
Zomeravondcompetitie 2019 

 

Kletsnatte boule met gratis regenboog 

 

Het verschil met de eerste speelavond van de Zomeravondcompetitie 2019 kon niet 

groter zijn. Een week geleden nog zomerse temperaturen en volop T-shirtjes, 

zonneklepjes en petjes. En tijdens de tweede avond: van begin tot einde kletsnatte 

toestanden, paraplu’s, regenkleding en doorweekte jeu de boulers. En halverwege 

de wedstrijden nog een avondrode regenboog er gratis bij! Bar en boos dus, maar de 

spelregels zeggen: als het butje stil ligt en niet gaat drijven in een plas regenwater, 

dan kan er gespeeld worden. En dus werd er gespeeld. Hier en daar met een gezicht 

dat nog meer slecht weer voorspelde, maar op de meeste banen toch in volle 

concentratie en met het nodige fanatisme. Zoals het hoort. 

En waar gespeeld wordt, daar wordt gewonnen en verloren. De grote winnaars van 

de avond waren de koppels Annie Poelen/Anton van Kempen en Ger Stappers/Dries 

de Wildt. Beide duo’s wonnen ook hun derde en vierde partij van de nog jonge 

competitie. De vijf andere koppels die na de eerste speelavond nog ongeslagen 

Annie Poelen/Anton van Kempen 
…lijstaanvoerders… 

 

Ger Stappers/Dries de Wildt                      
…grote verrassing… 



waren, kwamen er nu niet zonder kleerscheuren vanaf en verloren elk één partij. 

Annie en Anton hadden in hun eerste partij van de avond geen kind aan het koppel 

Ineke Stevens/Ben Jakobs (13-0), maar moesten in een bloedstollende partij tegen 

Riet Sauer/Frans Fleuren tot het uiterste gaan om na vijf kwartier een 13-11 

overwinning te kunnen bijschrijven. Ineke en Ben op hun beurt herstelden zich 

voortreffelijk in hun tweede partij van de 

avond: het duo liet een even verrassende als 

knappe 13-5 zege noteren tegen het 

tegenvallende tweetal Lies Schim/Leo 

Gramser. Dat laatste duo had duidelijk een 

off-day. Lies en Leo verloren eerder op de 

avond ook al, zij het nipt (12-13) van het 

koppel Ellen de Bruin/Tjeu Kroef. Dit tweetal 

herstelde zich met die krappe winst 

enigszins van de valse competitiestart van 

een week eerder.  

De grote verrassing na vier speelronden is 

ongetwijfeld het koppel Ger Stappers/Dries de Wildt. Met vier winstpartijen staan Ger 

en Dries op een fraaie tweede plaats op de ranglijst met een boule-saldo van +18, 

net twee puntjes minder dan de nieuwe lijstaanvoerders Annie Poelen/Anton van 

Kempen. Ger en Dries startten de natte boule-avond met een stevige 13-3 zege op 

het koppel Henk Smeets/Willie Gerrits, dat na de tweede speelavond de rode 

lantaarn stevig in handen heeft. In de tweede partij klopten Ger en Dries het tot dan 

toe nog ongeslagen duo Mia Kuijper/Toon Fransen, al ging dat niet vanzelf. Na een 

1-9 achterstand kropen Ger en Dries puntje voor puntje dichterbij om uiteindelijk met 

een keurige 13-10 de volle winst te pakken. 

Het duo Miep Nielen/Martien Fransen beleefden weinig plezier aan de kletsnatte 

avond. Het nog puntloze stel was niet opgewassen tegen het koppel Riet 

Sauer/Frans Fleuren (8-13) en liet in een spannende partij tegen Ans van Bakel/Theo 

van Haren opnieuw de winst liggen. Ans en Theo lieten met 13-12 hun eerste 

overwinning van de zomeravondcompetitie noteren, terwijl Miep en Martien nog 

puntloos op de voorlaatste plaats van de ranglijst bivakkeren.      

Leo Gramser/Lies Schim….off-day… 

Ans van Bakel/Theo van Haren…13-12 winst… Ineke Stevens/Ben Jakobs…knappe 13-5 zege… 


