Beste Clubleden van Harten6 / Haagsche Bluf organiseerde op zaterdag 11 mei 2019 hun
3e volleybaltoernooi voor Hartpatiënten in de Marimbahal te Rijswijk.
Na de opening door Wethouder Bjorn Lugthart die samen met de gemeente leden van sport erbij
waren, kwam de warming up. De warming up die normaal door Jan van der Sloot werd gedaan werd
dit keer door Ada van Friends4Life gedaan. Op zeer gezellige muziek wist zij een ieder in beweging te
krijgen wat leidde tot heel weinig blesuren. Een verstuikte enkel en wat pleisters was het werk van
het EHBO-team Nelleke en Eric, waar voor onze dank.
Om 10.30 uur brak het geweld los, er werd gespeelde of het leven ervan afhing. Gelukkig is er heel
sportief gespeeld met natuurlijk altijd wel discussie over in of uit bal was. Dat werd ook wel weer
opgelost.
De twee dames Cayley en Ashley, die de tussenstanden verwerkte en de tijd waarnamen maar ook
de hele regie in handen hadden werd heel hard gewerkt.
Mijn petje af voor die twee.
Ook kwam men aan niets te kort er was door de diverse sponsoren genoeg fruit, water en ander
versnaperingen verstrekt. Ook hiervoor onze dank!. Na een dag van volle inzet door de sporter en de
organisatie kwam om 16.00 uur t de prijsuitreiking. De bekers en medailles waren aangeboden door
Blue sport, de gegrafeerde planken zijn gemaakt en aangeboden door Made by Cayley (zie de
website van Haagsche Bluf), En de Giftcards werden aan geboden door Decatlon.
Ook kreeg een ieder een sleutelhanger Harten6 / Haagsche Bluf.
De 1e prijs was voor Oud Capri uit Rotterdam
2e prijs ging naar Friends4Life uit Vlaardingen
3e prijs ging naar VePeZet uit Lelystad
De Poedelprijs ging naar Hart Vooruit daar viel in de eerste wedstrijd al iemand uit met een kneusing.
De verdere uitslagen en foto’s zijn de lezen en te zien op de website van Haagsche Bluf (zie ook het
Fotoboek zowel op Harten 6 als op Haagsche Bluf te zien).
Even met elkaar de zaal weer opruimen, en dan was het gezellig nog even een drankje en een
hartigheidje erbij. Mijn dank gaat uit naar de organisatie en de mensen die achter hun staan.
Ik hoop dat we volgend jaar een ieder weer mogen begroeten en weer een toptoernooi te mogen
zien.
Hartelijke groeten Chris Verbrugge.
Op naar het 4e toernooi van Harten6 / Haagsche Bluf de datum is nog niet bekent maar zodra we de
datum weten dan horen jullie het allemaal.
De Toernooi commissie Jan van der Sloot en Willem van Dijk.
De Wedstrijdleiding is dan weer in handen van Cayley en Ashley en Chris Verbrugge.

