weer een komen en gaan van 

surprises. De winnaars van vorig jaar, Noor Eykens en Jan Lamers maakten het wel 

erg bont. Na de twee gevoelige nederlagen van een week geleden, kregen ze 

andermaal de kous op de kop. Noor en Jan moesten met 2-13 diep buigen voor het 

duo Wim Ebben/Sjeraar Langen, maar de titelverdedigers waren die klap een uurtje 

later weer helemaal te boven dankzij een denderende 13-1 zege op het op dat 

moment hoog geklasseerde tweetal Martien Fransen/Ineke Stevens. 

 

Martien Fransen en Ineke Stevens…13-12 winst en 1-13 verlies 

Het koppel Leo Hutten/Carel Thijssen nestelde zich, dankzij een hoog ‘doelsaldo’ op 

de eerste plaats in het tussenklassement. Allereerst bonden Leo en Carel moeiteloos 

het duo Henk Smeets/Wim van Kempen aan de zegekar (13-1) en vervolgens 



haalden ze ook een snelle 13-3 overwinning binnen ten koste van het span Jan 

Hendriks/Ger Stappers. 

Twee fraaie zeges waren er ook voor het koppel Frans Fleuren/Miep Nielen, dat zich 

daarmee meldde op de tweede stek op de ranglijst met uitstekende kansen op 

eremetaal. Frans en Miep lieten in de zevende ronde weinig heel van het duo Johan 

Sauer/Regina Mensinga (13-3) en pakten in de achtste ronde ook verrassend 

gemakkelijk de winst tegen het span Gerard Krämer/Annie van Zwam: 13-5. 

Diezelfde Gerard en Annie hadden eerder op de avond totaal geen ontzag getoond 

voor het tweetal Annie Poelen/George Diets, dat met 2-13 bijna achteloos opzij 

geschoven werd. Met die zege waren Gerard en Annie halverwege de avond even 

koploper van de competitie, totdat ze Frans en Miep tegenkwamen. 

 

Wil Dekkers (links) en Geert van Els…prima avondje 

Ook het duo Geert van Els/Wil Dekkers, vorig jaar nog goed voor brons, kon 

terugkijken op een prima avondje jeu de boulen. Met zeges op Jacques en Nelly 

Botden (13-9) en op Peter Hutten/Diet Palmers (13-7), belandden Geert en Wil op 

een knappe vierde stek in het klassement. Ook voor hen zijn er nog legio kansen op 

een uiteindelijke plaats in de top drie. 

Uitstekende zaken deed ook het span Riet Sauer/Leo Gramser, de nummer twee van 

2015. Na een valse start dit jaar – nul punten uit vier partijen – hebben Riet en Leo 

zich intussen knap hersteld. Vorige week pakten ze al twee overwinningen en dat 

kunstje herhaalden ze in ronde zeven en acht. Eerst werd het gelegenheidsduo Cor 

Bruininx (invaller voor Dick Blick) en Tini Thijssen op een gevoelige 0-13 nederlaag 

getrakteerd en vervolgens wonnen Riet en Leo ook van Ans van Bakel en Theo van 

Haren. Dankzij de twee zeges klommen Riet en Leo van de zeventiende naar de 

tiende plaats in de rangschikking. 

 



Aanzienlijk minder verging het de koplopers Jan Clevers/Henny Langen. Invaller voor 

Jan was Tjeu Kroef, die het samen met Henny niet kon bolwerken tegen Martien 

Fransen en Ineke Stevens (12-13). Tot overmaat van ramp bleven Tjeu en Henny 

ook met lege handen tegen Toon Arts en Antoon van Kempen, die inviel voor Ben 

Jakobs. Omdat Toon en Antoon ook hun eerste partij van de avond gewonnen 

hadden (13-8 tegen het duo Jan Hendriks/Ger Stappers), kon voor hen de vlag 

gehesen worden: Toon en Antoon stegen van de 22ste  en laatste plaats op de 

ranglijst naar plaats 15.  


