
Verslag bestuurstoernooi 3 juli 2021. 

Zaterdag 3 juli mag De Vaste Voet, na een jaar van uitstel door alle corona regels, de gast-

locatie zijn voor het bestuurstoernooi van district west. 

In de dagen voorafgaand aan het toernooi heeft de terrein-commissie het nodige gedaan om de 

speelvelden er perfect uit te laten zien. Alle banen lagen er super strak bij en de 

groenvoorziening was tot in de puntjes verzorgt. Inkopen voor de inwendige mens worden 

gedaan. 

 

Vrijdagavond werden ook de nodige voorbereidingen getroffen. De eerste partytenten werden 

opgezet, vlaggen en parasols klaargezet en in de kantine werden de nodige voorbereidingen 

getroffen om ervoor te zorgen dat alles soepel zou verlopen. 

We willen als De Vaste Voet natuurlijk wel laten zien dat we in staat zijn een groot 

evenement te kunnen organiseren. 

Zaterdagochtend rond de klok van 8 uur waren we met een groot aantal vrijwilligers aanwezig 

om alles op te starten. 

•  



•  



 

De laatste partytenten plaatsen, tafels en stoelen eronder, de boxen voor geluidsinstallatie 

ophangen en testen terwijl er in de kantine ruim 200 broodjes gesmeerd en belegd werden. 

Verse soep maken voor bijna 100 man en de koelkast aanvullen tot een maximum. Uiteraard 

de koffie klaarzetten en wachten op de deelnemers. 

JDC sport was uitgenodigd om allerhande jeu de boule artikelen te laten zien en verkopen. 

Martin van der Linden van JDC Sport had de gehele dag aanloop en wist zijn spulletjes goed 

aan de man te brengen. Hij had voor iedereen een leuk presentje beschikbaar gesteld. 

•  



•  

Andries Wijand was namens de bond deze dag de wedstrijdleider en zorgde er samen met 

Robert Loesberg voor dat alles in goede banen werd geleid. Namens de bond kreeg onze 

vereniging een mooi boeket ter gelegenheid van ons 40 jarig bestaan. 

Deze is nog te bewonderen op de bar. 

Bij het binnenlopen kreeg iedere deelnemer de consumptiebonnen uitgereikt. Namens onze 

vereniging kreeg iedereen ook nog een  "DVV 40 jaar" butje. 

In totaal waren er 18 deelnemende verenigingen en 2 teams vanuit de bond die de 4 

speelrondes van elk 50 minuten gingen spelen. 

De gehele dag was de sfeer perfect en werd er door alle deelnemers enthousiast gespeeld. 

Door de aanloop van toeschouwers was het extra gezellig rond het speelveld. 

Verrassend was het dat Jaap Kivits zich even liet zien op de club en werd door menigeen 

hartelijk onthaalt. Fijn dat zijn herstel zo goed gaat. 

Andries Wijand heeft geen enkele keer zijn meet-gereedschappen te hoeven gebruiken, wat op 

zich bij een toernooi van deze omvang ook wel weer bijzonder is. 

 

Na twee partijen was er voor alle deelnemers een goed verzorgde lunch waarna er nog twee 

partijen gespeeld werden. 

 

Rond de klok van 4 uur gingen we over tot de prijsuitreiking. 

Het winnende team werd beloond met een schitterende bos bloemen en nam de wisselbokaal 

mee naar huis. 

 


