
 

D e inschrijving voor het Open Kwintettentoernooi op zaterdag     
20 juli kwam langzaam op gang, geruime tijd heeft de inschrijving op  
7 teams gestaan. Maar met de speeldatum in zicht kwamen ook de 
inschrijvingen los, met als resultaat dat gestart kon worden met           
14 teams. Het kwintet Melsen won het toernooi. 
 
     Helaas lieten de weergoden het afweten. Zij hadden bedacht dat 
het toernooi wel regen en onweer kon gebruiken. 
Dus moest binnen gespeeld worden. Wat niemand tegenhield om er 
volledig voor te gaan. 
De resultaten waren er dan ook naar. 3 teams hebben het gepresteerd 
om alle 5 doubletpartijen en alle 5 tripletpartijen te winnen en            
hiermee een puntenresultaat te behalen van 25 punten.                              
(de puntentelling is doublet 2p, triplet 3p). 
Er waren prijzen voor de eerste 6 teams. 
De toernooiwinnaar werd het team Melsen met 25 wedstrijdpunten 
en een hoog aantal saldopunten van + 94. 

 
     Op de tweede plaats is het team de Roo geëindigd met 25 wed-
strijdpunten en eveneens een behoorlijk saldo van + 82 punten. 
Op plaats 3 is een team van De Hakhorst geëindigd nl. het team          
Van der Loo met eveneens 25 wedstijdpunten en ook een knap saldo 
van  + 70 punten. 
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     De overige 3 prijzen gingen gingen naar  team de Vaal, 4e plaats 
met 23 wedstrijdpunten en een saldo van + 57, team Steringa,              
5e plaats met 13 wedstrijdpunten en een saldo van + 8 en team 
Bouwman, 6e plaats met 10 wedstrijdpunten en een saldo van + 12. 
 
     Het was de eerste keer dat Tom Martens als officiële wedstrijdlei-
der mocht optreden. Des te leuker was het dat er ook een aanvraag 
was van Nardy Tempels die stage wilde komen lopen voor haar cursus 
Wedstrijdleider. Zij heeft dan ook deze dag meegelopen met Tom. 
 
    Een dankwoord gaat ook deze keer uit naar de volgende personen 
die de nodige hand- en spanwerkzaamheden op deze dag verricht 
hebben. Zij hebben zich weer volledig hiervoor ingezet: 
scheidsrechter Jan Kuiper, assistent Evert Mol, stagiaire Nardy Tem-
pels, barbezetting Rijk, Jan, Ria en Anneke, prijsinkopers Dolly en Arie 
en natuurlijk ook het inpakteam dat ook belangrijk is, want anders 
zouden de winnaars hun prijzen los meekrijgen. 
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     En de weergoden waren ons op het einde toch wel weer een klein 
beetje goed gezind, want het was zowaar droog geworden en de zon 
kwam weer tevoorschijn. 
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