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Nog twee koppels ongeslagen 

 

 

Na vier speelronden in de zomeravondcompetitie 2018 kunnen nog slechts twee 

teams pronken met hun ongeslagen status. De drie overige koppels, die op de eerste 

speelavond nog de volle winst hadden binnengehaald, verloren op de tweede avond 

in ieder geval één partij. 

Het duo Wim en Antoon van Kempen, dat zich een week eerder dankzij twee 

kolossale zeges (13-2 en 13-0) aan de kop van de ranglijst had genesteld, 

handhaafde die koppositie door opnieuw twee partijen te winnen. Tegen het koppel 

Johan Sauer/Tini van Lier leken de lijstaanvoerders regelrecht tegen hun eerste 

nederlaag aan te lopen, maar Wim en Antoon slaagden er wonderwel in een 0-7 

achterstand alsnog om te buigen in een 13-11 overwinning. Heel wat vlotter verging 

het de Van Kempens tegen het duo Toon Fransen/Dries de Wildt, die met een 2-13 

nederlaag het bos ingestuurd werden.  

Ook het favoriete span Sjeraar Langen/Leo Hutten kwam zonder kleerscheuren de 

tweede speelavond door. Het duel met het tweetal Diet Palmers/Peter Hutten was 

voor Sjeraar en Leo niet meer dan appeltje-eitje (13-4), maar tegen het sterke duo 

Henny Langen/Jan Clevers moesten Sjeraar en Leo alle zeilen bijzetten. De partij 

bleef tot het laatste moment spannend en vooral afwisselend. Bij een 7-7 

tussenstand pakten Henny en Jan in één klap vier puntjes (11-7) en leek de buit 

binnen. Sjeraar en Leo krabbelden echter uitstekend terug en trokken het duel toch 

nog met 11-13 naar zich toe. Met de dubbele overwinning legden Sjeraar en Leo 

voorlopig beslag op de tweede plaats in het tussenklassement (4 punten en een 

‘doelsaldo’ van + 22). Wim en Antoon van Kempen voeren de ranglijst aan met 

eveneens 4 punten maar met een aanzienlijk beter saldo van + 37. 

Een enorme sprong voorwaarts maakte het duo Ellen de Bruin/Tjeu Kroef. Zij 

verhuisden van de gedeelde tiende plaats naar de vierde stek op de ranglijst. Ellen 
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en Tjeu hadden die positieverbetering volledig te danken aan twee knappe 

winstpartijen. In de eerste wedstrijd van de avond pakten ze een zwaar bevochten 

13-11 zege tegen het nog puntloze koppel 

Willie Gerrits/Henk Smeets. Later op de 

avond hadden Ellen en Tjeu totaal geen 

medelijden met het tweetal Annie van 

Zwam/Gerard Krämer, dat met 2-13 diep 

moest buigen voor het geweld. 

 

 

 

Het koppel Elly Verkaart/Bart Jansen, vorig jaar nog tweede in de eindrangschikking, 

herstelde zich van de rampzalige competitiestart van een week eerder, toen ze twee 

dikke nederlagen (2-13 en 0-13) moesten 

incasseren. Deze keer ging het heel wat 

beter. In het eerste duel van de avond 

haalden Elly en Bart een degelijke 13-9 zege 

binnen ten koste van het span Wil 

Dekkers/Geert van Els. In de tweede sessie 

mochten Elly en Bart hun handen 

dichtknijpen tegen het sterke koppel Annie 

Poelen/Ludo Neve, dat in volle vaart op de 

winst af leek te stevenen. Bij 12-4 haperde 

de tot dan toe geoliede machine van Annie 

en Ludo, die er maar niet in slaagden het 

dertiende en beslissende puntje te scoren. In plaats daarvan slopen Elly en Bart 

puntje voor puntje dichterbij om uiteindelijk – zelfs tot hun eigen verbazing – alsnog 

met 13-12 aan het langste eind te trekken. 

Waar sprongen voorwaarts gemaakt worden, daar worden ook duikelingen gemaakt. 

Dat ondervond het tweetal Johan Sauer/Tini van Lier, dat van de zevende naar de 

zestiende plaats in het tussenklassement terugviel. Zoals eerder al vermeld verloren 

Johan en Tini eerst van de koplopers Wim en Antoon van Kempen (11-13), waarna 

ze ook nog eens met 6-13 over de knie gingen bij het duo Riet Sauer/Frans Fleuren.   

Ook het duo Wil Dekkers/Geert van Els maakte een 

vrije val op de ranglijst. Na een winstpartij en een 

verliespartij op de eerste speelavond, bleven Wil en 

Geert deze keer helemaal aan de verkeerde kant 

van de score. Na de nederlaag (9-13) tegen Elly 

Verkaart en Bart Jansen, moesten Wil en Geert ook 

de winst laten aan Nelly en Jacques Botden, die 

met 13-11 de baas bleven. Nelly en Jacques 

beleefden overigens een prima avond. Eerder 

hadden ze al gewonnen (13-7) van het koppel Ans 

Ellen de Bruin en Tjeu Kroef 

… sprong voorwaarts … 

Bart Jansen en Elly Verkaart 
… puntje voor puntje … 

 

Jacques en Nelly Botden 

… prima avond … 



van Bakel/Theo van Haren. Dankzij de twee winstpartijen klommen Nelly en Jacques 

van de gedeelde tiende naar de zesde plaats. 

Verrassend was ook de 13-9 overwinning van het duo Ben Jakobs/Jan Hendriks 

tegen het ook nog puntloze tweetal Mia Kuijper/Martien Fransen. Dankzij die 

winstpartij konden Ben en Jan de laatste plaats overdoen aan het duo Willie 

Gerrits/Henk Smeets. Zij verloren eerst van het koppel Ellen de Bruin/Tjeu Kroef. 

Daarna gingen Willie en Henk met 5-13 het schip in tegen Mia en Martien, die met 

die zege ook afstand deden van de hatelijke nul.   

 

 

 

Martien Fransen en Mia Kuijper (voorgrond) pakten hun eerste overwinning in de 

zomeravondcompetitie ten koste van het duo Willie Gerrits/Henk Smeets 


