
Superspannende slotronde 

 

Zomeravondcompetitie dag 6 

 

Een laatste ronde om de vingernagels bij af te bijten en dus een superspannend slot. 

Dat etiket verdient de Zomeravondcompetitie 2016. Het horror-scenario dat zich 

ontrolde op de zesde en laatste dag speelavond, was er een waar menig 

thrillerschrijver stinkend jaloers op zal zijn. 

Allereerst was er in de elfde ronde de regelrechte confrontatie tussen de nummers 1 

en 2 van de ranglijst, die tussen het koppel Leo Hutten/Carel Thijssen en het duo 

Miep Nielen/Tini van Lier, waarbij Tini de plaats innam van Frans Fleuren. Bij winst 

waren Leo en Carel, dankzij een veel beter doelsaldo, al zeker van de titel. Het pakte 

echter heel anders uit. Tini en Miep schoten als een raket uit de startblokken, 

profiteerden van missers van hun tegenstanders en stonden in een mum van tijd met 

0-6 voor. Vervolgens leek de partij volledig te kantelen. Leo en Carel namen het heft 

in handen, overrompelden hun opponenten met gedegen spel en snelden naar een 

12-7 voorsprong. Terwijl het laatste puntje bijna voor het oprapen lag, bogen Tini en 

Miep de score alsnog om in hun voordeel (12-13) en pakten zo de leidende positie in 

het klassement. 

     

         Miep Nielen (links) en Tini van Lier                            Leo Hutten (links) en Carel Thijssen 

 

Die koppositie kwam in de allerlaatste speelronde nog ernstig in gevaar, toen Tini en 

Miep het moesten opnemen tegen de winnaars van 2015, Noor Eykens en Jan 

Lamers. Die namen een snelle 7-1 voorsprong en leken Tini en Miep alsnog van de 

titel te beroven. Maar ook deze keer hielden de nieuwe koplopers het hoofd koel. Via 

een benauwde 11-13 zege ging de hoofdprijs van de Zomeravondcompetitie 2016 

naar het duo Frans Fleuren (Tini van Lier)/Miep Nielen. 

Intussen hadden Leo en Carel op de aangrenzende baan de handen meer dan vol 

aan het laaggeklasseerde koppel Jacques en Nelly Botden. Dat uitstekend spelende 

stel liep moeiteloos uit naar een 5-12 voorsprong en dreigde Leo en Carel zelfs nog 

de tweede plaats op de ranglijst te ontfutselen. Zo ver kwam het net niet. Met hangen 



en wurgen brachten Leo en Carel een 13-12 overwinning over de eindstreep en 

verzekerden zich zo van plaats twee. 

De derde prijs ging volkomen terecht naar het duo Geert van Els/Wil Dekkers. Zij 

rekenden op de laatste speelavond eerst af met het koppel Mia Kuijper/Lies Schim 

(13-7) en pakten vervolgens met dezelfde cijfers de winst tegen het duo Johan 

Sauer/Regina Mensinga, dat eerder op de avond Annie Poelen en George Diets 

hardhandig over de knie had gelegd: 13-1. 

Gerard Krämer en Annie van Zwam, die een week eerder door twee nederlagen nog 

een vrije val maakten op de ranglijst, herstelden zich nu voortreffelijk. Dankzij winst 

tegen Gert-Jan en Marian Grummels (13-7) en een 13-8 zege op Ans van Bakel en 

Tjeu Kroef (vervanger van Theo van Haren), klommen Gerard en Annie naar de 

vierde plaats in de eindrangschikking. 

 

De Boxmeersche Harmonie repeteerde pal naast de jeu de boules-banen 

 

Tijdens de laatste speelronde van de Zomeravondcompetitie 2016 werden de 22 

deelnemende teams muzikaal ondersteund door de Boxmeersche Harmonie die – 

mede als serenade voor de 25-jarige Bokkeschieters – voor haar repetitieavond de 

buitenlucht pal naast de boulesbanen had opgezocht.  

 



 

De harde werkers van de bar. Van links naar rechts: Dries, Mia, Annie, Lies, Ans en Diet 

Wat na de laatste schermutselingen op de banen en de laatste klanken van de 

muziek nog volgde was een vrolijke afsluiting, waarbij ook de harde werkers achter 

de bar in het zonnetje werden gezet.  

De poedelprijs ging naar het duo Toon Fransen/Mieke Stappers. Zij slaagden er 

tijdens de zes speelavonden in, het menig team lastig te maken, maar meer dan 

twee overwinningen leverde dat niet op. 

En terwijl iedereen genoot van een drankje en van de overheerlijke hapjes, bereid 

door Regina Mensinga, bleef het nog lang gezellig in het clublokaal van De 

Bokkeschieters. 

 

Eerste prijs: Frans, Miep en (rechts) invaller Tini 



                   

        Tweede prijs: Leo en Carel                                                              Derde prijs: Geert en Wil 

 

 

 

Poedelprijs: Mieke en Toon 

 


