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Dinsdag 11 oktober werd om 

13.00 uur gestart met de 

strijd tussen de kampioenen 

van de zes rondes van het 

zomeravondtoernooi. Op de 

foto hiernaast staan ze klaar 

voor de onderlinge strijd.  

Het was een stralende dag 

zodat niet alleen van de 

onderlinge strijd maar ook 

van het weer kon worden 

genoten. Omdat het tegelijk 

ook een oefenmiddag was er 

in de loop van de middag ook van de overige leden belangstelling 

zoals uit de bijgaande foto laat zien. De 

wedstrijden werden gespeeld in tête à tête 

vorm. Deze middag speelden alle 

kampioenskandidaten één keer tegen 

elkaar. Het bleek dat er een groot verschil 

in speelwijze van de kandidaten was. Zo 

waren er die het hoofdzakelijk moesten 

hebben van het plaatsen en andere 

daarnaast konden profiteren van hun kunde van het tireren. Omdat 

de kandidaten hun speelwijzen uitstekend beheersten werden de 

wedstrijden op het scherp van de snede gespeeld. Hun kunde 

moesten ze ook de middag van 12 oktober weer laten zien. Het was 

zo georganiseerd dat alle kandidaten twee keer tegen elkaar 

moesten spelen. Geen nood! Het was de tweede dag ook fantastisch 

mooi weer, zodat de spelomstandigheden ideaal waren. Men had 

het zelfs met een eigen catering goed voor elkaar. Het was genieten. 

vlnr: Jan Bijl, Jaap Rebel, Chris Hulsman, Mario Lobosco 

en Jan Barelds. John Scheffer zit gehurkt voor de groep.  



Ook Rien en Ans konden van de spellen volop 

genieten (zie foto). Om om en nabij vier uur 

was het pleit beslecht. Alle 

spellen waren gespeeld zodat 

de rekenmeester aan het 

rekenen kon gaan om de 

volgorde in resultaat te kunnen bepalen. Deze 

waren: 

naam 
gewonnen 

partijen 
pluspunten minpunten 

John Scheffer 9 61  
Mario Lobosco 6 25  

Jan Bijl 6 17  
Jaap Rebel 6 7  

Chris Hulsman 2  34 

Jan Barelds 1  76 

 

Dus John is de kampioen van de zomeravondtoernooien en Mario 

en Jan B. respectievelijk 2 en 3. Alle drie van harte gefeliciteerd 

met dit mooie resultaat.  
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