
Zomeravondcompetitie 

 

Dringen aan de kop van de ranglijst 

 

Een gedrang van jewelste aan de kop van de ranglijst. Zo is de stand van zaken na 

acht van de twaalf wedstrijden van de Zomeravondcompetitie 2019 van Jeu de 

Boules Vereniging De Bokkeschieters. Geen enkel tweetal is nog ongeslagen, vijf 

teams hebben zes wedstrijdpunten en – om de spanning nog een extra zetje te 

geven – vijf andere teams zijn met elk vijf wedstrijdpunten ook nog volop in de race 

voor het kampioenschap. 

De koploper na zes speelronden, het duo Ger Stappers/Dries de Wildt, werd in ronde 

zeven en acht met de keiharde werkelijkheid geconfronteerd. In een gevecht op het 

scherpst van de snede verloren Ger en Dries met het kleinst mogelijke verschil     

(12-13) van naaste belagers Riet Sauer en Frans Fleuren. Later op de avond gingen 

Ger en Dries ook nog eens met 11-13 strijdend ten onder tegen het in deze 

competitie zwaar tegenvallende koppel Lies Schim/Leo Gramser. 

De directe achtervolgers op de ranglijst konden slechts gedeeltelijk profiteren van de 

misstappen van Ger en Dries. Riet en Frans wonnen weliswaar krap van het tweetal, 

in de achtste speelronde hadden Riet en Frans op hun beurt geen schijn van kans 

tegen het fantastisch spelende koppel Mieke Stappers/Sjeraar Langen, dat met de 

alleszeggende cijfers 13-2 heer en meester was.  

Ger Stappers en Dries de Wildt (links) liepen in hun partij tegen Frans Fleuren en Riet Sauer (rechts) 
tegen hun eerste nederlaag van de zomeravondcompetitie aan. 



Ook andere titelkandidaten kwamen niet zonder kleerscheuren de avond door. Het 

duo Diet Palmers/Peter Hutten won zijn eerste partij op een degelijke manier van het 

koppel Ans van Bakel/Theo van Haren (13-4), maar 

even later gingen Diet en Peter zelf kopje onder 

tegen Wim van Kempen en Wim Ebben, die geen 

medelijden hadden met hun tegenstanders: 13-5. 

Ondanks de halve winst van de avond hebben Diet 

en Peter zich toch op de eerste plaats van het 

tussenklassement genesteld, dankzij een net iets 

beter boule-saldo dan de nummers twee en drie. Die 

nummer twee is na acht wedstrijden het duo Henny 

Langen/Jan Clevers. Ook zij liepen averij op. Na een 

vlotte 13-6 zege op het span Miep Nielen/Martien 

Fransen, trokken Henny en Jan zelf aan het kortste 

eind in een lange tijd gelijk opgaande strijd tegen Frans Jansen en Leo Hutten. Die 

wonnen uiteindelijk met 13-9. 

Bij het vijftal aan de kop van de ranglijst heeft zich ook het duo Wil Dekkers/Geert 

van Els gevoegd. Zij beleefden een 

uitstekende avond met twee 

winstpartijen. Eerst bonden Wil en 

Geert in nauwelijks een kwartier het 

tweetal Lies Schim/Leo Gramser 

met 13-3 aan de zegekar. Daarmee 

was de honger naar meer nog niet 

gestild. Wil en Geert lieten, 

eveneens met 13-3, ook het duo 

Annie Poelen/Anton van Kempen 

volslagen kansloos. Met die twee 

knappe winstpartijen veroverden Wil 

en Geert de voorlopige derde plaats 

op de ranglijst en geldt het duo als 

een van de serieuze kandidaten voor een plaatsje in de top drie. Voor Annie en 

Anton was het overigens geen avondje om met plezier op terug te kijken. In hun 

eerste partij verloor het tweetal zeer verrassend van de nieuwkomers Monique 

Bouman en Martin van Zetten, die hun opmerkelijke 13-10 zege spontaan vierden 

met een vreugdedansje op de boulesbaan.  

Ook het duo Jan Hendriks/Luc Janssens had alle reden om een klein feestje te 

vieren. In twee spannende partijen trokken Jan en Luc beide keren met 13-12 aan 

het langste eind. De slachtoffers van de dadendrang van Jan en Luc waren de duo’s 

Annie van Zwam/Gerard Krämer en Mia Kuijper/Toon Fransen. 

Dubbele winst was er ook voor het paar Nelly Botden/Jacques Botden. Dankzij twee 

keurige zeges (13-1 tegen Ineke Stevens/Ben Jakobs en 13-7 tegen Ans van 

Bakel/Theo van Haren) beloonden Nelly en Jacques zichzelf: ze stegen van plaats 

negen naar een prima zesde stek op de ranglijst. 

Peter Hutten en Diet Palmers 
…eerste plaats… 

 

Geert van Els (links) en Wil Dekkers haalden twee 
vlotte 13-3 overwinningen binnen 


