
Afsluiting zomercompetitie 2022 van de Mixed Morning 

 
Op 5 oktober begon onze afsluiting van de zomercompetitie met een speciale wedstrijd, 

een zgn. “joker-wedstrijd”. 

Een wedstrijd waarbij iedere speler 5 jokers meekreeg bij het stablefordspel. 

Deze konden worden ingezet als gratis slag bij  

- Een bal in het water, in de bunker, in het bos, een slechte afslag of bij een putt. 

Een echte fun-wedstrijd en dus helemaal passend bij deze feestelijke dag. 

 

 

 
 

 

Het diner aan het einde van de dag was in de bovenzaal. 

Als startschot van zijn presentatie verraste onze vaste spreekstalmeester Peter Joziasse ons 

met interviews van verschillende deelnemers. 

Zonder uitzondering waren de geïnterviewden positief over de wedstrijd. Terwijl ze toch 

echt niet van tevoren geselecteerd waren ☺. 

 

 

   
 



De deelnemers aan de mix vormen een gezellige groep waarbij het niet alleen gaat om de 

prestaties, maar ook om de onderlinge betrokkenheid.  

Annemiek Aarts is de contactpersoon voor Lief en Leed zaken en zij vertelde daar kort iets 

over. 

 

 

De prijzen van de joker-wedstrijd werden uitsluitend gewonnen door deelnemers die niet 

alle jokers gebruikt hadden. Voor iedere joker die niet ingezet was kreeg men 1 punt. 

 

De 1e prijs was voor Gijs Roovers met totaal 39 punten (waarvan 3 extra voor jokers). 

 

 
 

De 2e prijs won Lenny Seraus met totaal 38 punten (zij had geen jokers gebruikt). 

 

      
 

De 3e prijs was voor Netty Hendriks ook met totaal 38 punten maar met 1 gebruikte joker. 

 

De learies werden bij de dames gewonnen door Anneke Dekkers, Netty Hendriks en Lenny 

Seraus, zij won er zelfs 2. 

De learies bij de heren werden gewonnen door Jan van Aert, Frans Tolhuisen, Gerhard 

Hauser en Gijs Roovers. 



De gerechten die vriendelijk en gastvrij geserveerd werden, smaakten heel goed en waren 

ook een lust voor het oog.  

 

                                             
 

Het was jammer dat Jos Smeehuijzen door ziekte niet aanwezig kon zijn.  

Hij had een uitgebreide analyse gemaakt van het verloop van de zomercompetitie. Namens 

hem las Ruud Zuer de cijfers voor m.b.t. aantal deelnames, scores op verschillende lussen 

etc. 

Het was een indrukwekkend overzicht. 

 

Daarna was het tijd voor de uitreiking van de seizoenprijzen.  

         

       De winnaar van de zomertrofee is  Jos Smeehuijzen 

 

 

Zijn naam is al toegevoegd als winnaar 2022 op de grote trofee en de kleine trofee. 



Marianne Bertens werd 2e in de zomercompetitie en Peter v.d. Ende werd 3e. 

 

       

Helemaal nieuw was de prijsuitreiking voor de spelers die niet helemaal in de top waren 

geëindigd, nl. op plaats 10, 20 en 30. De winnaars waren blij verrast. 

 

      
 

Het was een geslaagde dag met een traditioneel einde: koffie/thee met bonbons van Netty 

Hendriks. Weer bedankt Netty! 

 

En ook Ingrid van Belkom en Gerhard Hauser weer bedankt voor hun spontane inzet als 

fotografen. 

 

 


