Zomeravondcompetitie 2018

Nipte nederlagen en klinkende overwinningen
Uitslagen met het kleinst mogelijke verschil en dus verbeten strijd tot en met het
laatste en beslissende punt. Maar ook uitslagen met het grootst mogelijke verschil en
dus vluggertjes van nauwelijks twintig minuten. Het kon allemaal op de allereerste
speeldag van de zomeravondcompetitie 2018 van De Bokkeschieters.
De populaire competitie, waarin duo’s zes donderdagavonden de degens met elkaar
kruisen, ging deze week van start onder ideale weersomstandigheden. Van de
voorspelde donder en bliksem was bóven de jeu de boules-banen niks te merken,
maar óp de banen des te
meer.

Antoon en Wim van Kempen
….klinkende overwinningen….

Met name het koppel Antoon en Wim van Kempen schoot als een komeet uit de
startblokken en lijkt zichzelf daarmee meteen als één van de kampioenskandidaten
geoormerkt te hebben. Gebroederlijk legden Antoon en Wim in de eerste partij het
duo Elly Verkaart/Bart Jansen hardhandig over de knie. Met 13-2 was het vonnis snel
getekend. Ook in hun tweede wedstrijd van de avond gingen Antoon en Wim als
razende roelands te keer. Slachtoffer werd het duo Ben Jakobs/Gert-Jan Grummels,
dat totaal niets in de melk te brokkelen had, getuige de 13-0 uitslag. Met de twee
klinkende overwinningen nestelden de Van Kempens zich na de eerste speeldag
meteen aan de kop van het klassement.
Een uitstekende start beleefde ook het span Marian Grummels/Leo Gramser. Na een
degelijke 13-7 overwinning op het tegenvallende koppel Geert van Els/Wil Dekkers,
schoven Marian en Leo in hun tweede partij van de avond ook Elly en Bart
genadeloos opzij: 13-0. Het verliezende stel zal zich de start van de
zomeravondcompetitie ongetwijfeld anders hebben voorgesteld. Vorig jaar nog
eindigden Elly en Bart op een fraaie tweede plaats in het eindklassement. Heel wat
anders dan beginnen met twee daverende nederlagen. Reden genoeg om voorlopig
op de voorlaatste plaats van de ranglijst de schade op te gaan nemen.

Net niet helemaal onderaan dus, want daar bivakkeert na twee speelronden het duo
Ben Jakobs/Jan Hendriks. Laatstgenoemde moest op de eerste speeldag verstek
laten gaan en werd vervangen door invaller Gert-Jan Grummels, die er samen met
Ben, weinig of niets van bakte. Twee keer 0-13 mag toch wel het slechts denkbare
begin van de zomeravondcompetitie genoemd worden.
Twee nederlagen waren er ook voor het duo Ger Stappers/Toon Arts, maar zij
konden met opgeheven hoofden van de banen stappen. Eerst trokken Ger en Toon
maar net met 12-13 aan het kortste eind tegen het koppel Nelly en Jacques Botden
en vervolgens herhaalde de geschiedenis zich: ook tegen het span Riet Sauer/Frans
Fleuren grepen Ger en Toon jammerlijk mis: 12-13.

Frans Fleuren en Riet Sauer

Riet en Frans hadden eerder op de avond met opvallend gemak (13-6) gewonnen
van het duo Wim Ebben/Jan Lamers. Die twee hervonden zich in hun tweede partij,
waarin ze het koppel Ellen de Bruin/Tjeu Kroef op een 13-8 nederlaag trakteerden.
Het tweetal Sjeraar Langen/Leo Hutten, vooraf door menigeen al bestempeld als de
favorieten voor de eindzege, wonnen hun beide partijen. Helemaal vlotjes ging dat
echter niet. Tegen het paar Annie Poelen/Ludo Neve lieten Sjeraar en Leo, ondanks
matig spel, toch een ruime 13-5 overwinning noteren. Tegen het duo Nelly en
Jacques Botden hadden de titelfavorieten de handen meer dan vol. Tot 10-10
konden Nelly en Jacques het nog bolwerken, maar daarna moesten ze toch het
hoofd buigen: 10-13.
Verrassend goed, om niet te zeggen
uitstekend, begon ook het duo Diet
Palmers/Peter Hutten aan de nieuwe
competitie. In hun eerste partij van de
avond veegden Diet en Peter het
gelegenheidskoppel Ben Jakobs/Gert-Jan
Grummels hardhandig en in amper twintig
minuten van de baan: 13-0.
Daarna rekenden Diet en Peter ook
rigoureus af met het duo Toon
Fransen/Dries de Wildt: 13-5
Diet Palmers en Peter Hutten….uitstekend begin….

Spelmoment uit de partij Henny Langen/Jan Clevers tegen Annie van Zwam/Gerard Krämer
Van links naar rechts: Gerard, Jan, Annie, Henny

Het koppel Henny Langen/Jan Clevers, vorig jaar nog eervol derde in het
eindklassement, liet zich in de eerste speelronde verrassen door het duo Annie van
Zwam/Gerard Krämer, dat een keurige 13-8 zege liet noteren. Henny en Jan pakten
later op de avond wel de volle winst tegen het duo Johan Sauer/Tini van Lier: 13-6,
terwijl Gerard, samen met invalster Lies Schim, er in de tweede partij juist weinig van
terecht bracht. Het duo Gerard en Lies ging hardhandig (3-13) onderuit tegen het
koppel Ans van Bakel/Theo van Haren.
Voor het span Mia Kuijper/Martien Fransen verliep de eerste speelavond niet naar
wens. Eerst moesten de twee een nipte nederlaag (12-13) slikken tegen Toon
Fransen en Dries de Wildt, waarna het voor Mia en Martien in de tweede ronde
opnieuw mis ging. Met 13-9 bleek het duo Annie Poelen/Ludo Neve te sterk.

