
Avondje vol vuurpijlen en bakstenen 

 

Dag 3 Zomeravondcompetitie 

 

De derde dag van de Zomeravondcompetitie heeft voor ware aardverschuivingen 

gezorgd in het klassement. Sommige duo’s vielen als bakstenen, anderen schoten 

als vuurpijlen omhoog op de ranglijst. Met een teneur van ‘iedereen kan van iedereen 

winnen of verliezen’ is er precies halverwege de Zomeravondcompetitie 2016 dan 

ook geen zinnig woord over te zeggen, wie aan de eindstreep de hoofdprijzen binnen 

zullen halen. 

In de vijfde en zesde speelronde werden rake klappen uitgedeeld en geïncasseerd. 

Een dreun van jewelste, of liever twee dreunen, kregen de titelverdedigers Noor 

Eykens en Jan Lamers. De ongeslagen leiders na vier partijen hadden een complete 

offday. Allereerst was het favoriete koppel volslagen kansloos tegen het ontketende 

duo Leo Hutten/Carel Thijssen (1-13) en later op de avond hadden Noor en Jan ook 

niets in de melk te brokkelen tegen het span Gerard Krämer/Annie van Zwam, dat 

met speels gemak een 13-5 overwinning binnenhaalde. Noor en Jan vielen door de 

twee nederlagen als een baksteen in het klassement: van plaats 1 naar plaats 8. 

  

 

Titelverdedigers Jan Lamers en Noor Eykens….twee keer kansloos…. 

 



Voor zowel Gerard en Annie als voor het duo Leo/Carel was het een heerlijk avondje. 

Gerard en Annie hadden eerder op de avond al met 13-3 gewonnen van het koppel 

Jan Hendriks/Ger Stappers en stegen daardoor naar een mooie tweede plaats op de 

ranglijst. Leo en Carel deden na hun knappe zege op Noor en Jan ook goede zaken 

tegen het duo Dick Blick/Tini Thijssen, dat met 13-4 opzij werd geschoven. Het 

leverde Leo en Carel de derde plaats in het voorlopige klassement op. 

De hoofdprijs van de avond was echter voor het tweetal Jan Clevers/Henny Langen, 

dat twee royale zeges liet noteren: 13-2 tegen Johan Sauer en Regina Mensinga en 

13-1 tegen het paar Gert-Jan en Marian Grummels. Door die eclatante 

overwinningen schoten Jan en Henny van de zevende plaats naar de leiding in de 

algemene rangschikking. 

 

Riet Sauer en Leo Gramser deden met twee keurige winstpartijen afstand van de rode lantaarn 

 

Goede zaken deed ook het na vier partijen nog puntloze koppel Riet Sauer/Leo 

Gramser. De rodelantaarndragers bleven twee keer aan de goede kant van de score. 

Eerst was er een krappe 13-11 winst op het eveneens nog puntloze stel Jacques en 

Nelly Botden en vervolgens haalden Riet en Leo met 13-7 ook de punten binnen 

tegen Mia Kuijper en Lies Schim. Omdat Jacques en Nelly later op de avond 

verrassend wonnen van het teleurstellende duo Wim Ebben/Sjeraar Langen (13-7), 

ging de rode lantaarn naar het tweetal Ben Jakobs/Toon Arts, dat het niet kon 

bolwerken tegen Toon Fransen en Mieke Stappers (7-13) en ook tegen Ans van 

Bakel en Theo van Haren met 6-13 aan het kortste eind trok.  

Ans en Theo konden eveneens terugkijken op een succesvolle avond. Ook  tegen 

Wim Ebben en Sjeraar Langen haalden ze de volle buit binnen en verhuisden 

daarmee van plaats 18 naar plaats 12 op de ranglijst. 



Opmerkelijk was ook het optreden van het paar Annie Poelen/George Diets. Eerst 

kregen de twee met 0-13 (!) billenkoek van het duo Frans Fleuren/Miep Nielen en 

vervolgens herstelden Annie en George de schade door met 13-7 te winnen van het 

koppel Jan Hendriks en Ger Stappers, dat na twee nederlagen op rij van de derde 

naar de elfde plaats duikelde.        


