
Het Spring Toernooi 
 
IJSSELMUIDEN - 13 april 2010 half 8 in de avond was het eindelijk zo ver. 
 
Het Spring toernooi ging van start 7 teams van allerlei gradaties hadden zich 
ingeschreven om er een lekkere avond van te maken. 
 

Even voorstellen de teams: 
 
Set Up 
Lotus 83 
Drost VKZ 
Kamper Eiland dames 
Kamper Eiland gemengd 1 
Kamper Eiland gemengd 2 
KamperZeedijk 

 
Het was een toernooi met vele gezichten wat betreft de kwaliteit van spelers en 
speelsters. Maar het belangrijkste is dat meedoen de belangrijkste factor was. Ook de 
kantine droeg hier haar steentje aan bij. Het moest kunnen dat er af en toe in de pauzes 
een biertje gedronken werd om de vreugde er in te houden en de sociale contacten te 
onderhouden. De wedstrijden werden op strak schema gehouden door leden van het 
recreantenteam van Set UP, waarvoor alle lof was.  
De scheidsrechters van Set Up wisten de sfeer goed aan te voelen, waarvoor ook alle lof. 
Op de tribune, kijkend naar de wedstrijden valt gelijk op dat spelers en speelsters, niet 
uitmakend van welk team er met elkaar veel lol in hadden en zo het Spring toernooi tot 
een succes maakten. 
 
En dan heb ik het nog niet eens over de reacties vanaf de tribune. 
“wat een gezellige boel”.  
“volgende keer doe ik ook mee”. 
“zo kan sport ook mooi zijn”. 
 
En nog veel meer van dat soort kreten vulden de zaal. Alleen maar positief, opbeurend, 
geluiden die bij de recreanten zo normaal zijn. Om ongeveer 22.00 uur werd de laatste 
wedstrijd gespeeld en tegelijkertijd werd de tap op scherp gezet en de bitterballen  
begonnen al te garen. 
 
Na de wedstrijden werd er nog even gezellig nagekletst en ging een ieder tevreden 
huiswaarts. Al met al was het een toernooi waar meedoen en gezelligheid belangrijker 
waren dan winnen. 
 
Bij deze wil ik de organisatie en een ieder die betrokken was bij dit evenement hartelijk 
bedanken voor de inzet en positieve inbreng op wat voor manier dan ook. 
 
Een toeschouwer en liefhebber.          


