
 

 

Seizoen 2011-2012 

Uitslag 3 september 

 
 

 

Attentie: Op 1 oktober kunnen we nog niet bij de scheidsrechters terecht. Ook de golfbaan 

Amelisweerd is niet beschikbaar. 

 

We spelen daarom op 1 oktober in “de Ploeg” in ‟t GOY. 
Adres: Beusichemseweg 51, 3997 MH ‟t Goy, telnr. 0306011202 

Route: vanaf Utrecht naar de Rondweg Houten. Daar de bordjes naar ‟t Goy volgen. Na 

het plaatsnaambord ‟t Goy bevindt “de Ploeg” zich ca. 200 meter verder rechts, na een 

boomgaard. Het is een groot rood gebouw. Parkeer gelegenheid voor het gebouw. 

 

 

Beste Kampong Bridge vrienden en vriendinnen, 

 
In een wat onwennige maar verder aangename omgeving hebben we het nieuwe seizoen 

afgetrapt. En wat een prachtig weer hadden we daarvoor besteld. De zomer viel dit jaar op 3 

september. We hadden buiten kunnen spelen, als we iets meer licht hadden gehad. Maar 

iedereen heeft tussendoor toch lekker genoten van het weer tot 24.00 uur aan toe. 

Of het aan het weer lag of aan de speelomgeving is niet duidelijk. Maar Mieke en Bert 

trokken zich zo aan beide op, dat ze een prachtige eerste plaats haalden. Helaas hebben we dat 

niet meer die avond kunnen vieren, omdat de computer ons in de steek liet en de uitslag pas 

de dag erna bekend was. Maar dat feestje houden we te goed. Verder waren de uitslagen niet 

zo schokkend, misschien op Fred en Wil na, die vorig jaar ook al diverse malen hadden laten 

zien dat de tegenstanders hen niet mogen onderschatten, en nu weer keurig 6
e
 werden. 

 

Voor de slemtrofee werd 4 maal een poging gedaan. Allemaal tevergeefs, zodat er alleen 

negatieve scores staan en we die stand daarom maar niet weergeven. 

 

De uitslag van de avond en tevens de eerste tussenstand was als volgt: 

 

z.o.z. 

 

Als u vragen of  opmerkingen hebt, meldt u zich dan bij ons. Ook als uw partner een keer niet 

kan. Wij kunnen dan misschien voor een invaller zorgen. Ons adres e.d 

Margriet en Frans Strooper               telnrs:  0306350532 

Tuurdijk 25                     0623033135 

3997 MS „t GOY          e- mail:framar.strooper@kpnmail.nl 

 

speeldata: 1 okt, 29 okt, 26 nov, 17 dec (Kerst), 14 jan, 11 febr, 10 mrt, 31 mrt (Paas), 28 apr (Slot) 

 

 

mailto:framar.strooper@kpnmail.nl


  3-sep gem aant 

1 Mieke Bey - Bert Hanssen 58,93 58,93 1 

2 Cora Wesseling - Joost van den Boom 56,25 56,25 1 

3 Frans en Margriet Strooper 55,65 55,65 1 

4 Lien en Peter Veen 53,87 53,87 1 

5 Puck Crijns - Hans Jager 52,68 52,68 1 

6 Fred Buré - Wil Nelissen 52,38 52,38 1 

7 Herman Kernkamp - Hanny de Leeuw 51,79 51,79 1 

8 Vivienne Hoyng - Erlyn Verdijk 50,89 50,89 1 

9 Willem Cornelis  - Dora Lambregts 50,30 50,30 1 

10 Hetty van de Pavert - Ineke de Ruiter 48,51 48,51 1 

11 Betty Kessing - Dick van Boven 47,62 47,62 1 

12 Arnaud Naeff - Albert Thiadens 45,83 45,83 1 

13 Wila en Jos van den Heuvel 45,83 45,83 1 

14 Henk Bakker - Huub van de Pavert 45,54 45,54 1 

15 Jane Kernkamp - Guus de Leeuw 44,64 44,64 1 

16 Ret en Hans Marcelis  43,45 43,45 1 

17 Ina van Vuurde - Joop Soons 41,67 41,67 1 
 

 

 

 

Door de scheidsrechters is gevraagd de consumpties af te rekenen via knipkaarten. Dit 

kan ook tot een onbedoeld effect leiden. Vroeger kregen de mensen, die hun vrije avond 

opofferden, bij het afrekenen vaak fooi. Met de vaste prijzen van de knipkaarten 

gebeurt dat niet automatisch. Wij vinden dat spijtig voor deze mensen. Uiteraard staat 

het ieder vrij om wel of geen fooi te geven. Maar als jullie het een goed gebruik vinden, 

is onze vraag om daar dan rekening mee te willen houden.   


