
NIOBB Regio Zuid Outdoor Pairs toernooi 14 en 15 juli 2018. 

Afgelopen weekend werd het genoemde toernooi gespeeld op de bowlsbanen van Best Golf.  

Aangezien zich 18 teams hadden ingeschreven heeft de TC besloten om op zaterdag 10 en op zondag 

8 teams te laten spelen. In totaal waren er 6 teams van OSV Bowls Breda, 5 teams van Bowls Oss, 4 

teams van BC Eindhoven en 3 teams van IOBV Amigo present op dit toernooi. 

Op zaterdag kwam het aan op de laatste wedstrijd tussen Gerda van der Heijden en Peter Dommeck 

van Bowls Oss en Ankie en Hennie. Beide teams hadden op dat moment 4 wedstrijdpunten en de 

winnaar van de onderlinge wedstrijd zou het toernooi winnen. Het ging lang gelijk op tot 4-4 in het 6e 

end maar het 7e end was een prooi voor Ankie en Hennie met 1 shot. Dus het 8e en laatste end moest 

de beslissing brengen. Gerda en Peter lagen op een gegeven moment met 2 shots maar daar wist 

Hennie wel raad mee. Met zijn 4e bowl wist hij die punten van Gerda en Peter af te snoepen. De 

laatste bowl van Peter kon daar niks meer aan veranderen.  

En zo werden Ankie en Hennie winnaar van de eerste dag van het Pairs toernooi. 

Irma en Marja deden het ook erg goed maar incasseerden een gelijk spel tegen Henk van Rosmalen 

en Hans Broeksteeg van Bowls Oss en kwamen daardoor 1 wedstrijdpunt tekort. Maar een tweede 

plaats is ook niet verkeerd. 

Janny en Gert van Galen  begonnen goed met een winstpartij maar de volgende 2 wedstrijden 

werden verloren waardoor ze op de 8e plaats eindigden. 

Op zondag was het de beurt aan Anneke en Riny, Dre en Ruud en Henry en Henk om de OSV kleuren 

te verdedigen. 

En dat ging de dames het beste af. Voor de derde wedstrijd hadden ze 3 wedstrijdpunten en ze 

moeten de laatste wedstrijd tegen Greta en Frans Roberts die 4 wedstrijdpunten hadden verzameld. 

Ook hier gold weer dat de winnaar van deze wedstrijd het toernooi zou winnen. 

Na 5 ends was het 6-1 voor de familie Roberts en leek het een bekeken zaak maar Anneke en Riny 

gaven zich, ondanks de warmte, niet gewonnen. 6e end 1 shot, 7e end zelfs 3 shots waardoor het 5-6 

stond voor het laatste end begon. Op een gegeven moment lagen Anneke en Riny met 2 shots 

waardoor ze de wedstrijd zouden winnen. Maar met een drive wist Frans 1 bowls weg te halen 

waardoor de eindstand van deze partij in een gelijk spel (6-6) eindigde. 

En dat was genoeg voor Greta en Frans om het toernooi winnend af te sluiten. Anneke en Riny vielen 

net buiten de prijzen door als 4e te eindigen. 

Dre en Ruud eindigen het toernooi als 5e en Henry en Henk als 6e. 


