Koppel Eykens/Lamers klasse apart
Noor Eykens en Jan Lamers hebben op de laatste dag van de
zomeravondcompetitie 2015 op overtuigende wijze de hoofdprijs binnengehaald. De
huizenhoge favorieten voor de titel moesten na een minieme 12-13 nederlaag op de
voorlaatste speelavond het kampioenschap nog even uitstellen, maar niemand
twijfelde aan de eindzege van het tweetal. Ook Eykens en Lamers niet. In de elfde
van twaalf speelronden gingen alle remmen los. Slachtoffer van de dadendrang van
de koplopers werd het duo Ans van Bakel/Toon Fransen, dat geen verweer had
tegen het sublieme plaatsen van Eykens en het voortreffelijke spel van schutter
Lamers. Met een afgetekende 13-3 overwinning stelden Eykens en Lamers het
kampioenschap definitief veilig. Met een alleszeggende 13-0 zege op hekkensluiters
Dries de Wildt en Toon Arts onderstreepten de nieuwe kampioenen in de allerlaatste
speelronde nog eens hun aparte klasse. Ook de cijfers tonen aan dat alleen zij recht
hadden op de hoogste plaats op het ereschavot: van de 12 partijen werden er 11
gewonnen met een totaalscore van 89 pluspunten ofwel een gemiddelde van ruim 7
pluspunten per partij.

Kampioenen Noor Eykens en Jan Lamers maken een vreugdedansje

Zo voorspelbaar als de eindzege van Eykens en Lamers was bij aanvang van de
laatste speelavond, zo onvoorspelbaar was het gevecht om de tweede en derde
plaats in het eindklassement. In die spannende strijd speelden liefst vier duo’s de
hoofdrol. Het koppel Riet Sauer/Leo Gramser had in de elfde ronde de handen vol
aan het duo Diet Palmers/Peter Hutten, maar trok uiteindelijk toch met 13-9 aan het
langste eind. Sauer en Gramser verzekerden zich definitief van de tweede plaats met
een verpletterende 13-1 zege op de concurrenten Mia Kuijper en Martien
Fransen.Die laatste twee hadden na de elfde ronde (13-8 winst tegen het duo Wil
Dekkers/Geert van Els) nog wel volop uitzicht op het erepodium, maar verspeelden
hun kansen met de onverwacht grote nederlaag tegen Sauer en Gramser.

Het duo Riet Sauer/Leo Gramser (links) haalde in de laatste ronde verwoestend uit (13-1) tegen het koppel
Mia Kuijper/Martien Fransen (rechts)

Uiteindelijk ging de derde prijs naar twee koppels, die precies gelijk eindigen: zowel
het duo Wim Ebben/Wim van Kempen als het tweetal Wil Dekkers/Geert van Els
scoorde 8 winstpartijen en 34 pluspunten. Ebben en Van Kempen legden het
fundament voor de derde prijs in de elfde ronde met een opmerkelijk grote 13-3 zege
op het tegenvallende koppel Annie Poelen/Leo Hutten. Ebben en Van Kempen
moesten in de allerlaatste ronde met 12-13 de eer laten aan het duo Cor
Bruininx/Dick Blick, de kampioenen van vorig jaar, maar die kleine nederlaag bracht
de derde plaats niet meer in gevaar. Wil Dekkers en Geert van Els veroverden – na
een 8-13 nederlaag in de elfde ronde – toch nog de gedeelde derde plaats dankzij
een simpele 13-1 overwinning op het duo Marian en Gert-Jan Grummels.
De poedelprijs van de zomeravondcompetitie 2015 ging naar het koppel Dries de
Wildt/Toon Arts. Weliswaar wonnen de rode lantaarndragers in de elfde ronde nog
met 13-4 van het paar Grummels, in de laatste ronde werden De Wildt en Arts met
de cijfers 0-13 genadeloos op de pijnbank gelegd door het kersverse
kampioenskoppel Eykens/Lamers. Het kon voor de nummer laatst van het
eindklassement de pret niet drukken. De Wildt en Arts gingen ieder naar huis met
een kilo koekjes. Voor het bloeden.

Winnaars Noor Eykens en Jan Lamers

Tweede prijs: Riet Sauer en Leo Gramser

Wim Ebben/Wim van Kempen (gedeelde derde prijs)

Wil Dekkers/Geert van Els (gedeelde derde prijs)

Dries de Wildt en Toon Arts: poedelprijs

