
Zomeravondcompetitie 2019 

 

Hoofdprijs voor duo Henny Langen/Jan Clevers 

 

Henny Langen en Jan Clevers zijn de glorieuze winnaars geworden van de 

Zomeravondcompetitie 2019 van jeu de boules-vereniging De Bokkeschieters.  

Op de laatste speeldag begon het duo als koploper aan de elfde en twaalfde 

speelronde. Die leidende rol gaven 

Henny en Jan niet meer uit handen, al 

ging het met name in de elfde ronde 

niet van een leien dakje. Tegen directe 

concurrent voor de titel, het koppel Diet 

Palmers/Peter Hutten, moesten Henny 

en Jan tot het uiterste gaan om de 

volle winst binnen te halen. Het 

resultaat was een lange, 

bloedstollende partij met van twee 

kanten uitstekend spel, dat 

gadegeslagen werd door de spelers 

van alle andere teams, die toen al lang 

en breed hun elfde speelronde hadden afgewerkt. Tenslotte moesten Diet en Peter 

met 10-13 hun meerdere erkennen in de latere kampioen.  

 

Henny en Jan konden zich door de overwinning zelfs een kleine nederlaag 

permitteren in hun allerlaatste partij van de competitie om toch nog de titel te pakken. 

Fragment uit de spannende partij Diet Palmers/Peter 
Hutten (links) tegen Henny Langen/Jan Clevers. 

Op het gemak toekijken bij het topduel van de laatste speelavond 



Daar had het favoriete duo echter geen zin in. Op een kampioen waardige wijze 

klaarden de twee op overtuigende wijze ook het laatste klusje: het tweetal Annie 

Poelen/Anton van Kempen, op dat moment nog kansrijk voor een plaatsje bij de 

eerste drie, kreeg alle hoeken van de baan te zien. Hoe ze ook tegenspartelden, 

tegen de aanstaande kampioenen waren Annie en Anton volslagen kansloos. Met de 

klinkende cijfers 13-2 werden de twee weggeveegd door Henny en Jan, die 

vervolgens de felicitaties in ontvangst mochten nemen. 

Terwijl de nieuwe winnaars van de hoofdprijs voor aanvang van de competitie al als 

serieuze kanshebbers waren getipt, gold dat zeker niet voor het koppel Mieke 

Stappers/Sjeraar Langen. En toch zorgden Mieke en Sjeraar met hun tweede plaats 

in het eindklassement voor een stevige verrassing. Na een haperende start van de 

zomeravondcompetitie (drie nederlagen in de eerste vijf partijen) lieten Mieke en 

Sjeraar geen enkel steekje meer vallen en sloop het koppel langzaam maar zeker in 

de richting van de ereplaatsen. De bekroning kwam op de laatste speelavond, al zag 

het daar in de elfde speelronde zeker niet naar uit. Tegen een van de andere 

concurrenten voor een hoge 

klassering, het paar Nelly 

Botden/Jacques Botden, keken 

Mieke en Sjeraar razendsnel 

tegen een 0-9 achterstand aan. 

Die ogenschijnlijk 

onoverbrugbare kloof werd 

alsnog op uitstekende wijze 

gedicht, zodat Nelly en Jacques 

toch met 10-13 moesten buigen 

en hun kansen op eremetaal in 

rook zagen opgaan.  

Ook in de twaalfde ronde 

hielden Mieke en Sjeraar prima 

koers richting het ereschavot. 

Het onfortuinlijke duo Diet Palmers/Peter Hutten had blijkbaar de verse nederlaag 

tegen Henny Langen en Jan Clevers nog niet verwerkt. Ook tegen Mieke en Sjeraar 

gingen Diet en Peter het schip in: 7-13, 

waarmee Mieke en Sjeraar de zilveren 

medaille in de knip hadden. 

Het brons ging uiteindelijk naar het 

altijd degelijk spelende koppel Wil 

Dekkers/Geert van Els. Met zeven keer 

winst uit tien duels begonnen Wil en 

Geert aan de slotavond. In de elfde 

ronde trakteerden de twee het duo 

Frans Jansen/Leo Hutten op een 

kansloze 13-4 nederlaag en vervolgens 

trokken Wil en Geert in een veel 

attractievere partij tegen het stel Wim 

van Kempen/Wim Ebben ook aan het langste eind: 13-10. Daarmee werd de derde 

plaats in de eindrangschikking definitief veilig gesteld.  

Jacques en Nelly Botden verspeelden in de partij tegen Mieke 
Stappers en Sjeraar Langen hun kansen op eremetaal. 

Wil Dekkers en Geert van Els …goed voor brons… 



  

Henny Langen en Jan Clevers zijn de winnaars van de Zomeravondcompetitie 2019 

Mieke Stappers en Sjeraar Langen …zilver… Wil Dekkers en Geert van Els …brons… 


