
Er begint iets te bewegen. 

 

Vorige keer zagen we nog een aantal gelijke scores maar dat is nu definitief voorbij. Wat al verwacht 

werd is gebeurt de Eigen tijd zorgt voor enkele verrassingen. 

 

De Lummels 

Jingo met Natasja Vos heeft na twee tweede plekken nu een derde plek en daarmee stijgt ze een 

positie op de lijst naar de eerste plaats. Een stabiele prestatie. 

Jarah met Denis de Bloeme doet dit keer de beste zaken door drie plaatsen te stijgen op de lijst. Een 

tweede plek voor de winterstop is best geruststellend. 

Stacy met Marloes Gamelkoorn zijn ook stabiel en gaan de winterstop in op de derde plaats. Geen 

verschuivingen hier. 

De clean sweep door Dexter en Richard de Bruin is nu niet meer mogelijk. Het fout parcours blijkt 

een heel kostbare te zijn. 

 

De ukkies 

Op de eerste plaat zien we nu dus Babs met Marjolein Snijders alleen staan waar ze deze plaats 

vorige week nog moest delen. 

Wodka met Tia van der Let is nu één plaatsje gezakt naar een echte tweede plaats. Daarmee heeft ze 

een uitstekende positie om de winterstop door te komen. 

Binkie met Mitchel de Bruin blijft op de derde plaats steken ondanks de winst in de Eigen tijd. Hij 

houd hiermee het gat wel klein. 

Er stijgen hier twee personen maar liefst 4 posities op de lijst, zijn die te laat? 

 

De ougies 

De eerste plaats is nieuw omdat Bongo er niet bij kon zijn, maar dat is ook een onderdeel van het 

spel. Nu staat hier dus D’oro met Ria Verheul op inmiddels respectabele afstand. 

D’oro wordt gevold door Valar en Dennis de Bloeme die de winterstop in gaan met 44 punten. Ze zijn 

net op tijd een plekje gestegen ten opzichte van het vorige onderdeel 

Sookie met Jolanda Kroon gaat overwinteren op de 3e plek waar ze de vorige keer ook stond.  

En ook Bongo kan geen clean sweep meer halen en zal aan de bak moeten om weer bij te komen. 


