
Zomeravondcompetitie 2019 

 

Droomstart en valse start 

 

Onder ideale weersomstandigheden is de Zomeravondcompetitie 2019 van start 

gegaan. Geen dikke truien, vesten of jassen. Niets van dat alles. Heerlijk in shirt met 

korte mouwen of ander luchtig kledingstuk. Zo begonnen twintig koppels onder een 

laagstaand lentezonnetje aan de eerste speelronde van deze altijd spannende 

competitie. 

Voor zeven duo’s was het in ieder 

geval een prima begin. Zij wonnen 

de eerste twee partijen. Een ware 

droomstart beleefde het tweetal 

Diet Palmers/Peter Hutten. Met 

een 13-6 overwinning op het 

koppel Lies Schim/Leo Gramser 

lieten Diet en Peter al een kleine 

verrassing noteren. Veel groter 

nog was hun prestatie bij de 

tweede partij van de avond. 

Binnen een kwartier veegden Diet 

en Peter het sterk geachte duo 

Ellen de Bruin/Tjeu Kroef met liefst 13-0 van de baan. Voor Ellen en Tjeu betekende 

dat een valse start van de Zomeravondcompetitie. Het koppel, vorig jaar nog glorieus 

tweede in de eindrangschikking, had ook al in de eerste partij moeten buigen voor 

het span Ger Stappers/Harrie Peters, dat met 13-10 de winst naar zich toe trok. Ger 

en Harrie (invaller voor Dries de Wildt) lieten het niet bij die surprise. Ook in hun 

tweede partij lieten zij een keurige 13-11 

overwinning noteren tegen het duo Frans 

Janssen/Leo Hutten. 

Dubbele winst was er verder voor het paar 

Mia Kuijper/Toon Fransen (13-1 tegen Ineke 

Stevens/Ben Jakobs en 13-6 tegen Henk 

Smeets/Andre Kaloz). Mia en Toon nestelden 

zich daarmee op de tweede plaats van de 

ranglijst, net achter Diet en Peter, die een iets 

beter doelsaldo haalden. Ook de koppels 

Henny Langen/Jan Clevers, Wil 

Dekkers/Geert van Els, Riet Sauer/Frans 

Fleuren en Annie Poelen/Anton van Kempen 

(voor hem speelde  Cor Bruininx) lieten allemaal twee winstpartijen noteren. Dat 

betekent dat het na de eerste speelavond dringen is aan de kop van de ranglijst, 

waar het doelsaldo voorlopig de verschillen aangeeft. 

Diet Palmers en Peter Hutten…droomstart… 

Ellen de Bruin en Tjeu Kroef…valse start… 



Het koppel Monique Bouman/Martin van Zetten, nieuwkomers in de 

Zomeravondcompetitie, tekende voor een zeer verdienstelijk debuut. In de eerste 

wedstrijd trokken ze met 11-13 

tegen Frans Janssen/Leo Hutten 

nog net aan het kortste eind. In de 

tweede partij herstelde Monique 

en Martin de schade uitstekend 

door met dezelfde cijfers te winnen 

van het duo Annie van 

Zwam/Dries de Wildt. 

Laatstgenoemde speelde als 

invaller voor Gerard Krämer. 

De rode lantaarn is na de eerste 

speelavond in handen van het duo 

Ineke Stevens/Ben Jakobs. Zij 

verloren beide partijen en staan er 

met een negatief saldo van 21 punten net twee puntjes slechter voor dan het koppel 

Ans van Bakel/Theo van Haren, dat ook weinig plezier beleefde aan de start van de 

Zomeravondcompetitie 2019.   

Monique Bouman/Martin van Zetten  
…verdienstelijk debuut… 


