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Kersttoernooi 20 december 2022 

In deze periode van het jaar is het altijd afwachten wat voor weer het zal 

zijn. De weersverwachtingen op de avond van 20 december waren niet zo 

geweldig. Een regenzone zou ’s morgens over de contreien van Emmeloord 

trekken en in de middag zou het pas weer opklaren. Maar wat een 

verrassing. Voordat we om 10 uur begonnen was er zelfs een blauw streepje 

in de lucht te zien. 

Voor het toernooi hadden zich 24 spelers opgegeven. Ze werden tussen half 

tien en tien uur opgewacht met koffie of thee met een heerlijke koek. 

Vanwege haar verjaardag had Marianne daarvoor gezorgd! Dat was een 

goede start.  

En dan om tien uur de start van het toernooi. De computer had alweer de 

indeling van de spelers uitgespuugd. Evert deelde mee dat er ’s morgens 

twee wedstrijden en ’s middags twee wedstrijden gespeeld zouden worden. 

Voor de lunch was er natuurlijk weer van alles te koop.  

Er waren dus 6 banen  in gebruik. Tijdens de eerste wedstrijd kregen we 

helaas een traktatie van boven in de vorm van wat water. Maar de 

hoeveelheid en de duur van de bui viel ontzettend mee. De rest van de dag 

bleef het helemaal droog. Geweldig!! Zoals we gewend zijn tijdens 

toernooien waren er nu ook weer grote verschillen in speelduur. Sommigen 

wedstrijden gingen qua punten gelijk op, en duurden dan ook lang, andere 

wedstrijden waren snel gespeeld. Er waren uitslagen van 13-12 e.d. Eén 

wedstrijd eindigde zelfs in 13-0 en deze spelers konden dan ook weer snel 



aan de koffie o.i.d. Er waren ook weer verrassingen. Ik hoorde dat op een 

gegeven moment de stand bij een wedstrijd 8-0 was maar dat men toch 

verloor met 13-10. Onze voorouders hadden het al ervaren: it is all in the 

game! 

Al met al waren alle wedstrijden om kwart voor drie gespeeld en kon de 

uitslag bekend worden gemaakt.  

De prijswinnaars waren: 1e prijs John Knol, 2e prijs John Scheffer, 3e prijs 

Jolanda Martens, 4e prijs Marianne Onink, 5e prijs Johan Visser en de 6e 

prijs was voor Rob van Wissen (voor de complete uitslagen zie blzd 3) 

De voorzitter bedankte iedereen voor de inbreng van iedereen tijdens dit 

toernooi.  

Tijdens de prijsuitreiking stroomden de leden binnen die niet met het 

toernooi hadden meegedaan, maar die gevraagd waren om te komen i.v.m. 

de kerstattentie van de vereniging. Als afsluiting van het hele gebeuren 

konden de leden een drankje, op kosten van de vereniging, bij de bar 

ophalen. Hierdoor bleven de leden nog gezellig napraten. En als men naar 

huis ging kreeg men nog een kerststol mee. 

Jan Woets 

Op de foto van links naar rechts: 

Marianne Onink, John Knol, Rob 

van Wissen, Jolanda Martens, 

Johan Visser en John Scheffer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de uitslagen zie bladzijde 3. 

 



 

 
naam 

 gewonnen 
wedstrijden 

 plus-
punten 

 min-
punten 

       
john knol  4  29   

john scheffer  4  27   

jolanda martens  4  19   

marianne onink  3  19   

johan visser  3  12   

rob van wissen  3  11   

bindert de vries  2  13   

mart brons  2  12   

chris hulsman  2    3 

wil oosting  2    3 

els van den hoek  2    4 

ep hoen  2    4 

dick osinga  2    4 

evert onink  2    8 

jan woets  2    8 

rien karman  2    10 

jan van der horst  1    7 

jan krol  1    9 

geert wilms  1    10 

bert van dijk  1    12 

mario lobosco  1    12 

jan barelds  1    16 

jannie stam  1    19 

minke van der ploeg  0    13 

 


