
Paastoernooi 2022 
Wat hebben we geweldige weersomstandigheden gehad 

met de paasdagen! En deze weersomstandigheden 

hadden we gelukkig ook tijdens ons paastoernooi op 

dinsdag 19 april. We konden tussen de wedstrijden door 

heerlijk op het terras zitten. Het terras was fraai 

aangekleed met parasols. Er 

waren vierentwintig deelnemers. 

De start van deze toernooidag 

was, niet alleen vanwege het 

mooie weer, al goed want we kregen bij ontvangst 

koffie/thee met een koek. Daarna moesten we 

natuurlijk aan de bak.  

De wedstrijdteams waren door de computer al 

vastgesteld zodat er om halfelf kon worden gestart. 

De banen lagen er weer geweldig bij.  

 

Zoals gebruikelijk werd er met een geweldige inspanning geprobeerd om 

het andere team zo moeilijk mogelijk te maken en daarmee uiteraard de 

winst in de zak te steken. Deze inspanning had niet altijd het gedachte 

resultaat maar het succes was wel dat iedereen volop kon genieten van het 

spel "jeu de boules". Voor de middag werd nog een tweede wedstrijd 

gespeeld.  

Tijdens de lunchpauze kon men broodje hamburger, frikandel of kroket  

kopen. Minke, Ans en Piet zorgden ervoor dat we daarbij diverse dranken 

konden krijgen c.q. kopen. In de lunchpauze was er voldoende tijd om met 

elkaar nog eens te delibereren over het spel. Maar daarnaast  kwamen ook 

andere zaken aan de orde.  

Om één uur konden we weer van start voor de derde, 

de vierde en de vijfde wedstrijdronde. Deze verliepen 

allemaal vlotjes zodat al snel door John en Arie de 

prijsuitreiking kon worden gedaan. Om kwart voor vijf 

werd deze toernooidag afgesloten en konden we 

terugkijken op een geweldige dag. 

 

jan woets 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De poedelprijs voor Minke de derde prijs dames voor Mieneke 

de tweede prijs dames voor Wil 

de eerste prijs dames voor 

Geesje 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de derde prijs heren voor Henk  

De tweede prijs heren voor Mario 

De eerste prijs voor John 


