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ZEER GESLAAGDE BOULODRÔME ZOMERAVONDCOMPETITIE MET SPANNEND SLOT 
 
Na een inventarisatie omtrent de voorkeuravond van spelen (maandag- of donderdagavond, waarbij een grote 
voorkeur was voor de maandagavond) zijn we op 9 mei jl. met 14 doubletten gestart met de Boulodrôme 
Zomeravondcompetitie 2022.   
 
Iedereen heeft een hele competitie gespeeld met een korte zomerstop in de maand juli.  
Met deze competitie en het gelijktijdig gehouden 1 eurotoernooi was het iedere maandagavond goed bezet en 
gezellig in de Boulodrôme.  
 
Afgelopen maandag was de laatste competitiedag en wie had het beter kunnen plannen dan de wedstrijdleider?  
Er konden nog 3 teams kampioen worden en ook de laatste plaats stond nog niet vast. De bovenste drie teams 
moesten allemaal nog tegen elkaar spelen en bepaalden uiteindelijk wie er kampioen werd.  
 
Na spannende wedstrijden zijn uiteindelijk Lou Barger en Kevin Beeren de Boulodrôme Zomeravondkampioenen van 
2022 geworden. Gefeliciteerd hiermee!   
Op de 2e plaats zijn geëindigd op onderling resultaat Ben Dejardin en Marcel Horembach en de 3e plaats ging naar 
Willy Vossen en Jack vd Horst .  
 
Na afloop van deze avond werden door Ger Lieben, voorzitter van het Stichtingsbestuur, de prijzen uitgereikt. Eerst 
bedankte hij Lou Barger als wedstrijdleider, Josianne en zichzelf voor de barbediening, maar ook Irma voor het 
maken van de prijzen die bij iedereen in goede aarde vielen.  
 
 Zij had voor iedere deelnemer een prijsje gemaakt en voor de eerste 3 geëindigde teams een bierpakket. Ger 
bedankte ook alle deelnemers en deelneemsters voor de sportieve wijze waarop zij aan deze competitie hadden 
deelgenomen. De eindconclusie is dat deze competitie zeer geslaagd is en zeker voor herhaling vatbaar.   
 
PS geniet van de fotocollage die Lei van der Stappen op de laatste competitiedag heeft gemaakt.  
 
Wijnand Feenstra 
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