
Nog twee te gaan. 

 

We zien geen grote verrassingen of toch wel? De scores in de top liggen nog steeds dicht bij elkaar 
dus met nog twee te gaan kan alles nog gebeuren. 

 

De Lummels 

Jingo met Natasja Vos scoort niet slecht maar laat de concurrentie nu wel inlopen. En als we naar de 
scores kijken dan zien we wel een lichte dalende lijn, als dat maar goed gaat. 

Stacy met Marloes komen ijzersterk opzetten en hebben het gat met de nummer 1 terug gebracht 
naar 4 puntjes. Daar is niet veel meer nodig voor een wisseling van de wacht. 

En ook Dexter met Richard sluiten goed aan met de winst in het VP. Als ik Natasja was dan zou ik 
heeeeel erg hard gaan trainen. 

Jarah en Dennis zijn hier de grote verliezers terwijl ze nog wel 8 puntjes binnen harken zakken ze 
toch drie plekken en het podium is daarmee verder weg dan ooit. 

 

De ukkies 

Wodka met Tia nemen hier het stokje over van Marjolein, wie zag die aan komen? Of wacht 
Marjolein was er niet ja dat helpt niet zeg maar. 

Babs met Marjolein die zo goed op weg waren kunnen door afwezigheid helaas niets anders doen 
dan lijdzaam toekijken. 

Cara en Marjo komen lekker op zetten maar zijn ze op tijd? Het gat naar de nummer 1 is wel al groot. 

Door de winst van het VP stijgt Gina met Debbie maar liefst 7 plaatsen, een knappe prestatie. 

 

De ougies 

D’oro en Ria handhaven zich en hebben nog een voorsprong van 12 punten op de nummer 2. Gaan 
ze het redden? 

Bongo heeft zijn best weer gedaan en Steven heeft goed gevolgd. Hij stijgt gelijk twee plaatsen en 
heeft de achtervolging ingezet, maar is het op tijd? Wat jammer dat ene nulletje tussen de 20 
scores….. 

En ook hier weer een iets minder gelukt spel door Valar en Dennis. Het wordt nu echt oppassen niet 
helemaal weg te zakken.  



Het wordt wel tijd dat er wat veteranen bij komen want het is wel een kort lijstje. Ik denk dat dit met 
de tijd goed komt………ai dat is wel een heel slechte woordgrap. 


