
    

Het wederom volgeboekte toernooi met steeds sterkere deelnemers 
werd gewonnen door Jeroen Brinks en Josefien Koogje. 
 

A ls vereniging  kunnen wij er trots op zijn dat het                         
Hart-van-Nederlandtoernooi in de belangstelling staat. Ook nu weer 
deelnemers vanuit het hele land, die ook vertellen dat zij een toena-
me zien in de sterkte van de deelnemers. Opvallend nu was de deel-
name van jongeren, zoals de jeugdkampioen en jongeren uit het be-
lofteteam.  

    Hart-van-Nederlandtoernooi 

                       7 maart 2020 

Scheidsrechter Jan Kuiper (l) en wedstrijdleider Anton Kunenborg. 



    Het Hart-van-Nederlandtoernooi kenmerkt zich door een onderling 
ontspannen sfeer, waarbij strijd geleverd wordt bij de wedstrijd. Dat 
zien wij ook bij de inschrijving, waar spelers van verschillende verenigin-
gen zich als mixedteam inschrijven.  Op die wijze heeft het toernooi een 
sterke bezetting met goede spelers. Het is ook leuk dat je in de middag 
leden van onze club ziet, die het spel op dit hoge niveau komen bewon-
deren. 
 
     Na drie ronden voorgeloot, werd de poule-indeling gemaakt. In dit 
sterke deelnemersveld is het Hans de Vaal en Pascal Lhoste gelukt om 
te spelen in de A-poule. De andere vijf Hakhorsters vinden wij terug in 
de C-poule, namelijk Karel Christ en René van Nimwegen en  in de         
D-poule Wil Vendeville en Harry Wolters, samen met Edith en Arnold 
van der Loo.  
Edith zei: de volgende keer speel ik met iemand anders ….want als team 
bezette zij in de voorronden de laatste plaats.                                                        
In het vorige Hart-van-Nederlandtoernooi speelde zij met Ton Jetten en 
wist zij met hem een vierde plaats te behalen in de B-poule. 

 
     De teams in de poulewedstrijden waren aan elkaar gewaagd en er 
werden dan ook stevige en langdurige partijen gespeeld.  



     Ondanks het verlies zijn er mooie partijen gespeeld, zei Hans de 
Vaal. In de kwartfinale moesten zij in Cees de Ligt en Bas Veldhuis hun 
meerdere erkennen met een eindstand van 9-13. En daarna In de 
complementaire ronden tegen Louis Steringa en Renze Bosgraaf delf-
den zij net het onderspit en wel met 11-13. 
Karel Christ speelt gewoontegetrouw één Hart-van-Nederland per 
jaar met zijn maat René van Nimwegen. In de C-poule hebben zij het 
prima gedaan en moesten zij het in de finale nipt afleggen tegen de 
jongeren. Zij verloren met 11-13 van Rik Moorlag en Jakob Huitsing 
en zo behaalden Karel en René de tweede plaats in de C-poule.  
Hoe verging het de andere Hakhorsters? Wil Vendeville en Harry Wol-
ters verloren hun partij in de kwartfinale met 6-13  van Esmee Rakers 
en Bjorn Spanjer, maar wonnen overtuigend in de 1e ronde comple-
mentair met 13-0 van Mart Kruijssen en Marion Oosterveen. Maar in 
de 2e ronde complementair waren Margriet de Roo en Coby Zijlstra te 
sterk en die partij werd met 7-13 verloren.  
Edith en Arnold gingen ook voortvarend van start in de D-poule en 
wonnen in de kwartfinale van Alexander van de Poll en Fred Vestering 
met 13-0. Ook de halve finale ging goed tegen Sinus en Gerrie Hil-
brands want deze werden verslagen met 13-6. Toen de finale, waar zij 
niet tegen Esmee Rakers en Bjorn Spanjer  opgewassen waren en ver-
loren met 7-13. Zij behaalden hierdoor wel de 2e plaats in de D-poule. 
 
     De winnaars van het Hart-van-Nederlandtoernooi zijn geworden 
Jeroen Brinks en Josefien Koogje (haar broer werd 2e bij het vorige 
Hart van Nederland). Zij hebben er wel voor moeten strijden, vertelde 
Jeroen. In de voorronden stonden zij op vijfde plaats.                                       

De toernooiwinnaars Josefien Koogje en Jeroen Brinks 



    In de kwartfina-
le speelden zij   
tegen Herman de 
Roo en Gerard 
Zijlstra en die   
partij werd met  
13-3 gewonnen. 
Daarna tegen    
Simone van Mid-
delaar en Timo 
van Korlaar.       
Die hadden zij ook 
al ontmoet in de 
voorronden en die 
partij werd toen 
met 13-10 gewon-
nen. In de poule-
wedstrijd hebben 
zij dat team       
wederom versla-
gen: nu met 13-11. 
De finale partij 

speelden zij      
tegen Andre 
Zwaal en Sebasti-
aan Diemel en 
die wonnen     
Jeroen en Jose-
fien met 13-6. 
Dus mochten zij 
zich de toernooi-
winnaars noe-
men. 
 
 

Winnaars B-poule  Peter Hietbrink en Fred Lamberts 

Winnaars C-poule Rik Moorlag en Jakob Huitsing 

Winnaars D-poule Esmee Rakers en Bjorn Spanjer 



         In de B-poule werden Peter Hietbrink en Fred Lamberts de win-
naars. Fred Lamberts was de winnaar van het vorige                                   
Hart-van-Nederlandtoernooi. 
 In de C-poule werden, zoals al eerder vermeld, Rik Moorlag en Jakob 
Huitsing de winnaars en dat geldt ook voor de D-poule waar Esmee 
Rakers en Bjorn Spanjer de eerste prijs wonnen.  
 
     Het was weer een uitstekend toernooi. Door de lange en spannen-
de partijen vond omstreeks 19.45 uur pas de prijsuitreiking plaats en 
wensten de deelnemers elkaar daarna een goede terugreis. 
 
     Onze scheidsrechter Jan Kuiper bedanken wij voor zijn inzet en me-
tingen bij de partijen.  
Ook de medewerkers van de bar: Rijk, Antoine, Tjitske, Ingrid, Paul, 
Dicky en Anneke. En voor  onze penningmeester was dit weer een pri-
ma dag. 
 
     Maar dat niet alleen; het toernooi begint bij de verwerking van de 
inschrijving op OnTip en dat neemt Karel Christ voor zijn rekening. Dan 
komen Dolly en Arie Wijnbelt in actie voor het inkopen en samenstel-
len van de prijzen.  Vervolgens worden deze prijzen door de vaste in-
pakploeg van Hart van Nederland o.l.v. Joop Kersbergen bestaande 
uit: Anja, Eelke, Hennie, Ingrid en Josefien, tot prachtige pakketten 
verwerkt.  
Dat dit door de winnaars op prijs wordt gesteld, blijkt wel uit de com-
plimenten die wij hiervoor weer hebben ontvangen. 
De inschrijftafel van het toernooi wordt al jaren verzorgd door Joop en 
Ank. Zij hebben zo hun eigen administratieve afhandeling heb ik nu als 
wedstrijdleider begrepen. 
 
     Ik wil  iedereen bedanken voor zijn/haar inzet in wat voor vorm dan 
ook.  Graag tot het volgende Hart-van-Nederlandtoernooi  dat gepland 
staat voor zaterdag 14 november 2020.  
Als Hakhorster ben je ook als toeschouwer natuurlijk van harte    
welkom. 
Anton Kunenborg. 
 


