
Nog vier kanshebbers voor de titel 

 

Zomeravondcompetitie dag 5 

 

Met nog slechts één speelavond voor de boeg, blijft de Zomeravondcompetitie 2016 

ongemeen spannend. Na de negende en tiende ronde zijn er nog vier koppels 

overgebleven die serieus aanspraak kunnen maken op de titel.  

De koppositie wordt ingenomen door twee duo’s: Leo Hutten/Carel Thijssen en Frans 

Fleuren/Miep Nielen. Beide stellen hebben acht wedstrijdpunten uit tien partijen, 

alleen het ‘doelsaldo’ van Leo en Carel is aanzienlijk beter: +63 tegen +43.  

Beide leidende koppels (Tjeu Kroef viel in voor Leo Hutten) kwamen de vijfde avond 

zonder kleerscheuren door, in tegenstelling tot vrijwel de hele concurrentie. Tjeu en 

Carel haalden hard uit tegen Gerard Krämer en Annie van Zwam, die vooral op het 

uitstekende spel van invaller Tjeu het antwoord schuldig moesten blijven en met 4-13 

ten onder gingen. Later op de avond verloren Gerard en Annie ook nog van Jan 

Clevers en Henny Langen (6-13), waardoor hun kansen op een plaats in de top-drie 

zo goed als verkeken zijn. Tjeu en Carel hadden in hun tweede partij van de avond 

de handen vol aan de hekkensluiters Toon Fransen en Mieke Stappers, die lang 

tegenspartelden maar uiteindelijk toch met 8-13 moesten buigen. 

 

Miep Nielen en Frans Fleuren….high five na weer twee overwinningen 

 

Frans en Miep noteerden twee zeer nuttige winstpartijen. Allereerst bleven ze met 

13-6 verrassend gemakkelijk overeind tegen het duo Wim Ebben/Sjeraar Langen en 

ook de tweede partij leverde de volle buit op: tegen Mia Kuijper en Lies Schim 

verscheen na een spannend duel een 13-10 eindstand in het voordeel van Frans en 

Miep op het scorebord. 



De twee duo’s aan de kop van de ranglijst kunnen zich op de laatste speeldag geen 

misstap permitteren. Er liggen namelijk twee koppels op de loer, die slechts één 

wedstrijdpunt minder hebben dan de lijstaanvoerders. Het duo Geert van Els/Wil 

Dekkers won volgens verwachting het eerste duel van de avond van Toon Fransen 

en Mieke Stappers (13-6), maar Geert en Wil verslikten zich daarna in het koppel 

Wim/Sjeraar, dat na een grote achterstand toch nog met 13-11 aan het langste eind 

trok. 

Winst en verlies dus voor Geert en Wil, die daarmee toch een kostbaar 

wedstrijdpuntje verspeelden en nu op de gedeelde derde plaats op de ranglijst 

bivakkeren. Op die derde plaats staan na tien speelronden ook de winnaars van 

vorig jaar, Noor Eykens en Jan Lamers. Na twee teleurstellende avonden, waarop 

drie van de vier partijen verloren gingen, herstelden Noor en Jan zich deze keer op 

voortreffelijke wijze, getuige een krappe 13-11 winst op Jacques en Nelly Botden en 

een daverende 13-0 zege op het duo Johan Sauer/Regina Mensinga. 

Voor de verrassing van de avond zorgden Diet Palmers en Andre Kaloz, die inviel 

voor Peter Hutten. Diet en Andre hadden geen medelijden met het op papier veel 

sterker geachte koppel Jan Clevers/Henny Langen: 13-5. Door die pijnlijke nederlaag 

mogen Jan en Henny hoogstens nog dromen van een plaatsje in de top-drie.  

 

 

 

 

 

 

 

Ans van Bakel (links) en Theo van 

Haren (rechts) schoten uit hun slof 

tegen het duo Dick Blick en                

Tini Thijssen (midden) 

 

Opmerkelijk was ook de manier waarop het duo Ans van Bakel/Theo van Haren de 

winst binnenhaalde tegen het tweetal Dick Blick/Tini Thijssen. Bij een 7-9 

tussenstand schoten Ans en Theo plotseling uit hun slof en scoorden het maximale 

aantal van zes punten, waarmee de 13-9 zege een feit was. 

De grootste sprong voorwaarts noteerden Gert-Jan en Marian Grummels. Dankzij 

winstpartijen tegen Ben Jakobs en Toon Arts (13-4) en tegen Jan Hendriks en Ger 

Stappers stegen Gert-Jan en Marian van de 21ste naar de 14e plaats in het 

klassement.   

 


