Moed als drijfkracht vanuit je binnen
Hoop om te gaan winnen
Moed waarvoor je moet blijven kiezen
Risico nemen om te gaan verliezen
Moed om de uitslag te accepteren
Bij winst nog lange tijd erop teren
Moed om met de uitslag te kunnen leven
bij verlies sportief de ander de hand te geven.
het spel waarin het hemelvaarttoernooi
weer geweldig was en uiterst mooi.
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- Verslag –
Na een lange periode van grote droogte waren de verwachtingen hoog
gespannen voor wat betreft het weer op deze dag. De diverse weermannen en
weervrouwen hadden verschillende verwachtingen. De één had het over af en
toe wat regen in de morgen met maximaal 0,1 mm
neerslag en de ander verwachtte toch wel behoorlijke
buien met eventueel hagel. En wat is er uitgekomen?
’s Morgens hebben we een tweetal behoorlijke buien
gehad. Twee keer moesten we met zijn allen even
schuilen. Ook kwamen er zelfs plassen water op de baan
te staan (zie foto).
Nadat we betaald hadden werden we om 10.00 ontvangen met een bakje
koffie/thee en een lekkere koek. Er hadden zich twintig spelers/speelsters
opgegeven. Hierdoor kon er mooi 4 groepen van 4 deelnemers worden
geformeerd. Om kwart voor elf werd er gestart. Omdat er plassen op de baan
stonden moest er tussen de plassen door worden gespeeld. Dit leverde geen
enkel probleem op. Er werd vrij vlot gespeeld zodat om half twaalf geluncht
kon worden. Gelukkig klaarde de lucht op en werden de banen zelfs helemaal
droog. ’s Middags kon er onder het genot van een zonnetje de drie resterende
wedstrijden gespeeld worden. Alhoewel het niveau van de deelnemers niet zo
veel verschilde, was er toch een partij met een uitslag van 13-0. Dat was
ongehoord! Ook was er een speler die zo van zijn apropos was, doordat hij met
zijn maat net vijf punten had
gescoord, dat hij per vergissing
niet de but uitgooide maar een jeu
de boule bal. Dat werd natuurlijk,
zonder
strafpunten,
gelijk
hersteld. Al met al was het een
geweldig leuk toernooi. Om half
vier was de prijsuitreiking. In
totaal waren er 6 prijzen. De
uitslag van het toernooi is op de
volgende pagina vermeld. Op de
foto
hiernaast
staan
alle
prijswinnaars.
(NB het document bestaat uit 3 bladzijden)
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-

de resutaten –

De prijswinnaars waren:
1e prijs dames: Ans de Oude ( 3 gewonnen wedstrijden en 10 pluspunten).
1e
2e
3e
4e
5e

prijs heren: Mario Lobosco (4 gewonnen wedstijden en 24 pluspunten).
prijs heren: Chris Hulsman ( 4 gewonnen wedstrijden en 23 pluspunten).
prijs heren: Jaap Rebel (4 gewonnen wedstrijden en 12 pluspunten).
prijs heren: Jan Woets (3 gewonnen wedstrijden en 11 pluspunten).
prijs heren: John Scheffer (3 gewonnen wedstrijden en 17 pluspunten).

Vlnr.: Jaap Rebel, Mario Lobosco, Chris Hulsman, Ans de Oude, John
Scheffer en Jan Woets

Zie voor meer foto’s op de volgende pagina

