
 

 

Najaarstoernooi 2022. 

Het is gebruikelijk dat er jaarlijks een najaarstoernooi wordt gehouden. Dus 

ook in 2022 en wel op dinsdag 20 september. De organisatie had het deze 

dag met het weer geweldig getroffen. Enige bewolking en regelmatig een 

lekker zonnetje en totaal geen wind. Voor het toernooi hadden zich 18 

deelnemers opgegeven en dat hield in dat er gespeeld werd met één triplet 

en drie doublets. De indeling van de teams werd allemaal fantastisch 

geregeld door John Scheffer die de nodige 

gegevens in het  computerprogramma bracht. 

Hoe hij het voor elkaar kreeg dat in de vijfde 

partij er twee dames tegen twee dames in het 

strijdperk traden was een groot raadsel.  

Voordat we aan het toernooi begonnen kregen 

we eerst een bakje koffie / thee met een 

heerlijke koek aangeboden. Daardoor kon een ieder met frisse moed aan 

het toernooi beginnen. De start van het toernooi was om half elf. Door John 

Scheffer werd de indeling van de teams  bekend gemaakt. Zo ook bij de 

daarop volgende rondes.  

Goed en wel gestart kwam al direct naar voren dat er een grote variatie in 

de duur van de spellen was. Ook nu was het weer zo dat de meest 

spannende wedstrijden het langst duurden. Ook degenen die hun wedstrijd 

al hadden beëindigd, leefden vol spanning met de nog spelende spelers 

mee. Om twaalf uur had iedereen twee wedstrijden gespeeld en was het 

bovendien tijd om even te genieten van de lunch waarvoor men koffie of 

thee en een broodje frikandel/ kroket of een hamburger kon krijgen bij 

Minke en Ans. 

Om één uur konden we weer van start gaan voor de volgende drie 

wedstrijden. Deze laatste drie wedstrijden bleken nog van groot belang voor 

de rangschikking in het eindresultaat. Er was wel één speler die van begin 



tot het eind op de eerste plaats stond, maar de rangschikking daaronder 

werd aardig door elkaar gehutseld.  

Om vier uur kon Jaap Rebel de uitslag van het toernooi 

bekend maken. Deze was: 

De heren:  eerste plaats: Mario Lobosco.  

tweede plaats: John Scheffer.  

derde plaats: John Knol.  

vierde plaats: Chris Huisman. 

 

Van de dames was Geesje Kedde de allerbeste. 

Allemaal van harte gefeliciteerd. 

Aan het eind van deze dag konden we met zijn allen 

concluderen dat deze bijzonder geslaagd was. 

 

 

 

 

Vooraan staan vlnr: Geesje Kedde, Mario Lobosco en John Scheffer. 

Daarachter staan vlnr: John Knol en Chris Huisman. 

 


