
Noor Eykens wint tête-à-tête-toernooi 

 

Noor Eykens is de glorieuze winnares geworden van het tête-à-tête-toernooi 2015 

van JB De Bokkeschieters. In een bloedstollende finale tegen Jan Lamers (met wie 

ze nota bene een paar maanden geleden de zomeravondcompetitie won) trok Noor 

met 13-12 aan het langste eind. Als beloning mocht ze uit handen van Jacques 

Groenewegen – in 2009 de laatste winnaar van een tête-à-tête-toernooi – een 

plaquette in ontvangst nemen plus een wijnpakket, beschikbaar gesteld door sponsor 

Gall & Gall. 

Het één-tegen-één-toernooi leverde, onder een stralende zonnetje, volop strijd op 

tussen de 32 deelnemers, die via loting drie ronden moesten spelen om een kansje 

te maken op een plaats in de halve finales. Dat er met volle overgave gestreden werd 

om de punten bleek wel uit het feit dat slechts 5 van de 32 deelnemers de drie 

voorronden winnend wisten af te sluiten. Van het vijftal viel Jan Clevers net buiten de 

boot met het laagste puntensaldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halve finale Jan Lamers (links) tegen Sjeraar Langen: 13-9 

 

 

Halve finale Noor Eykens – Carel Thijssen: 13-11 



De halve finales leverden niet alleen voor de spelers zelf, maar ook voor de 

toeschouwers het nodige spektakel op. Jan Lamers en Sjeraar Langen moesten vol 

aan de bak voor elk puntje, waarbij Jan net iets voortvarender te werk ging. Met 13-9 

plaatste hij zich als eerste voor de eindstrijd. De andere halve finale, tussen Noor 

Eykens en Carel Thijssen, leek een gemakkelijke prooi te worden voor Carel. Met 

ogenschijnlijk speels gemak stormde hij naar een 9-0 (!) voorsprong, maar vanaf dat 

moment kwam er zand in de machine. Noor sprokkelde puntje voor puntje bij elkaar 

en slaagde er tenslotte toch nog in met een 13-11 zege het felbegeerde ticket voor 

de finale binnen te halen. 

Die finale tussen Noor en Jan was er een om van te smullen. De twee gaven elkaar 

geen duimbreed toe, de score bleef voortdurend in evenwicht en de spanning was 

voor spelers en publiek te snijden. Zeker toen de tussenstand van 12-12 op het 

scorebord verscheen. In het allerlaatste spel sloeg Noor onverbiddelijk toe: 13-12.  

 

 

Winnares Noor Eykens 

 

         

                          Nummer twee: Jan Lamers                          Gedeeld derde: Carel Thijssen en Sjeraar Langen 

 

 

Voor meer foto’s: blader door het fotoalbum elders op de website 


