
 

 

Zomercompetitie 2014 

Van 20 april t/m 4 oktober is de zomercompetitie gespeeld. In de poules voor herendubbel, 

damesdubbel en twee poules voor mixdubbel zijn veel wedstrijden gespeeld. 

Leuk om zo eens tegen een andere tegenstander te spelen. Het waren soms spannende games en 

altijd sportief; er werd niet gezeurd over een balletje in, uit of op de lijn. Fijn om in deze sfeer met 

elkaar te spelen.  Onder de enthousiaste leiding en aansturing van Guus Sluijter werden de 

deelnemers geïnformeerd en op de hoogte gehouden van de actuele stand en herinnerd aan een 

wedstrijddag. Guus, namens iedereen veel dank voor je vele werk en inzet om voor alle deelnemers 

(en de club) te zorgen, dat we een gezellige competitie hebben kunnen spelen. 

Jammer genoeg was Guus niet aanwezig tijdens de finaledag, maar we hebben je bedankt en 

iedereen heeft zijn waardering uitgesproken. 

 

Finaledag zomercompetitie zondag 12 oktober 2014 

Vlak voor deze zondag was de stand in alle poules bekend.  Op de finaledag werd in iedere poule nog 

een wedstrijd gespeeld tussen telkens de nummers 1 tegen 2, nummers 3 tegen 4, etc. deze 

wedstrijd telde nog mee en werd meegeteld in de uiteindelijk eindstand; enerzijds bedoeld om extra 

spanning tot het eind toe in de wedstrijden te houden en anderzijds om alle deelnemers nog eens 

elkaar te laten ontmoeten op dezelfde middag. Het was een geslaagd initiatief. 

Er werd in alle wedstrijden enthousiast gespeeld, de onderlinge sfeer was gezellig en ontspannen en 

het publiek moedigde aan waar nodig. 

 

De eindstanden: 

In de  damesdubbel zijn Wilhelmien en Kristine als eerste geëindigd (10 punten) en werden José en 

Nelly tweede (8 punten en gelijk met Joann en Stijn, maar beter gamesaldo). 

In de herendubbel werden Paul en Edwin eerste, op de voet gevolgd door Huub en Ger met gelijk 

aantal punten van 14, maar Paul en Edwin hadden vijf games meer gewonnen. 

In poule A van de mixdubbel wonnen Audrey en Abder met 10 punten en werden Wilhelmien en 

Huub tweede met 6 punten. 

En tot slot zijn in poule B van de mixdubbel Kristine en Leo eerste geworden en eindigden Marieke en 

Gert als tweede. Hiervoor was nog een spannende wedstrijd nodig tijdens die finaledag tegen 

Angelique en Frank; wat resulteerde in een  verschil in de einduitslag van slechts enkele games. 

 Dank voor Annie , die toen inviel voor Marieke (overbelasting pees). 

 

Al met al is de zomercompetitie met finaledag een gezellig en soms ontspannen, soms gespannen 

evenement geweest. Alle deelnemers van harte dank voor de deelname en vooral de sportieve en 

enthousiaste inzet. Binnenkort start de wintercompetitie en kan er worden ingeschreven voor de  

heren- en damesdubbel en mixdubbel. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen bepalen we welke 

poules kunnen indelen. 

 

De toernooicommissie 


