Koppeltoernooi 2012
Het koppeltoernooi 2012 zit er weer op en we kunnen weer terug kijken op
een mooi en gezellig toernooi. We hadden dit jaar 47 koppels, terwijl er
vorig jaar 56 koppels waren. Iets minder, maar niet minder gezellig en we
maken ons niet ongerust dat het een jaartje minder is. We hadden gelukkig
ook weer sjoelers die nog nooit op een van onze toernooien geweest zijn en
daar zijn we altijd blij mee. Het toernooi begon om 10.00 uur en na het
opstarten kende het een vlot verloop. Jan Luisman in de telkamer had heel
snel na elke ronde de tussenstanden en iedereen kon direct zien hoe ze
ervoor stonden. Het was spannend in elke klasse. De uiteindelijke
toernooikampioenen stonden steeds op de 3e plaats en de 4e ronde sloegen
ze ongenadig toe. Winnaar werden Andre ter Velde en Jan Klein uit
Oldebroek met een gemiddelde van 118,9. Geen hoog gemiddelde en dat
was in alle klassen zo. De klasserecords werden niet verbroken, waardoor
aann.mij. van Gelder uit Elburg (met een dependance in Hardenberg) niets
hoefde uit te keren. De kampioenen van de laatste jaren Jan Postma en
Klaas Rorije werden 3e met 116,9. Daartussen nestelden zich Bert Kuilder
en Roelof Kuiperij met 117,1. De broertjes Wibier werden kampioen in de B
klasse met 116,1 en de broertjes Lok in de C klasse met 106,0. In de D
klasse werd het koppel Albert van Urk en Tineke Gort kampioen met 98,0,
terwijl Demi Willems en Leo Koppelman de 1e prijs pakten in de E klasse met
88,2. De hoofdprijs in de verloting, een Wok bon aangeboden door Wok Inn
uit Hardenberg ging naar Almere. Dus die komen nog een keer terug,
hoewel,
ze
kunnen
ook
naar
de
Wok
Inn
in
Kampen.
Voor de volledige uitslag verwijs ik jullie naar de uitslagen die ook op de site
staan.
Allemaal bedankt voor het komen en voor de gezelligheid. Een mooie
vakantie gewenst en tot volgend seizoen op de regiowedstrijden en de
sjoeltoernooien.
Roelof Kuiperij

