
Jaarverslag 11e Goudenregentoernooi van 19 t/m 27 maart 2022 

 

Wedstrijdleiders: Anne Rusch en Karel Hoevenberg. 

Toernooiorganisatie: René Bosschieter, Ben Molenaar, Kim Kraak, Lise Bouwes, Ageeth Groen, 

Gerard Wegman en Annelieke Kok. 

Toernooicoach: Willem Huijpen 

 Na het jubileumjaar 2019 Zijn er als gevolg van de corona-epidemie helaas geen 

Goudenregentoernooien geweest in 2020 en 2021 

 Het 11e Goudenregentoernooi 2022 ging wel door, maar omdat het coronavirus nog steeds 

enigszins aanwezig was konden we geen extra activiteiten organiseren 

 Er deden 115 koppels mee dat waren er 45 minder dan in 2019. In 17 categorieën werd er 

gepeeld in 18 poules (waarvan vijf 50+ poules) en 4 afvalschema’s. 

 In totaal werden er 134 wedstrijden gepeeld. Merkbaar was dat de deelnemers erg blij 

waren dat er weer een toernooi gepeeld kon worden en de sfeer was weer heel goed. Helaas 

waren er gelukkig slechts een handje vol opgaves door mensen die corona hadden. 

 De leuke activiteiten waren er dus niet maar wel de prima daghappen (compliment voor 

diegenen die voor ons gekookt hebben) en ook de hapjes tussendoor werden zeer 

gewaardeerd door de deelnemers. Onze commissieleden hebben hun uiterste best gedaan 

om het de deelnemers naar hun de zin te maken.  

 Gerard Wegman deed iedere dag heel leuk verslag van de wedstrijden en dat werd zeer 

gewaardeerd. Daarnaast werden er weer vele mooie foto’s gemaakt door Anneke Beumer. 

 

Vooruitblik op het 12e Goudenregentoernooi van 18 t/m 26 maart 2023. 

 

In de toernooicommissie zitten: Kim Kraak, Lise Bouwes, Anouk Broersma, Anne Rusch, 

Karel Hoevenberg, René Bosschieter, Ageeth Groen, Annelieke Kok en Rick Hoevenberg. 

 Ben Molenaar en Gerard Wegman hebben de commissie verlaten en Anouk Broersma en 

Rick Hoevenberg zijn toegetreden. 

 Wederom kan er ingeschreven worden in 17+ en 50+ voor de categorieën 4 t/m 8 en we 

streven er naar om zoveel mogelijk in poules in te delen. 

 Men kan inschrijven vanaf half december 2022 via ‘www.toernooi.nl’. Inmiddels hebben 

we al 21 inschrijvingen binnen.   

 Het inschrijfgeld is  € 12,50 per onderdeel en de inschrijfdatum sluit vrijdag 4 maart 

2023. 

 Dit toernooi zullen er diverse activiteiten worden georganiseerd waaronder feestavond, 

enig moment is er een troubadour aanwezig en ook op de woensdagavond komt er weer 

iets van een bingoavond of pubquiz. 

Met sportieve groet, 

Karel Hoevenberg 

Namens de Goudenregencommissie  

http://www.toernooi.nl/

