
Zomeravondcompetitie 

 

Nog één team zonder puntverlies 

 

Precies halverwege de Zomeravondcompetitie 2019 is er van de twintig 

deelnemende teams nog slechts één duo met de volle winst uit zes wedstrijden. Dit 

toch wel verrassend sterke tweetal, Ger Stappers en Dries de Wildt, gaat dan ook fier 

op kop. Reden om achterover te leunen hebben Ger en Dries zeker niet. Liefst vier 

duo’s, elk met maar één verliespartij, zitten de lijstaanvoerders op de hielen en dus 

viert de spanning hoogtij. 

Ger en Dries zetten op de derde speelavond hun zegereeks voort door hun eerste 

partij met 13-8 te winnen van het koppel Ineke Stevens/Ben Jakobs. Vervolgens 

wonnen de koplopers met dezelfde cijfers van het toch teleurstellende tweetal Annie 

van Zwam/Gerard Krämer, dat ook zijn eerste partij van de avond niet thuis gaf en 

vrij kansloos met 5-13 verloor van het span Riet Sauer/Frans Fleuren. Met ook nog 

een krappe 13-12 winst op het duo Lies Schim/Dick Blick hadden Riet en Frans een 

uitstekend avondje. Zij horen met 5 zeges uit 6 partijen tot het kwartet dat de nieuwe 

lijstaanvoerder in de nek hijgt. 

De koploper van een week eerder, het duo Annie Poelen/Anton van Kempen, hoort 

ook bij dat viertal, maar Annie en Anton duikelden op de derde speelavond toch van 

Ger Stappers (links) en Dries de Wildt …met 6 uit 6 fier aan kop… 



de eerste naar de vijfde plaats in het tussenklassement. Annie en Anton konden er in 

een spannende partij tegen het koppel Frans Janssen/Leo Hutten nog net met een 

13-12 overwinning vandoor gaan. In hun tweede partij raakten Annie en Anton echter 

hun ongeslagen status kwijt. 

De daders waren Wim Ebben 

en Wim van Kempen, die 

alweer na een bloedstollende 

wedstrijd, met 13-11 aan het 

langste eind trokken. 

De twee andere koppels die 

ook nog maar één partij 

verloren hebben, zijn Diet 

Palmers/Peter Hutten en 

Henny Langen/Jan Clevers. 

Diet en Peter hadden in hun 

eerste duel van de avond 

geen medelijden met 

nieuwkomers Monique 

Bouman/Martin van Zetten, die met 13-1 opzij werden gezet. Ook de tweede partij 

van de avond haalden Diet en Peter de volle winst binnen, al ging dat met veel pijn 

en moeite. Met 13-10 bleven de twee de baas over het koppel Frans Janssen/Leo 

Hutten. Dankzij een uitstekend boule-saldo van + 37 nestelen Diet en Peter zich 

voorlopig op de tweede plaats in de rangschikking. 

Henny en Jan deden eveneens goede zaken en werkten voortvarend aan hun boule-

saldo, dat nu op + 33 is gekomen dankzij een 13-5 zege op Ans van Bakel en Theo 

van Haren en een nog royalere 13-1 tegen Monique Bouman en Martin van Zetten. 

Ook het span Miep Nielen/Martien Fransen kan terugkijken op een geslaagde derde 

speelavond. Het tot dan toe tegenvallende stel verloor zijn eerste vier partijen van 

deze zomeravondcompetitie, maar 

Miep en Martien poetsten deze keer 

hun nog puntloze blazoen stevig op. 

In de eerste partij van de avond 

lieten de twee een degelijke 13-8 

overwinning bijschrijven. Ook de 

tweede wedstrijd leverde winst op 

voor Miep en Martien al was er wel 

een kruiwagentje geluk nodig om het 

wedstrijdpunt over de streep te 

kruien. Tegen het paar Nelly 

Botden/Jacques Botden keken Miep 

en Martien tegen een ogenschijnlijk 

fatale 9-12 achterstand aan, maar 

dankzij een paar miraculeus stuiterende boules kon de achterstand alsnog 

omgebogen worden in een 13-12 overwinning voor Miep en Martien. 

Het duel Wim van Kempen/Wim Ebben tegen Annie Poelen/Anton 
van Kempen. V.l.n.r. Wim Ebben, Anton, Wim van Kempen en 

Annie. De beide Wimmen wonnen met 13-11. 

Miep Nielen en Martien Fransen              
…kruiwagentje geluk… 


