
Man - Vrouw - toernooi. 

Zaterdagmorgen 21 augustus: de mist trekt net op in de weilanden als ik (Anton) op weg ben naar 

De Hakhorst om de voorbereidingen te treffen voor het eerste grote toernooi in deze 

coronaperiode. Niet alleen ik maar ook de barmedewerkers Addy en Tom zijn vroeg aanwezig om 

het een en ander in orde te maken. Als extra service worden alle stoelen voor de spelers droog 

gemaakt. Ook Arie is op tijd met zijn bromfiets om op zijn eigen wijze de banen in orde te brengen. 

Kortom; er wordt al wat in het werk gezet om het toernooi soepel te laten verlopen.   

          

Als wedstrijdleider is het fijn als de toernooispelers allemaal mooi op tijd aanwezig zijn. (En dat is 

minimaal tien minuten van tevoren.) Dat was ook het geval, zodat wij klokslag tien uur konden 

beginnen met de voorronden van het toernooi. Deze voorronden bestonden uit twee voor-gelote 

partijen. Hierna volgde de indeling in poules naar sterkte. 

Als sterkste uit de voorronden kwamen naar voren Joop van Kersbergen en Carla de Wilde. Zij 

werden ingedeeld in de A-poule samen met Harry Wolters en Wil Vendevillle, Slimen Ben Ahmed en 

Edith van der Loo en tenslotte Hans de Vaal en Pascale Lhoste. 

Het aantal deelnemende teams was niet deelbaar door vier en daardoor werden in de laatste poule 

zes teams ingedeeld. 

In elke poule werden nog drie volledige wedstrijden gespeeld. Met als gevolg dat de stand in de 

poule aan verandering onderhevig was. Het team dat in een poule als eerste werd ingedeeld 

eindigde als laatste in de poule en ook omgekeerd kwam voor. 

De uiteindelijke winnaar van het toernooi, is de winnaar van de A poule: Pascale Lhoste en Hans de 

Vaal. Als tweede eindigden Edith van der Loo en Slimen Ben Ahmed. Derde werden Carla de Wilde en 

Joop van Kersbergen en als vierde eindigden Wil Vendeville en Harry Wolters. 

De winnaars van de andere poules waren; 

B Poule -  Cora  en Tom Martens 

C Poule -  Anja Engelbert en Anton Kunenborg 

D Poule -  Sanne Borst en Peter Maes 

F Poule -  Tjitske Moro en Arnold van der Loo 

 

 



Het was geweldig om zo’n toernooi weer te kunnen spelen. Ook het weer was die dag fantastisch 

zodat iedereen volop van genoten heeft van deze dag. Met dank aan Addy en Tom die de aftrap 

namen bij het bezetten van de bar. Speciaal dank aan Anneke Esko die het laatste gedeelte voor haar 

rekening heeft genomen; anders was de bar gesloten geweest.  Voor Anneke zelf was het ook 

speciaal omdat zij die dag eerst haar andere vrijwilligerswerk had afgerond. Ik weet dat vanuit het 

bestuur veel werk wordt verzet om het aantal vrijwilligers te vergroten, maar zij hebben daarvoor 

ook leden nodig die een taak voor hun rekening nemen.  

Tenslotte nog een woord van dank aan Tjitske Moro voor het verzorgen van de wijnpakketten. 

Anton Kunenborg, 

wedstrijdleiding. 


