
SINTERKLAASTOERNOOI 2019 SENIOREN

Op  woensdag  27  november  zorgde  een  –  als  altijd  –  volgetekende 
deelnemerslijst voor een afgeladen zaal voor dit jaarlijks toernooi, dat deze maal 
werd georganiseerd door Jan de Koning en Paul de Haas.

Onze kantinebeheerders hadden gezorgd voor enkele toepasselijke Sinterklaas 
versnaperingen bij de welkomstkoffie en zo kon het toernooi rond de klok van 
achten van start gaan.

Er werd volgens een zogeheten handicap systeem gespeeld, waarmee degene 
met de hoogste handicap ook de hoogste voorsprong kreeg – en met de service 
mocht beginnen – in een ‘ouderwetse’ game tot 21 punten, waarbij om de vijf 
punten van service werd gewisseld.

Het Sinterklaastoernooi trok – als altijd – weer een volle zaal

In een vijftal zeskampen werd zodoende in deze voorronde de ‘pikorde’ bepaald 
waarbij de nummers een in de finaleronde tegen elkaar uit mochten komen, de 
nummers twee in een volgende meerkamp, enzovoort tot en met de nummers 
zes.



Er werd hard en sportief gestreden om de smakelijke prijzen die door Jan en Paul waren verzorgd

Namens onze wedstrijdjunioren hebben Inge en Jordan ook eens mogen proeven aan de sfeer van 
een seniorentoernooi. Inge is hier bezig tegen Daniel, en zij was succesvol tegen Els en Jan!



Aan het einde van het toernooi ging de ‘Zwarte Piet’ naar de laatst geëindigde in 
poule 6 en de winnaar van het toernooi was uiteraard de winnaar in poule 1.

Teun kreeg de Zwarte Piet toebedeeld, maar liet zijn humeur daar niet door bederven

Jacub Czarny werd de uiteindelijke winnaar van het toernooi, maar moest wel volop aan de bak 
tegen Marcel van der Sterre, waar hij nipt van won in de slotpartij

Voor iedere poulewinnaar was er een fraaie luxe chocoladeletter maar uiteindelijk 
ging niemand met lege handen naar huis want er was voor iedereen een lekker 
lettertje verzorgd.

Al met al een wederom erg geslaagde en prima verzorgde avond!


