Verslag Kermisboulen 2019
De dag was woensdag 11 september. De hele dag
miezerde regen uit een loodgrijze hemel naar beneden,
geen ideale omstandigheden dus voor een bouletoernooi,
om het maar eens zacht uit te drukken… Tel daarbij op
dat door enkele ongelukkige factoren én een
miscommunicatie bij de Harddraverijvereniging dit toch
jaarlijkse toernooi dit jaar niet in het programmaboekje
was opgenomen, en de vrees leek gerechtvaardigd dat
het dit jaar niet veel soeps zou worden met de deelname.
Tussen 18:30 en 19:00 uur stopte de regen en rond 19:15 uur waren er pas 6 of 8 deelnemende teams komen opdagen, hoe zou dit aflopen? Maar kijk, iets later dan normaal, zo
tegen 19:45 uur, waren er toch maar liefst 28 deelnemende teams komen opdagen, waar
we beslist niet ontevreden over waren!
Willeke, die zoals alle jaren de wedstrijdleiding had, deelde iedereen zo ongeveer op sterkte
in in drie poules: Gevorderden (A), Beginners (C) en daartussenin de Rest (B), en jawel,
kort voor 20:00 uur kon de strijd losbarsten.
Hoewel er op diverse plaatsen nog plassen op
de banen lagen, werd er vol overgave maar
wel sportief gestreden en iedereen vermaakte
zich dan ook opperbest.
Alle partijen werden ingekort tot drie kwartier
waardoor we toch nog voor elven klaar waren.
Willeke had binnen korte tijd de eindstanden in
de drie poules berekend zodat snel tot de
prijsuitreiking kon worden overgegaan.
Eerst werden nog de beide barmedewerkers
(Ria en Fred) bedankt voor hun tomeloze
inzet, werd ons aller Ton bedankt voor zijn onmisbare inzet bij het retourneren van glaswerk
naar de bar en Willeke natuurlijk voor haar foutloze regie.
Cees Meijer sprak namens de harddraverij een woord van dank naar JBH en alle
deelnemers en toen barstte de prijzenregen los. Eerst nog de beide poedelprijzen, voor
Stephanie en Lisa, die van alle deelnemers de meeste punten aan de tegenstanders lieten.
Maar hé, zonder verliezers zijn er ook geen winnaars…
Winnaars in Poule A werden Ruud en Jan, winnaars van Poule B werden Niels en Marc en
winnaars van Poule C werden Kees en Wim. Allen van harte gefeliciteerd!
Het Kermistoernooi 2019 zat er weer op en ondanks de omstandigheden kon zeer beslist
gesproken worden van een geslaagd evenement!
Enkele clubleden werden helaas niet genoemd bij alle
bedankjes (sorry). Ons beider Jannen, samen met enkele
andere vrijwilligers, hadden de dagen voorafgaand aan het
Kermisboulen weer enorm veel uren gestoken in het
prepareren van de banen, het opzetten van de telbordjes en
het installeren van de geluidsinstallatie, waardoor alles er
weer spik en span uitzag en de avond op rolletjes verliep.
Alsnog bedankt lui!
Greetz, Gerrit (en de uitslagen met eindstanden in de poules staan op de volgende pagina; de
foto’s zijn gemaakt door Willeke én zijn afkomstig van de site www.Hillegom-Online.nl).

