Zomeravondcompetitie 2022.
Donderdagavond 9 juni j.l was het eindelijk weer zover. De Zomeravond competitie is weer in alle
hevigheid begonnen onder werkelijk milde weersomstandigheden.
Er is een frisse wind door de organisatie geblazen, en dat merk je ook!
14 koppels hadden zich de laatste weken aangemeld, ook enkele reserves.
Na welkom geheten te zijn door de nieuwe organisatie, werd er een nummer getrokken, waar je de
hele competitie mee zult spelen, en in het speelschema terug te vinden zal zijn, duidelijk voor
iedereen.
Men kon de spanning voelen tijdens het loten, wie tegen wie en op welke baan, ook werd er al
gespeculeerd wie de kanshebbers waren dit jaar, Wim van Kempen samen Wim Ebben? Ben Jacobs
die toch 2 vrouwen wist te strikken, niemand doet hem dat na. Ger van Els en Wil Dekkers, die ieder
jaar toch hoge ogen gooien? Outsider Herman van S met gelouterde Riet Misschien wel Johan met de
toch altijd degelijke Dick Blick? Je weet maar nooit, ook de boulebal is rond.
De haren werden nog even gekamd, f snelle pitstop nog, handjes wassen, laatste schietgebedje, alles
werd uit de doos getoverd om te kunnen slagen.
Klokslag 19 uur startte het hele circuit met verrassende partijen en uitslagen daarbij horend.

Ronde 1
Johan S-Marian G(inv)

12 Kleine tegenvaller

Mia K-Toon F

13 knap begin

Theo v H-Leo H

13 goede start

Wim E Anton v K(inv)

7 niet goed voor titelkandidaat

Wim A-Huub J

7 niet slecht

Jaques en Nellie B

13 Degelijke overwinning

Ellen de B-Peter H

9 bijna!!!

Ger v Els-Wil D

13 Zoals verwacht !

Ben J-Ans v B

9 jammer

Annie v Z –Lies S

13 Pluimpje voor ons enige Damesdubbel.

Ger S-Dries d W

13 Geen verrassing

Jan C- Hennie L

10 toch niet de minsten

Jan L- Sjeraar L

13 Wat een start!

Herman v S-Riet S

1. Oeps dat moet beter

Ronde 2
6-11(13-3)

Volle buit voor jaques en nellie,Ger en Dries onderuit.

7-9 (12-13)

Ben en Ans toch succes,Peter en Ellen nog niet op dreef.

4-14(3-13)

Herman en Riet goed hersteld.Wim mist Wim of mist Wim Wim????

8-13 (10-13)

vliegende start Ger en Wil,Jan en Sjeraar komen sterk terug

2-5 (13-10)

Mia en Toon,mede koplopers Wim en Huub gewoon blieve oefenen,kumpt goed.

3-10 (13-8)

Theo en Leo nog niet echt tevreden,Annie en Lies tegen Herendubbel onderuit.

1-12 (1-13) J

Jan en Hennie goed hersteld,Johan en Marian glijden onderuit.

Zo,de kop is eraf, leuke partijen, verrassende uitslagen, uitglijders, het hoort bij Jeu de Boules in het
Weijerpark.
Na afloop werd er nog lekker nagezwetst over winst en verlies(haha),dit alles onder het genot van
een pilske, wijntje frisdrankje, borreltje en wat hapjes.
Kortom een eerste gezellige sportieve bouleavond,op naar de volgende 16 juni 19 uur.

