December toernooi 2013
De verwachtingen voor dit toernooi waren niet hoog. Bijna overal lopen de toernooien terug in
bezoekersaantal. Bovendien viel het nu op een zaterdag tussen kerst en oud en nieuw en daarin
onderscheiden we ons niet van andere toernooien, die op zaterdag zijn. De aanloop naar het
toernooi ging ook al niet goed. We lenen altijd schragen van de sjoelvereniging SIOS uit
Gramsbergen. Daar is Jan Luisman heel ongelukkig komen te vallen en is zelfs even buiten bewustzijn
geweest. We hebben wel alles ingeladen en Jan naar huis gebracht. We hadden wel in de gaten dat
Jan er de andere dag niet bij kon zijn en wie moest dan de telkamer doen. Jan regelde dat altijd
feilloos. We hebben besloten dat Roelof de telkamer zou doen en Freek Leideman werd dan de
regelaar in de zaal. ‘s Avonds bij Jan de spullen gehaald die we nodig hadden en daar vertelde Jan dat
hij om 23 uur nog naar de dokterspost in het ziekenhuis ging, want hij had erge hoofdpijn, was
duizelig en het wondje in de wenkbrauw bleef bloeden. De andere morgen nog even contact gehad
en het bleek heel goed te gaan. Gelukkig, dan kon ons toernooi doorgaan. Om goed 9 uur kwamen er
al mensen binnen en toen Roelof om 10 uur de opening deed konden er direct 3 series van 5 bakken
gesjoeld worden. We hadden 7 blokken van 5 bakken staan en vanaf 11 uur waren ze de hele dag
bezet tot aan het eind van de inschrijving. Freek Leideman regelde het prima in de zaal en Roelof had
steeds op tijd de tussenstanden klaar. De inschrijftafel werd bemand door Jeannette Knol, Ellie
Nijland en Klazien Wesselink. Dinie Tieman telde de hele dag de scorebriefjes na waarna Roelof ze
kon inbrengen. Bertus van der Heijde regelde na de middag de zaal en verkocht samen met Johan
Lomulder heel veel loten voor de verloting. Het was een prachtige sjoeldag en we kregen het record
aantal deelnemers van 121 sjoelers, waaronder 10 jeugdleden. De hele dag hebben dus de bakken
gedraaid en de mensen moesten zelfs wachten om weer te kunnen sjoelen. Het volgend toernooi op
maandag 29 december proberen we er nog een blok bij in te zetten. Om half 5 was de indeling voor
de finale en gelukkig voor de telkamer zaten er geen fouten in. Voor de prijsuitreiking eerst de
bordverloting en de grote verloting, waar prachtige prijzen op stonden. Toen de prijsuitreiking,
waarbij eerst alle jeugd naar voren mocht komen. De eerste 3 bij de jeugd krijgen altijd de waarde
van de “vlijspriez’n” in geld en de anderen kregen allemaal een vijfje mee voor de spaarpot. Ook de
prijsuitreiking ging foutloos en we maakten veel mensen gelukkig met de mooie vleesprijzen van
slager Jager uit Kloosterhaar. Om 6 uur was alles afgelopen en konden we terugzien op een prachtige
sjoeldag. Ons jubileumjaar is met een toptoernooi afgesloten. Leden van De Kleppersjoelers bedankt
voor het werk en de deelnemers bedankt voor jullie sportiviteit en het plezier wat jullie hebben
meegebracht en ons bezorgd hebben.
Tot 6 juni op ons koppeltoernooi en 29 december op ons oudejaars toernooi.

