
Zomeravondcompetitie: dringen om plaats 2 

 

Wil Dekkers en Geert van Els hebben zich in de tiende van twaalf speelronden 

opgeworpen als de smaakmakers van de zomeravondcompetitie 2015. Het duo liet 

na een bloedstollende partij een knappe 13-12 overwinning noteren op de nog 

ongeslagen titelfavorieten Noor Eykens en Jan Lamers en versperde de koplopers zo 

de kortste weg naar het kampioenschap. Die weg lag voor Eykens/Lamers volledig 

open na afloop van de negende speelronde. Daarin wonnen Eykens en Lamers 

gedecideerd van het koppel Jan Clevers/Theo van Haren (13-5), terwijl de nog 

overgebleven concurrenten voor de titel verloren. Wim Ebben en Wim van Kempen 

konden het niet bolwerken tegen het tweetal Riet Sauer/Leo Gramser (8-13) en het 

koppel Mia Kuijper/Martien Fransen struikelde in de negende ronde met dezelfde 

cijfers over Regina Mensinga en Frans Fleuren. 

 

 

 

Wil Dekkers (links) en Geert van Els: smaakmakers 

 

De nederlaag van de huizenhoge favorieten Eykens/Lamers betekent ongetwijfeld 

slechts uitstel van het kampioensfeestje. Alleen theoretisch kunnen de twee nog 

achterhaald worden. Daarvoor zijn twee zware nederlagen in de laatste twee 

speelronden noodzakelijk.  



 

Riet Sauer en Leo Gramser: in de race voor de tweede plaats 

 

Intussen is het een gedrang van jewelste om de tweede plaats in het 

eindklassement. Achter het duo Eykens/Lamers (9 uit 10) hebben zich vier teams 

genesteld met elk 7 uit 10 wedstrijdpunten. De beste kansen lijken voor het koppel 

Riet Sauer/Leo Gramser, dat op de voorlaatste competitieavond niet alleen de beide 

Wimmen aan de kant schoof, maar dat daarna met een verpletterende 13-0 zege op 

het paar Marian en Gert-Jan Grummels ook nog eens het doelsaldo fors 

opschroefde. Dat saldo staat na tien wedstrijden op 47 punten, 16 meer dan het duo 

Kuijper/Fransen dat na een 8-13 nederlaag toch nog knap terugkwam met een 

eveneens eclatante 13-0 zege op het duo Diet Palmers/Peter Hutten. Ook de duo’s 

Dekkers/Van Els (7 uit 10 en 27 pluspunten) en Ebben/Van Kempen (7 uit 10 en 25 

pluspunten) liggen nog op de loer voor plaats 2 in het eindklassement. 

Hekkesluiters Dries de Wildt en Toon Arts boekten in de tiende ronde een 

verrassende 13-10 zege op het veel sterker geachte duo Annie Poelen/Leo Hutten. 

Veel meer dan het zoet van de overwinning leverde het niet op voor De Wildt en Arts. 

De twee blijven – met 2 uit 10 en 54 minpunten – de rode lantaarndragers.  


