Koppeltoernooi 4 juni 2011
Bedankt
Dit verslag wil ik beginnen met mensen te bedanken. Tegen het eind van de prijsuitreiking zei
ik nog, ik vergeet volgens mij wat. Dit was het dus en daarvoor excuses. Allereerst wil ik
Gretha Faber bedanken voor het begeleiden in vak C. „s Morgens bood ze het spontaan aan en
wanneer zij niet hoefde te sjoelen, regelde zij vak C. Heel hartelijk dank daarvoor. Als 2 e wil
ik Gerard Agterhuis bedanken voor de spontane hulp in de telkamer. Door afwezigheid van
Jan Luisman hadden we daar een probleem. Ik dacht alles handmatig te kunnen doen met
behulp van onze leden, maar Gerard heeft daar de computer geregeld en het excel programma
met berekening geïnstalleerd. Ellie Nijland heeft in de 2e ronde alle namen ingevoerd en
daardoor konden we zo snel de tussenstanden krijgen. Zelfs tussen de 3e en 4e ronde, waar we
maar 20 minuten pauze hadden, kwam ruimschoots op tijd de laatste tussenstand. Gerard
bedankt hiervoor. Ellie Nijland en Gerrie van der Heijde ook bedankt voor het werk in de
telkamer. Door deze mensen kende het toernooi een vlot verloop en kon iedereen al om 17.00
uur naar huis.

Het toernooi.
We hadden een record aantal deelnemers. Er kwamen 57 koppels naar Hardenberg, waar het
er vorig jaar 51 waren. We kwamen er later pas achter dat 4 juni in het hemelvaart weekeind
viel, maar dat heeft de mensen er niet van weerhouden zich toch op te geven. Iedereen was
goed op tijd en klokslag 10 uur konden we beginnen. We hadden in elke klasse voldoende
deelname, zodat er een echte wedstrijd kon ontstaan. In het koppel Herman Depenbrock en
Danny Vochteloo hadden we een goed kampioenskoppel met een gemiddelde van 127,15.
Herman sjoelt zeker al een jaar of 30 bij Ter Apel e.o. en is al vaak Nederlands kampioen
geweest met dat team en zelfs al een keer individueel Nederlands kampioen. Danny sjoelt nog
niet zo lang, maar gaat als een speer. We weten nog niet waar zijn top ligt, maar daar horen
we zeker nog meer van. Klaas Rorije en Jan Postma werden na een jaar of 6 onttroond en
werden 3e met voor hun een ietwat teleurstellend gemiddelde van 121,75. Daartussen kroop
het gelegenheidskoppel Gerard Agterhuis en Roelof Kuiperij met een gemiddelde van 124,43.
Verder kunt u alle uitslagen nog eens rustig nalezen en kijken waar het is misgegaan, of juist
heel goed. Ik wil toch nog 1 koppel noemen. Door afwezigheid van Andre ter Velde, deed Jan
Klein het vandaag met z‟n vrouw Arja. En ook koppelsjoelen kunnen ze goed. Ze kwamen 3
punten te kort om kampioen te worden in de B klasse.

Tot ziens
Rest mij iedereen te bedanken voor : jullie aanwezigheid, spontane hulp met het ringleiden, de
sportiviteit en de gezelligheid. Als Kleppersjoelers kunnen we weer terugkijken op een goed
en geslaagd toernooi. Al zijn er dan geen klasserecords verbroken, in elke klasse was volop
strijd. Als het jullie goed is bevallen, zegt het voort. We wensen iedereen een goede
vakantietijd toe en hopen elkaar het volgend seizoen weer gezond op de toernooien te mogen
ontmoeten.
Groetend namens “De Kleppersjoelers”
Roelof Kuiperij
nb Toen ik even later aan de bar zat voelde ik in mijn broekzak. En wat haal ik daaruit? 2 pakjes loten met o.a.
het pakje met 564 paars……. De dikke rollade van 1 ½ kilo…….

