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De Van Kempens denderen door 

 

Op Wim en Antoon van Kempen, de trotse koplopers van de zomeravondcompetitie 

2018, lijkt voorlopig geen rem te zitten. Het ijzersterke duo voert na drie 

speelavonden fier de ranglijst aan met 6 punten uit evenveel wedstrijden en een 

puntensaldo van maar liefst 57. Alleen de vooraf als grote favorieten bestempelde 

Sjeraar Langen en Leo Hutten hebben hetzelfde aantal wedstrijdpunten maar hun 

saldo is met 36 aanzienlijk lager. Alle overige concurrenten volgen de twee leidende 

koppels op eerbiedige afstand. 

Had het duo Wim en Antoon van Kempen in de vier eerdere wedstrijden al weinig of 

geen medelijden met de tegenstanders, op de derde speelavond was het al niet 

anders. In de vijfde speelronde werd het span Mia Kuijper/Martien Fransen in 

nauwelijks een kwartier met 13-1 van de baan geveegd. Ook na de pauze lieten Wim 

en Antoon er geen gras over groeien. Tegenstanders Nelly en Jacques Botden 

mochten tot 5-5 tegenspartelen, maar daarna was het gedaan met de koopman en 

stelden Wim en Antoon met 13-5 resoluut orde op zaken. 

Opmerkelijk 

tijdens de eerste 

speelronde van de 

derde 

competitieavond 

was dat bijna de 

helft van de tien 

banen binnen de 

kortste keren in 

ware slagvelden 

veranderden. Met 

uitslagen als 13-0 

(2x) en 13-1 (ook 

2x) konden 

diverse jeu de 

boulers al aan de 

pauze beginnen, 

voordat ze het zelf 

goed en wel in de gaten hadden.  Behalve de Van Kempens liet ook het koppel Ellen 

de Bruin/Tjeu Kroef een 13-1 zege noteren ten koste van het duo Riet Sauer/Frans 

Fleuren. Een uitslag die past in het rijtje ‘opmerkelijk’. De 3-13 nederlaag die Ellen en 

Tjeu later op de avond te slikken kregen tegen Wil Dekkers en Geert van Els, was 

wel een domper op de vreugde van de monsterzege. Nog beter, wat monsterscores 

Het duo Ellen de Bruin/Tjeu Kroef won verrassend gemakkelijk van Riet Sauer 
en Frans Fleuren: 13-1. V.l.n.r.: Tjeu, Ellen, Riet en Frans 



betreft, deden Sjeraar Langen en Leo Hutten het in hun eerste partij van de avond. 

Tegenstanders Marian Grummels en Leo Gramser konden na een kwartiertje alweer 

hun spullen pakken. Met in hun bagage een 0-13 nederlaag.  

Verrassend was ook de klinkende 13-0 overwinning van de hekkensluiters Willie 

Gerrits en Henk Smeets op het eveneens nog puntloze koppel Ger Stappers/Toon 

Arts. Na de pauze herstelden Ger en Toon zich keurig met een zwaar bevochten 13-

10 zege op het tweetal Ben Jakobs/Jan Hendriks. Ondanks het feit dat Ger en Toon 

daarmee als laatste koppel hun eerste overwinning in de zomeravondcompetitie van 

dit jaar binnenhaalden, zijn de twee voorlopig verzekerd van de rode lantaarn. 

Terwijl het er in de eerste speelronde van de avond op diverse banen dus nogal ruig 

aan toe ging, zag het er na de pauze heel anders uit. Vrijwel overal werd verbeten 

strijd geleverd om de puntjes. De resultaten waren er dan ook naar. Zo zagen Willie 

Gerrits en Henk Smeets, na hun mooie 13-0 tegen Ger Stappers en Toon Arts, hun 

hoop op een tweede overwinning op rij in rook opgaan. Tegen het koppel Toon 

Fransen/Dries de Wildt snelden Willie en Henk naar een 10-2 voorsprong, maar 

daarna lukte er niets meer en grepen Toon en Dries op wonderlijke wijze toch nog de 

13-10 zege.  

Ludo Neve liet samen met George Diets (invaller voor Annie Poelen) tegen het duo 

Marian Grummels/Leo Gramser een 

degelijk 13-6 overwinning noteren. 

De tweede van de avond, want het 

gelegenheidsduo had eerder al de 

volle winst laten noteren tegen Johan 

Sauer en Lies Schim, die inviel voor 

Tini van Lier. Met de twee zeges 

maakte Ludo (met Annie) een fraaie 

sprong vooruit op de ranglijst: van 

plaats 11 naar plaats 4. 

Marian Grummels en Leo Gramser 

op hun beurt maakten door de twee 

nederlagen een vrije val. Het tweetal verhuisde van een mooie derde stek naar 

plaats elf. Ook Mia Kuijper en Martien Fransen beleefden andermaal een 

teleurstellende avond. Met nog slechts één zege op zak gingen de twee ook in de 

vijfde en zesde speelronde onderuit. Na de al gememoreerde 1-13 nederlaag tegen 

Henk Smeets en Willie Gerrits … 13-0 zege …  Toon Arts en Ger Stappers … rode lantaarn … 

Ludo Neve en George Diets … van 11 naar 4 … 



koplopers Wim en Antoon van Kempen, konden Mia en Martien het ook niet 

bolwerken tegen het zeer verdienstelijk spelende koppel Ans van Bakel/Theo van 

Haren. 

Op twee van de tien banen was na de pauze het spelverloop wel erg zenuwslopend. 

Het duo Henny Langen/Dick Blick, invaller voor Jan Clevers, had de handen meer 

dan vol aan het tot het laatste punt tegenspartelende duo Diet Palmers/Peter Hutten, 

dat na handenvol spannende momenten uiteindelijk met 12-13 het hoofd moest 

buigen. 

Nog spannender ging het er aan toe bij het duel tussen de medekoplopers Sjeraar 

Langen en Leo Hutten tegen het span Wim Ebben/Jan Lamers. Ook daar waren de 

punten duur en was er sprake van een gevecht op het scherpst van de snede. Tot 

10-10 hielden beide koppels elkaar in evenwicht, waarna eerst Sjeraar en Leo de 

kans misten de partij naar zich toe te trekken en vervolgens ook Wim en Jan er niet 

in slaagden het vonnis te vellen. Uiteindelijk, bij een 12-12 tussenstand, rolde het 

balletje de kant op van Sjeraar en Leo (13-12). Zij konden na een dik uur strijd met 

een zucht van verlichting vaststellen dat hun ongeslagen status nog net gered was.      

Gevecht op het scherpst van de snede: Wim Ebben (uiterst links), Leo Hutten en Sjeraar Langen (staand) 
en Jan Lamers (gehurkt) 


