Sinterklaastoernooi – Stichting HABARI

Het Sinterklaastoernooi staat altijd in het teken van een goed doel. Sinds enige jaren is dit de
stichting HABARI die als voornaamste doelstelling heeft: “Het bevorderen van de gezondheidszorg in
ontwikkelingslanden.”
Als vertegenwoordigster van de stichting was de secretaris in de persoon van Geraldine BrouwersTijmensen aanwezig. In ons vooroverleg kwam natuurlijk het boulen ter sprake en Geraldine vertelde
dat zij jaren terug boules in Frankrijk heeft aangeschaft. Alle reden om haar uit te nodigen die middag
ook mee te spelen. Ik kan niet anders zeggen dat zij dat op een verdienstelijke wijze heeft gedaan.
Het was ook een mooie gelegenheid voor haar de werkzaamheden van de stichting verder de
promoten.
Het aanvangstijdstip van het toernooi is voor enkele deelnemers toch verwarrend geweest, excuses
daarvoor.
Door de onduidelijkheid rondom het
aanvangstijdstip speelden wij de eerste ronde met
een heel triplet. Ik kon als wedstrijdleider genieten
van een mooie partij tussen twee heren en twee
dames op baan één. Gerda en Dicky namen het op
tegen Tiemen en Karel.
Met veel overleg en met een voetfout hebben de
dames deze partij in de pocket weten te slepen met
13-12.
Dank jullie wel; ik heb genoten

De tweede en derde ronden van dit toernooi
werden er doubletten gespeeld.
In de pauze van deze partijen stonden Cuja,
Addy en Tom klaar om de spelers te voorzien
van een hapje of een drankje. Voor het hapje
zorgde Tom met zijn befaamde broodje bal.
Dank voor jullie inzet, die aan het einde van
het toernooi ook een prijsje opleverde van de
stichting Habari.
De spelers met drie gewonnen partijen mochten bij de
prijzentafel een prijs uitkiezen. Ook de eerste drie
spelers die twee of één partij hadden gewonnen
konden iets uitzoeken. De poedelprijs ging naar
Antoine Albrecht, hij vroeg zich af of hij nog wel moest
blijven boulen. Maar Antoine het gaat niet altijd zo
slecht hoor! Dus binnenkort zien wij hem weer op de
baan om te trainen.
Het toernooi is gewonnen door Harry Wolters (3 +24), op de tweede plaats Rudie Swart (3 +23) en als
derde Egbert van Wijk (3 +23). De volledige uitslag hangt op het publicatiebord.

Maar hoe heeft Geraldine dan gespeeld? Zij heeft een mooie 11e plaats behaald. Het viel haar wel op
dat degenen met wie zij gespeeld heeft, allemaal in de prijzen zijn gevallen.
Na afloop van het toernooi werd door de coronacoördinatoren de kantine in orde gebracht in
overeenstemming met de nieuwe maatregelen. Maatregelen die er zijn ter bevordering van onze
eigen gezondheid in ons goed ontwikkelde land.
Anton Kunenborg, wedstrijdleider.

