
 Open Kwintettentoernooi 

                                                        Verslag 

12 teams, dus 60 spelers,  hadden zich ingeschreven voor het Open 
Kwintettentoernooi. De spelleider was Joop van Kersbergen, bijge-
staan door Tom Martens, en de scheidrechter Jan Kuiper. 
Het spelschema betrof 5 voorgelote partijen.                                                                   

Het kwintet Biesheuvel won het toernooi. 

 

N adat een ieder zich had gemeld werd om 09.50 uur het start-
sein gegeven om te tossen en spelen. 
Er waren voorspellingen dat er buien aan zouden komen. Het bleken 
stortregens te zijn. Maar snel daarna was er weer volop zon en was 
het warm. Dat kostte natuurlijk wel enige tijd, het toernooischema 
liep daardoor wat uit.  

De rijkst gevulde mand ging naar het team Biesheuvel!! 



 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Na 3 partijen te hebben gespeeld was er niet een team dat alle 
partijen gewonnen had. Het was duidelijk een toernooi met heel ster-
ke spelers. 
Na 3 partijen was het aantal punten voor team Biesheuvel 13, team  
Van der Voort 12, team Arkenbout 12, team Hartwigsen 10, team Van 
der Loo 10 en team De Wilde 10. 
De strijd werd opgevoerd, na 4 partijen werd de volgorde: team Bies-
heuvel 16 punten, team Arkenbout 15 team, Van der Voort 14, team 
Hartwigsen 13, team De Wilde 13, team Van der Loo 12. 
De vijfde en laatste partij ging tussen Van der Voort en Arkenbout 
met winst voor Van der Voort, Biesheuvel en Wolters met winst voor 
Biesheuvel, Van der Loo en Martens met winst voor Van der Loo, De  
Wilde en Van de Huure met voor De Wilde verlies van het doublet en 
winst voor het triplet. 
 
     Het  team Biesheuvel werd winnaar van het toernooi met 21 pun-
ten. In dit team zijn alle spelers leden van  Het Zwijntje Apeldoorn. 
 

De (bewogen) wedstrijdleider        en          de scheidsrechter 
hadden er zo te zien veel plezier in!! 



      
     Tweede werd het team Van der Voort met 19 punten. Dit team be-
stond uit leden van Petangske uit Berg op Zoom, Dupke uit Rosmalen, 
Lover uit Asten en ’t Zwijntje uit Apeldoorn. 

 
     Derde werd het team Van der Loo met 17 punten, allen spelers van 
De Hakhorst. 
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     Vierde werd het team De Wilde met 16 punten. Dit team bestond 
uit spelers van Amicale en DOSC.   

 
     Er waren mooie prijzen voor de eerste 4 teams. 
 
     Na afloop kwamen nagenoeg alle winnaars bedanken voor de fijne 
dag en de mooie prijs. Maar ook  vele anderen kwamen de hand 
schudden met woorden over een prima dag, vlot verloop en mooie 
prijzen. 
 
     De dag werd afgesloten met applaus voor de mensen achter de bar 

en voor de inkopers van de prijzen. 
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