
Zomeravondcompetitie 2019 

 

Spanning om te snijden: één koploper, vijf belagers 

 

Met nog maar één avond te gaan, is de spanning in de Zomeravondcompetitie 2019 

op het kookpunt gekomen. Van 

de vijf koplopers van een week 

geleden kwam er slechts eentje 

zonder kleerscheuren de 

voorlaatste avond door, alle 

andere directe concurrenten 

verloren één of zelfs twee 

partijen. De trotse 

lijstaanvoerder is het duo 

Henny Langen/Jan Clevers, dat 

na 10 speelronden 8 

wedstrijdpunten op zijn conto 

heeft. Henny en Jan lieten 

deze keer eerst een degelijke 

13-7 overwinning noteren op 

het koppel Wim van 

Kempen/Wim Ebben. In de 

tweede partij van de avond walsten Henny en Jan over het totaal kansloze tweetal 

Riet Sauer/Frans Fleuren heen: 13-1. Voor Riet en Frans was het de dramatische 

afsluiting van de vijfde speelavond, want ook hun eerste partij verloren ze verrassend 

(11-13) van het duo Mia Kuijper/Toon Fransen. Door die twee nederlagen duikelden 

Riet en Frans van een kansrijke vijfde plaats op de ranglijst naar een vrijwel kansloze 

twaalfde stek. 

Ook het duo Ger 

Stappers/Dries de Wildt 

maakte een vrij val in het 

tussenklassement. Ger en 

Dries, halverwege de 

zomeravondcompetitie nog de 

ongeslagen koplopers, verloren 

vorige week al hun beide 

partijen en gingen ook nu twee 

keer hardhandig het schip in. In 

hun eerste partij van de avond 

waren Ger en Dries een 

speelbal van het duo Mieke 

Stappers/Sjeraar Langen, dat 

met 13-1 geen kind had aan de amper tegenspartelende tegenstanders. Ook in hun 

Jan Clevers en Henny Langen ...alleen aan kop… 

Wil Dekkers en Geert van Els …lelijke misstap… 



tweede partij hadden Ger en Dries niets in de melk te brokkelen: met 13-1 was het 

span Diet Palmers/Peter Hutten heer en meester. Ger en Dries zakten van de vierde 

naar de elfde plaats in de rangschikking. 

Ook het een week eerder nog succesvolle tweetal Wil Dekkers/Geert van Els maakte 

een lelijke misstap. Tegen Diet en Peter trokken Wil en Geert nog op fortuinlijke wijze 

aan het langste eind (13-11), maar in hun daaropvolgende duel met het paar Nelly 

Botden/Jacques Botden, lieten 

Wil en Geert het volledig 

afweten. Met 1-13 gingen de 

twee verrassend hard onderuit, 

al zijn daardoor de kansen op 

een plaatsje in de top drie nog 

niet verkeken voor Wil en Geert. 

Nelly en Jacques hebben zich – 

na een zwakke competitiestart – 

zo langzamerhand opgeworpen 

als serieuze kandidaten voor 

een plaatsje op het erepodium. 

Voor de tweede week op rij liet 

het tweetal de volle winst 

noteren, want naast de klinkende zege op Wil en Geert was het voor Nelly en 

Jacques ook raak tegen het duo Monique Boumans/Martin van Zetten, dat op een 

regelmatige 13-8 nederlaag werd getrakteerd. Nelly en Jacques beloonden zichzelf 

niet alleen met twee overwinningen, maar ook met een prima derde plaats in het 

tussenklassement. 

Ook nog kansrijk voor eremetaal zijn de koppels Annie Poelen/Anton van Kempen en 

Mieke Stappers/Sjeraar Langen. De laatste twee wonnen, zoals al vermeld, met 13-1 

van het duo Ger Stappers/Dries de Wildt en bonden ook  Ben Jakobs en (invaller) 

Johan Sauer met 13-3 aan hun zegekar. Annie en Anton haalden ook twee keer 

winst binnen. Eerst moesten Jan Hendriks en (invaller) Cor Bruininx het met 13-10 

ontgelden en daarna schoven Annie en Anton het zwak presterende duo Annie van 

Zwam/Gerard Krämer met 13-5 opzij. Zowel Mieke en Sjeraar als Annie en Anton 

hebben zich door hun dubbele overwinningen bij de directe belagers van de koploper 

gevoegd. 

Nelly en Jacques Botden …kandidaten voor het erepodium… 

Mieke Stappers en Sjeraar Langen (links) en Annie Poelen en Anton van Kempen (rechts)                         
…nog kansrijk voor eremetaal… 


