Het Stokbroodtoernooi liep gesmeerd.
Maandag 13 april was het weer zover. De Spilbroekhal kende als van
ouds de sfeer van een ware Arena. Onder het motto: "Geef hen
(stok)brood en spelen" werd de zoveelste editie van het onvolprezen
Stokbroodtoernooi voor de recreanten afgewerkt. De mixteams
droegen nog wel fruitige namen zoals: De Sterappels, De Bananen,
De Kiwi's etc. , maar de strijd was af en toe hard en bitter.
De deelname was weer erg goed, zodat een volwaardig toernooi kon
worden afgewerkt. De deelnemers waren grotendeels bekenden van
voorgaande edities. Helaas was het voor enkelen toch het laatste
toernooi, omdat ze om verschillende reden stoppen met volleyballen.
Het fluiten en tellen was ook dit jaar soms een probleem, maar even inpraten op leden van het team dat
daarvoor zou moeten zorgen, deed wonderen. Zo was er zelfs een die voor het eerst in 15 jaar een
wedstrijd heeft gefloten. Geweldig toch? Daarnaast hebben 2 oud-leden zich van hun goede kant laten
zien door menig partijtje te fluiten.
Dat het toernooi spannend was bleek wel uit de uitslag. Zo
behaalden De Peren met 16 punten de derde plaats. De
eerste en de tweede plaats werd nog even extra spannend
omdat zowel De Bananen als De Mandarijntjes 18 punten
hadden behaald. De onderlinge wedstrijd was zelfs nog
geëindigd in 2-2, zodat de gescoorde punten in die wedstrijd
de doorslag moest geven. Dat laatste viel met 16-15 in het
voordeel van De Mandarijntjes uit. In de kantine werd het
team nog even vereeuwigd.
Nadat alle trainingsgroepen een bon voor een teamsnack
in ontvangst hadden genomen werd het toernooi
afgesloten met dat waaraan het z'n naam te danken heeft te weten stokbrood met sausjes. Niet
alleen dat, maar ook kaas, worst, gerookte vis en warme hapjes vonden gretig aftrek. Al met al was
het weer een gezellige avond, en daar is het toch allemaal om te doen.

