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verslag 

Meespelen in Het Man/Vrouwtoernooi betekent verplicht op een 
(onschuldige?) manier vreemdgaan. 24 doubletten deden dat.             

Degenen die het spelletje het beste speelden waren 
Paul Dijkstra en               
Tineke Holtzer. 
 
Verslag van wedstrijdleider Anton: 

Z 
aterdag op de fiets heerlijk ge-

nietend van de natuur in Bloeidaal 
en de Schammer op weg naar De 
Hakhorst voor het                         
Man-/Vrouwtoernooi.  
Daar waren Tjitske en Rijk al druk 
in de weer om de stoelen klaar te 
zetten om zo de deelnemers aan 
het Man-/Vrouwtoernooi te ont-
vangen. Koen en Anneke zetten het 
prijzenpakket voor dit toernooi 
neer. Na het opstarten van de be-
nodigdheden voor de wedstrijdleiding was daar ook ‘de stille kracht’, 
die zorgde voor het ontvangst van de inschrijfgelden en het afstorten 
daarvan, maar ook voor het juiste aantal blokjes voor de loting en het 
regelen van een invaller. Een dikke knipoog naar Arnold. 



     Daarna liep het ook als een trein, waarbij in de eerste ronden voor-
al de banen werden opgezocht die nog in de schaduw lagen. Na de 
voorronden bleken de verschillen van de diverse teams niet echt 
groot. Van de 24 teams die deelnamen waren er 6 die 2 wedstrijden 
hadden gewonnen en dus ook 6 die er 2 hadden verloren. Zo rond de 
klok van half twee werden Rijk en Tjitske afgelost door Ria en Wil. Dat 
was ook het moment dat de wedstrijden in de poule-indeling een 
aanvang namen.   
In de diverse poules is het er spannend aan toe gegaan. Veelal werd 
het onderlinge resultaat bepalend voor de uitslag. 
 
     Winnaars van dit toernooi waren Tineke Holtzer en Paul Dijkstra.  



     Tweede werden Anneke Esko en Joop van Kersbergen.  Hoewel 
hun saldo hoger was dan dat  van Tineke en Paul was het onderlinge 
resultaat bepalend voor de einduitslag. 

 
     In deze a-poule werden Mia van Vuure en Koen Verf derden en als 
vierden eindigden Nelie Verschuur en Hans de Vaal. 
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     Winnaars in de B poule waren Henny van Dijck en Ton Zegers. 
In de C poule Carla de Wilde en Hans Hover 
In de D poule Hennie Halla en Arnold van der Loo 
In de E poule Ans Otten en Marco van Gils 
In de F poule Tiny Ham en Rob Geurts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     De volledige uitslag is te vinden 
op het publicatiebord. 
 
     Al deze prijswinnaars gingen 
naar huis met een prachtig wijnpak-
ket, verzorgd door Cocky en Anne-
ke. Dit alles werd voor het nage-
slacht vastgelegd door Joop. 
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