Sjoeltoernooi 28 december 2011
Het sjoeltoernooi is weer een groot succes geworden. Het was weer een hoogtepunt voor de
organiserende vereniging “De Kleppersjoelers”. De datum, tussen oud en nieuw op een doorde-weekse-dag is een heel gelukkige keus gebleken. Het weer werkte prima mee, waardoor er
109 sjoelers en sjoelsters naar Hardenberg kwamen om de laatste wedstrijd van het jaar te
spelen. En er werd volop gesjoeld. Maar liefst meer dan 500 keer werd er een serie gesjoeld
en regelmatig waren alle 40 bakken bezet. Het was voor Jan Luisman in de telkamer een hele
kluif om alle standen na te tellen, in te brengen en dan ook nog met tussenstanden te komen.
Gelukkig kreeg hij van enkele leden af en toe hulp. Het toernooi kende tijdens de voorronde
een goed verloop. Tijdens het indelen van de finale ging er even wat mis, maar dat werd vrij
snel hersteld. De finale is zoals gewoonlijk een spannende aangelegenheid, maar sommigen
hebben daar totaal geen last van (Ellie Kleine). Na de finale zaal inruimen en werd de
verloting gedaan. Bertus van der Heijde had weer veel loten verkocht en er waren weer
prachtige vleesprijzen te winnen. Hierna de prijsuitreiking van de winnaars in de diverse
klassen en ook die gingen met een prachtige vleesschotel naar huis. Omdat het al wat later
was geworden dan u normaal bij ons gewend bent, heb ik niet alles meer goed aan u over
kunnen brengen. Wat ik vooral wilde zeggen was de mensen te bedanken die spontaan even
wilden ringleiden als daarom werd gevraagd. Dus mensen, daarvoor b e d a n k t !!!
Ook bedankt. Jan, bedankt dat je eerlijk tegen ons zei dat een finaleplaats jou niet toe kwam.
Rest mij jullie te bedanken voor jullie aanwezigheid, sportiviteit en vooral gezelligheid,
waardoor dit toernooi voor een ieder tot een succes is geworden.
Op een toernooi van “De Kleppersjoelers” kan inspanning, ontspanning, strijdlust en vooral
gezelligheid prima samen gaan.
Volgende toernooien van “De Kleppersjoelers” :
Zaterdag 2 juni koppeltoernooi over 40 bakken
Vrijdag 28 december 5 bakken onbeperkt met finale over 5 bakken.
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