TTV Het Nootwheer lanceert een nieuwe traditie!
De afgelopen jaren werd er eind augustus traditiegetrouw een duel uitgevochten tussen TTV Het Nootwheer en TTV
Ons A-merk uit Oosterblokker. Maar: door omstandigheden kregen onze vrienden onvoldoende mensen op de been,
dus dat ging-um-niet-worden.
Het begin van het seizoen moet natuurlijk wèl gevierd worden dus hadden we bedacht om een intern toernooi te
organiseren, het ????????????-toernooi (er moet nog een naam verzonnen worden).
Op vrijdag 30 augustus traden 31 Nootwheerders tegen elkaar ten strijde, in 6 poules.
De bar had een worst-kaas scenario geregeld om de strijders op de been te houden.
Toen de kruitdampen waren opgetrokken, zag het slagveld er als volgt uit:
In poule 6 wonnen Willem Kolsteeg, John Winklaar en Hugo Hanegraaf 3 van de 4
partijen en daar moest Sjoerd dus even aan rekenen. Willem bleek de winnaar te zijn,
John 2e en Hugo 3e, op de voet gevolgd door Truus (4e) en Jan Kronenberg (5e).
In poule 5 verraste Peter W in de 1e ronde Frans P. Frans probeerde het per ongeluk een keertje zonder bril maar
dat was geen succes….
Ellen won 4 van de 5 partijen en werd poulewinnaar. Harry won er óók 4, maar niet van Ellen en werd dus 2e. Frans S
werd 3e, Frans P 4e. Eduard en Peter W wonnen er ieder 1, maar op onderling resultaat werd Eduard 5e en Peter 6e.
In poule 4 wonnen Cor R, Erwin en Urban ieder 3 van de 4 partijen. Cor verloor alleen van Erwin, Erwin alleen van
Urban en Urban alleen van Cor. Alle onderlinge setstanden waren 3-0 dus dat bracht ook geen beslissing. Uiteindelijk
heeft de wedstrijdleiding bepaald dat Cor, Erwin en Urban met z’n drieën op de hoogste trede van het erepodium
mochten staan. Dat kan, zolang er niemand gaat dringen. Naast het erepodium stonden Sjoerd (4e) en Dick (5e)
In poule 3 won Louis alle 4 partijen en werd dus onbetwist poulewinnaar. Erik Z. en Raymond wonnen er 2, en
werden daarmee 2e en 3e , vóór Michel (4e) en Joop B(5e).
In poule 2 wonnen Thuan en Mathieu ieder 3van de 4 partijen. Het onderling resultaat bepaalde dat Thuan winnaar
werd, en Mathieu 2e . Hans H en Paul W eindigden óók gelijk, hier was het onderling resultaat in het voordeel van
Hans (3e ). Paul dus 4e en Willem Kunkels 5e .
In poule 1 was het resultaat ideaal (voor de wedstrijdleiding tenminste) omdat iemand alles wint, iemand verliest er
1, iemand 2 etc. Je ziet dus direct hoe de apenrots eruit ziet.
Bovenop de apenrots vinden we Roberto, daaronder respectievelijk Fred, (2e ) Jasper (3e ), Rick (4e ) en Yoop (5e).
Het was een bijzonder geslaagde avond, met 31 winnaars.
Dank aan Sjoerd voor de organisatie, dank aan Corina achter de bar, en jullie allemaal voor de deelname en de
gezelligheid.
Zoals al gemeld: dit wordt een nieuwe traditie, deze houwen we erin.
Weet jij een passende naam voor dit toernooi ??
en voor het afsluitende toernooi voor de zomer??
Als wat kunt bedenken, laat het weten aan het bestuur!
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