
Zomeravondcompetitie 2018 

 

Een jeu de boules-avondje om van te smullen 

 

Laagvliegers die tot grote hoogte stijgen, titelfavorieten die zich verslikken in 

middenmoters, oogstrelende partijen en vluggertjes die het aankijken niet waard 

waren omdat ze in een vloek en een zucht voorbij vlogen. 

De vierde dag van de zomeravondcompetitie was er eentje om van te smullen. De 

ene verrassing was nog groter dan de andere, hier en daar viel een flinke stijging op 

de ranglijst te noteren of juist een diepe duikeling. En aan de kop van het 

klassement? Daar veranderde wonderwel niks, al moesten de twee leidende duo’s 

allebei wel hun eerste nederlaag incasseren. 

Voor de absolute surprise van de dag zorgde het koppel Ans van Bakel/Theo van 

Haren, keurige middenmoters met 4 winstpartijen uit acht duels. In de zevende 

speelronde leken Ans en Theo door de huizenhoge favorieten Sjeraar Langen en 

Leo Hutten linea recta naar een dikke nederlaag gespeeld te worden. Hoe anders 

pakte het uit. Bij een 10-3 achterstand deden Ans en Theo er een stevig schepje 

bovenop, terwijl Sjeraar en Leo juist de kansen lieten liggen om de klus te klaren. 

Zelfs bij een 12-10 voorsprong leek er voor het nog ongeslagen duo geen vuiltje aan 

Het duo Ans van Bakel/Theo van Haren tekende voor de verrassing van de avond door met 13-12 te 
winnen van titelfavorieten Sjeraar Langen en Leo Hutten. V.l.n.r.: Leo, Theo, Ans en Sjeraar. 



de lucht. Totdat Ans en Theo verrassend hard toesloegen: met 3 punten in één klap 

was het vonnis geveld en konden Sjeraar en Leo hun eerste nederlaag (12-13) op 

hun rekening bijschrijven. 

Ook voor de nog ongeslagen koplopers Wim en Antoon van Kempen zag het er in de 

zevende ronde in eerste instantie donker uit. Tegen het duo Annie Poelen/Ludo Neve 

keken Wim en Antoon na ruim drie kwartier tegen een 5-8 achterstand aan. 

Onverwacht snel wisten de lijstaanvoerders het tij te keren. In twee beurten pakten 

ze eerst 5 en daarna 3 punten, voldoende voor een toch nog ruime 13-8 overwinning. 

De voorsprong van één punt die het duo Wim en Antoon van Kempen op die manier 

had opgebouwd in de zevende ronde, verdween in de achtste ronde weer als 

sneeuw voor de zon. In een rechtstreekse confrontatie met de naaste belagers 

Sjeraar Langen en Leo Hutten was het deze keer de beurt aan Wim en Antoon om 

hun eerste nederlaag van de zomeravondcompetitie te noteren. In een hoogstaande 

partij jeu de boules bouwden Sjeraar en Leo een degelijke 11-5 voorsprong op. Wim 

en Antoon vochten nog wel terug tot 11-9 en zelfs tot 12-11, maar tenslotte ging de 

winst (13-11) toch naar Sjeraar en Leo. 

Aan de kop van de ranglijst veranderde dus niets. Beide duo’s hebben 7 punten uit 

acht wedstrijden. Alleen het ‘doelsaldo’ van de Van Kempens is aanzienlijk beter dan 

van Sjeraar en Leo. 

 

Veel belangstelling bij de hoogstaande partij Wim en Antoon van Kempen tegen Leo Hutten en        
Sjeraar Langen. De winst ging uiteindelijk met 13-11 naar Sjeraar en Leo. 



Het duo Riet Sauer/Frans Fleuren nestelde zich op een keurige derde plaats in het 

klassement door twee keer te winnen. In de zevende ronde werkten Riet en Frans 

zich zonder al te veel moeite langs het 

koppel Wil Dekkers/Geert van Els   

(13-7) en een ronde later bonden Riet 

en Frans het duo Ben Jakobs/Jan 

Hendriks met 13-5 aan hun zegekar. 

In de lagere regionen van de ranglijst 

roerden twee koppels flink de trom. 

Zowel het tweetal Willie Gerrits/Henk 

Smeets als het duo Mia 

Kuijper/Martien Fransen liet twee 

fraaie overwinningen bijschrijven. 

Willie en Henk rekenden eerst 

moeizaam af met het span Diet 

Palmers/Peter Hutten (13-11), waarna 

ze voor een grote verrassing zorgden 

door ook het veel sterker geachte duo Wim Ebben/Jan Lamers op een 13-8 

nederlaag te trakteren. 

Minstens zo verrassend was de 13-4 zege van Mia en Martien tegen het hoger 

ingeschatte koppel Henny Langen/Jan Clevers. Na die sensationele winst in de 

zevende speelronde bleken Mia en Martien de smaak te pakken te hebben. Ook het 

duo Elly Verkaart/Bart Jansen werd met een duidelijke 13-5 nederlaag het bos in 

gestuurd. 

Voor de grootste sprong voorwaarts tekende op de vierde speelavond het duo Annie 

van Zwam/Gerard Krämer.  Na een stroeve start tegen het duo Ben Jakobs/Jan 

Hendriks haalden Annie en Gerard toch nog op tijd de winst binnen: 13-10. Later op 

de avond moest het tweetal Annie Poelen/Ludo Neve het ontgelden. Zij kregen met 

6-13 een stevig pak op de broek van Annie en Gerard, die met de twee zeges van de 

twaalfde naar de zesde stek op de ranglijst klommen. Annie en Ludo op hun beurt 

maakten, na twee nederlagen op één avond een vrije val. Zij duikelden van de vierde 

naar een gedeelde elfde plaats in het klassement. 

Riet Sauer en Frans Fleuren … keurige derde plaats … 

Willie Gerrits (links) en Henk Smeets                  
… grote verrassing … 

Martien Fransen (links) en Mia Kuijper                
… sensationele winst… 



Het koppel Ellen de Bruin/Tjeu Kroef bezet na vier avonden een uitstekende vierde 

plaats op de ranglijst. Dat die hoge klassering niet uit de lucht komt vallen, bewezen 

Ellen en Tjeu nog maar eens in de zevende speelronde. In amper tien minuten 

veegden ze genadeloos (13-0) de vloer aan met het duo Johan Sauer/Tini van Lier, 

dat met slechts één winstpartij genoegen moet nemen met een troosteloze 

voorlaatste plaats. Ellen en Tjeu slaagden er niet in ook hun tweede partij van de 

avond naar hun hand te zetten. Die wedstrijd ging na een verbeten gevecht met    

13-12 naar het duo Jacques en Nelly Botden. 

 

  


