Verrassingen en een perfect sfeertje
Zomeravondcompetitie 2016 van start

Van zomerse temperaturen was beslist nog geen sprake, maar het enthousiasme
waarmee 44 Bokkeschieters afgelopen donderdag aan de zomeravondcompetitie
2016 begonnen, was hartverwarmend. En een aantal stevige verrassingen op de
allereerste speelavond zorgde voor een perfect sfeertje.
Dat de winnaars van vorig jaar, Noor Eykens en Jan Lamers, hun eerste partijen
wonnen, was geen echte surprise. Maar met name de manier waarop ze hun tweede
wedstrijd van de avond wonnen, was dat wel. Tegen het duo Ben Jakobs/Toon Arts
was het voor de titelverdedigers lange tijd peentjes zweten, voordat een 4-9
achterstand uiteindelijk toch in een benauwde 13-11 zege was omgezet.
Het duo Leo Hutten/Carel Thijssen zorgde wel voor een daverende verrassing, maar
dan in negatieve zin. In hun openingspartij konden de twee het niet bolwerken tegen
het uitstekend spelende koppel Gert-Jan en Marian Grummels, dat met 13-11 aan
het langste eind trok.
Minstens zo opmerkelijk was de keiharde nederlaag van het koppel Wim
Ebben/Sjeraar Langen, dat in de eerste speelronde met 2-13 diep moest buigen voor
het tweetal Henk Smeets/Wim van Kempen.
Voor de duo’s Riet Sauer/Leo Gramser en Johan Sauer/Regina Mensinga viel er
weinig te genieten op de openingsavond van de zomeravondcompetitie 2016. Beide
koppels gingen met lege handen huiswaarts. Datzelfde gold voor het span Dick

Blick/Tini Thijssen. Met twee nederlagen zal dit koppel zich de ouverture van de
competitie heel anders voorgesteld hebben.
Waren er dan geen winnaars op de openingsavond? Nou en of, die waren er zeker.
Neem het tweetal Jan Hendriks/Ger Stappers dat verbazingwekkend sterk uit de
startblokken kwam met een 13-5 zege op Wil en Nico Peters en een fraaie 13-7
overwinning op het stel Johan Sauer/Regina Mensinga.

Mia Kuijper (links) en Lies Schim….ijzersterk van start

IJzersterk was ook het optreden van het tweetal Mia Kuijper/Lies Schim. Allereerst
bonden ze Ans van Bakel en Theo van Haren met 13-4 aan de zegekar en later op
de avond trakteerden Mia en Lies het paar Annie Poelen/George Diets op een
gevoelige 13-11 nederlaag.
Intussen hadden ook de koppels Geert van Els/Wil Dekkers en Frans Fleuren/Miep
Nielen twee overwinningen laten noteren. Geert en Wil versloegen eerst het duo Dick
Blick/Tini Thijssen (13-6) en later op de avond wonnen ze van Riet Sauer en Leo
Gramser. Met een nipte 13-12 bleven Frans en Miep allereerst aan de goede kant
van de score tegen het koppel Martien Fransen/Ineke Stevens om vervolgens met
een duidelijke 13-6 te winnen van Gert-Jan en Marian Grummels.
En bijna niemand had in de gaten dat Gerard Krämer en Annie van Zwam zich toen
al aan de kop van de ranglijst hadden genesteld. Het tweetal rekende in de eerste
ronde gedecideerd af met Johan Sauer en Regina Mensinga (13-10) en was in de
tweede ronde binnen een mum van tijd klaar met het duo Henk Smeets/Wim van
Kempen. Terwijl de overige teams nauwelijks aan hun tweede partijen waren
begonnen, hadden Gerard en Annie al een 13-1 uitslag op het scorebord getoverd.
Het levert het tweetal voorlopig de eerste plaats in het klassement op.

