
DVV Toernooi 2021 

Zaterdag 7 augustus jl. vond er wederom een groots toernooi plaats bij onze club.  

HET DVV-Toernooi. 

36 Teams hebben zich ingeschreven en gingen strijden om de eer en natuurlijk de mooie 

prijzen. 

Een paar dagen voor de aanvang was er al het nodige werk verzet om alles tip top in orde te 

maken. 

De kantinevoorraad aanvullen tot maximaal,  de groenvoorzieningen in orde maken en de 

speelvelden gladstrijken voor de Sassemse titanen strijd. 

Vrijdagavond de laatste voorbereidingen om de terrassen en kantine aan te passen voor de dag 

erna. 

Zaterdagochtend waren de vele vrijwilligers er ook al weer vroeg bij om alles op zijn plek te 

zetten. 

Marian Nederlof was deze dag onze wedstrijdleider. 

Even rond negen uur kwamen de eerste spelers al en zoals het meestal bij de wedstrijden gaat, 

werden de plekjes aan de tafels al snel veilig gesteld door en voor de teams uit de 

verschillende windstreken. 

 

Even na tien uur gingen de eerste partijen van start. Iets vertraagd omdat er de nodige 

problemen waren met de actuele QR codes. Gelukkig kon dit ter plekke  snel opgelost 

worden. 



Vijf voorgelote partijen voor elk team. Dat het bij ieder team niet makkelijk was om een paar 

punten te behalen blijkt wel uit sommige eindstanden. 

Andre en ondergetekende waren deze dag de meet-kundigen en hebben regelmatig met 

duimstok en meetlint moeten bepalen welke boule er lag en of de uitgooi van de but wel naar 

behoren was gedaan. 

 

Rond lunchtijd werden er in de kantine heerlijke broodjes klaargemaakt en was er een lekker 

soepje. Complimenten voor de kok en de barmedewerkers zijn dan ook zeker geuit en 

ontvangen. 

•  



Verder werkt ieder team zijn lijstje af om de vijf partijen vol te maken. 

Ook aan bezoekers ontbrak het niet want diverse leden van onze en andere clubs kwamen een 

kijkje nemen op deze meest zonnige dag. Het was dan ook beregezellig. 

Ondanks dat de weergoden ons heel goed gezind waren, konden twee teams de laatste partij 

niet droog uitspelen.  Er waren nog weinig droge draadjes aan de kleding te bekennen. 

Gelukkig zaten de meeste mensen droog onder de partytenten en de luifel  toen het er met 

bakken tegelijk uitkwam. 

Nadat de laatste boules waren gegooid was kon Marian de eindstand opmaken en gingen we 

over naar de prijsuitreiking. 

Myrian deed als onze voorzitter een woordje en bedankte Marian voor haar inzet als 

wedstrijdleider. Marian kreeg als dank hiervoor een mooi boeket en een lekker flesje wijn. 

 
Ook de spelers werden bedankt en in het bijzonder ALLE vrijwilligers die deze dag mogelijk 

hebben gemaakt. Zonder hen geen toernooi, dat dat duidelijk is. 

Andre maakte vervolgens de prijswinnaars bekend die bij Kees een mooie prijs uit mochten 

zoeken op de door hem zorgvuldig samengestelde prijzentafel. Hierna werd een deel van de 

gelukkigen nog  op de gevoelige plaat vastgelegd.  De eindstanden zijn hieronder te lezen. 

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd toernooi waarbij er hele mooie partijen 

zijn gespeeld en de gezelligheid boven aan het lijstje  

stond. 



 

 

 

 

 

Hans M. 


