
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Hart-van- Nederland-
toernooi was ook nu weer 
volgeboekt met 32 teams.  
Dat toont aan dat het een toernooi is waar men graag aan             
deelneemt.                                                                                                                   

De winnaars waren Mourad El Ansari en Fred Lamberts!! 
 

E r hadden zich bij wedstrijdleider Tom Martens bijzonder sterke  
teams, met o.a. landskampioenen, ingeschreven. Bijvoorbeeld was 
Karin Schillemans aanwezig. Zij had samen met Ria Bronsema als de-
butant goud behaald op het NK van 2018.   
De ook aanwezige en medewinnaar van het Hart-van-Nederland-
toernooi Mourad El Ansari speelde in de finale van het NK Tête-á-Tête 
in 2019 tegen Kees Koogje, waarbij de winnaar toen Kees Koogje was. 
Kees eindigde dit keer op het Hart-van-Nederlandtoernooi áchter 
Mourad, dus op de tweede plaats! 
 
     Het Hart-van-Nederlandtoernooi was weer spannend en er werd 
weer voor de nodige pouleplaatsen gestreden. Voor de eerste en 
tweede plaats van poule A streden  Anette Boluijt/Kees Koogje  tegen 
Mourad El Ansari/Fred Lamberts.  Hierbijzijn toernooikampioenen 
geworden Mourad El Ansari/Fred Lamberts door een overwinning 
met 13-3.                                                                                                             
De tweede plaats was dus voor Anette Boluijt/Kees Koogje. 
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Om de derde en vierde plaats speelden Andre Zwaal/Sebastiaan Die-
mel tegen Natascha Bijsterveld/ Frits Bijsterveld en de winnaars hier-
van zijn geworden, eindigend op de derde plaats,  Andre Zwaal/
Sebastiaan Diemel met een niets aan de verbeelding overlatende 
stand van 13-1 het  team Natascha Bijsterveld/Frits Bijsterveld naar 
de vierde plaats verwijzend. 
 
In de B-poule ging de eerste plaats naar het team Gerard Zijlstra/
Coby Zijlstra  en op de tweede plaats is geëindigd Kylian los/Peter 

Hietbrink.  

De winnaars Mourad El Ansari en        

Fred Lamberts 

Winnaars B-poule Coby en Gerard 

Zijlstra 



     Als derde in de B-poule zijn geëindigd Mart Kruijssen/Marion Oos-
terveen en Edith van der Loo/Ton Jetten behaalden  een eervolle 
vierde plaats. 
Poule C is gewonnen door team Corry van de Huure/Ada van de Plot 
en de  D-poule door Karin Schillemans/Ria Bronsema.  

 
     Scheidsrechter 
Anton Kunenborg 
wordt bedankt voor 
zijn inzet op deze 
lange dag. Verder 
worden alle barme-
dewerkers Antoine, 
Rijk, Anja, Tjitske, 
Dicky en Anneke 
bedankt voor de 
geboden service.    

Ook is er een bedankje op zijn plaats voor Dolly en Arie Wijnbelt, de 
inkopers van de prijzen, zij hebben het niet echt makkelijk gehad.     
Om de prijzen te kunnen uitreiken moeten deze eerst worden inge-
pakt en daar heeft 
het team onder 
leiding van Joop 
van Kersbergen en 
zijn “” harem “” 
waar hij altijd 
trots op is:  Anja, 
Eelke, Hennie, 
Miep, top gedaan.   
 
     Ook anderen 
die zich ingespannen hebben voor dit toernooi, reuze bedankt.  
Opm. van de redactie: en natuurlijk ook de bescheiden wedstrijdleider 
Tom Martens. 

Winnaars C-poule 

Corry van de Huure (l) 

en Ada van de Plot 

Winnaars D-poule  Karin Schil-

lemans en Ria Bronsema 


