
Zomeravondcompetitie 2018 

 

Duizelingwekkende ontknoping op slotdag 

 

Vanaf de allereerste speelronde sta je fier aan kop van de ranglijst. Vijf weken en tien 

wedstrijden lang hou je dat vol. En dan…op de allerlaatste dag verspeel je alles. Niet 

alleen de koppositie, maar zelfs een plaatsje op het ereschavot gaat nipt aan je neus 

voorbij. Het leek godsonmogelijk. En toch gebeurde het op de slotdag van de 

zomeravondcompetitie 2018 van De Bokkeschieters.  

De duizelingwekkende ontknoping van de ongemeen spannende competitie kwam 

volledig voor rekening van de tot dan toe bijna onverslaanbaar geachte koplopers 

Wim en Antoon van Kempen. Gebroederlijk sloeg het ijzersterke tweetal vijf weken 

lang alle aanvallen op de leiding in het 

klassement af, maar uitgerekend in de 

alles beslissende finale ging het 

helemaal mis. In de elfde ronde konden 

Wim en Antoon tegen het duo Wim 

Ebben/Jan Lamers een snelle 4-0 

achterstand nog even wegwerken, maar 

bij een 9-9 tussenstand deelden Wim en 

Jan met een driepunter een flinke dreun 

uit (12-9) om direct daarop de partij 

definitief naar zich toe te trekken: 13-9. 

 

 

Met nog steeds alle kansen op een eindklassering bij de top drie, begonnen Wim en 

Antoon aan hun laatste klus van de competitie. Tegen het koppel Ellen de Bruin/Tjeu 

Kroef ging het voor beide teams om 

de tweede plaats op de ranglijst. Ellen 

en Tjeu, die eerder op de avond al 

hardhandig hadden afgerekend met 

het span Toon Fransen/Dries de Wildt 

(13-4), speelden een puike partij en 

namen tegen Wim en Antoon met 

goed spel het initiatief. Lange tijd ging 

het gelijk op, maar bij 7-7 gaven Ellen 

en Tjeu nog even extra gas en 

konden Antoon en Wim het niet meer 

bolwerken: 13-7. 

V.l.n.r. Jan Lamers, Antoon van Kempen, Wim 
Ebben en Wim van Kempen. De winst ging met 13-9 

naar Jan Lamers en Wim Ebben. 

Ook tegen Ellen de Bruin en Tjeu Kroef trokken 
Antoon (links) en Wim van Kempen (voorgrond) aan 

het kortste eind: 7-13 



Grote winnaar van de zomeravondcompetitie 2018 werd het van te voren al als 

favoriet getipte koppel Sjeraar Langen/Leo Hutten. Sjeraar, met op de slotdag 

invalster Mieke Stappers aan zijn zijde, moest in de eerste partij nog alle zeilen 

bijzetten tegen het gelegenheidsduo Geert van Els/Tini Thijssen. Laatstgenoemde 

viel in voor Wil Dekkers.  

 

Geert en Tini boden volop tegenstand tegen Sjeraar en Mieke, die haar rol als 

invalster uitstekend vervulde. Met 13-9 ging de winst naar Sjeraar en Mieke, die – na 

de nederlaag van het duo Wim en Antoon van Kempen – de koppositie overnamen. 

Winst in de allerlaatste partij betekende de eerste prijs en de titel voor Sjeraar en 

Mieke (ofwel Leo Hutten). Dat bleek tegen het laag geklasseerde duo Ben 

Jakobs/Jan Hendriks geen enkel 

probleem. In nauwelijks 15 minuten 

schoven Sjeraar en Mieke hun 

tegenstanders met 13-0 opzij en was de 

hoofdprijs van de zomeravondcompetitie 

binnen. 

Met het duo Sjeraar en Mieke als 

winnaars en Ellen en Tjeu als 

uitstekende tweede was de koek nog 

niet op. Het duo Riet Sauer/Frans 

Fleuren stond voor de allesbehalve 

gemakkelijke opgave te winnen van het 

De grote winnaars op de slotdag van de zomeravondcompetitie 2018: Sjeraar Langen en Mieke Stappers, 
die prima inviel voor Leo Hutten, het vaste maatje van Sjeraar. 

V.l.n.r.: Riet Sauer, Marian Grummels, Frans 
Fleuren en Leo Gramser. Dankzij een 

moeizame 13-12 zege pakten Riet en Frans de 
derde prijs. 



koppel Marian Grummels/Leo Gramser. Alleen bij winst zouden Riet en Frans beslag 

leggen op de definitieve derde plaats. Verlies zou betekenen dat Wim en Antoon van 

Kempen, ondanks hun twee nederlagen van de avond, alsnog met de derde prijs aan 

de haal konden gaan. Zo ver lieten Riet en Frans het niet komen, al kostte het wel 

bloed, zweet en tranen. In een lange, spannende partij sleepten Riet en Frans een 

zwaar bevochten 13-12 overwinning en de derde prijs in de wacht. 

Wonderbaarlijke taferelen speelden zich op de slotdag ook af aan de staart van de 

ranglijst. Voor aanvang van de twee laatste speelronden was de rode lantaarn nog 

stevig in handen van het duo Johan Sauer/Tini van Lier. De hekkensluiters maakten 

in hun allerlaatste wedstrijd echter een beslissende ‘fout’ door met overmacht (13-0) 

te winnen van het duo Geert van Els/Tini Thijssen. Door de verrassende zege deden 

Johan en Tini definitief afstand van de laatste plaats. En van de poedelprijs. Die ging, 

in de vorm van een groot blik koekjes, alsnog naar het duo Ben Jakobs/Jan Hendriks. 

  

Johan Sauer en Tini van Lier (links) deden dankzij een 13-0 zege op Tini Thijssen en Geert van Els                                   
afstand van de rode lantaarn én van de poedelprijs. 

Mieke Stappers en     
Sjeraar Langen    
… hoofdprijs… 



 

 

Ellen de Bruijn en Tjeu Kroef … tweede prijs … 

Riet Sauer en Frans Fleuren … derde prijs … 

Jan Hendriks en Ben Jakobs …poedelprijs … 


