Jaaroverzicht wedstrijdcommissie 2017
We hebben er weer een mooi jaar op zitten, met een drukke tennisagenda en goed bezochte
toernooien.
Het openingstoernooi wordt traditiegetrouw samen met anderen georganiseerd. Dit jaar stond
er een groep enthousiaste dames op die de kantine willen oppimpen. Zij wilden een
geldinzameling hiervoor houden tijdens dit openingstoernooi, met als thema ‘classic’tennis.
Naast tennissen met houtentennisrackets werden er veel geldopleverende acties opgezet, zoals
draaiend rad, statiegeld inzameling etc. En het bleek een daverend succes. Hoge opkomst en
opbrengst. Er zijn honderden euro’s binnen gehaald voor een mooie kantine.
Een paar weken later werd samen met de jeugdcommissie het inmiddels traditionele
ouder/kind toernooi gehouden. Met 60 actieve deelnemers het grootste evenement van de
club. Om de kids en de oudjes in beweging te houden, werd baan 1 omgetoverd in 4 minitenniscourts, en werd de speeltuin ten volle benut voor activiteiten. Ook hier getuigden de
pretoogjes in de glunderende kindergezichtjes van een succesvol evenement.
Dan hadden we ook nog de clubtoernooien, waarin de clubkampioenen van het jaar bepaald
werden. De opkomst tijdens deze toernooien is elk jaar weer heel groot, maar liefst de helft
van de leden doet hieraan mee! Dit getuigt van een heel actieve, levende club met veel
betrokkenheid van haar leden. Als je dit vergelijkt met clubs uit omliggende dorpen, waar
veel toernooien al jarenlang niet meer gespeeld zijn, is dit echt iets bijzonders waar we best
trots op mogen zijn.
Dit jaar stond voor het eerst sinds 2003 de jeugdkampioenschappen weer op de rol. Ook dit
toernooi werd samen met de jeugdcommissie georganiseerd. Er was veel concurrentie met
andere evenementen uit het dorp. We konden in goed overleg met deze andere organisatoren
tot een schema komen waardoor iedereen de activiteiten kon combineren. Spannende
wedstrijden ingedeeld in 3 niveaus, prachtige prijzen en geweldig weer leverde een dag op die
volgend jaar zeker weer herhaald zal worden.
Dan de 3 standaard toernooien, de mix, de dubbels en de enkels. Deze werden weer op de
bekende manier opgezet en liepen op rolletjes. Verslagen en foto’s zijn op de website
beschikbaar. Nog iets wat vermeldenswaardig is, is dat de wedstrijden elke keer weer
bijzonder sportief gespeeld worden. Er zijn wel eens wat meningsverschillen over ballen die
net in of uit zijn. Maar daar wordt altijd uitgekomen zonder dat er een scheidsrechter aan te
pas hoeft te komen. En na afloop kan het gerust met een drankje en een lach nabesproken
worden. Complimenten voor de deelnemers!
Laten we er komend jaar weer zo’n succes van maken.
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