Terugblik van de wedstrijdcommissie
Het zomerseizoen zit er weer op. Tijd om even terug te kijken op de gespeelde toernooien en de
kampioenen nogmaals in het zonnetje te zetten!
Helaas zijn de clubkampioenschappen in het voorjaar niet gespeeld vanwege het geringe aantal
inschrijvingen. Wel heeft de wedstrijdcommissie beloofd dat iedereen die wel ingeschreven had in
ieder geval een kans zou krijgen om de titel te veroveren. En zo gebeurde. Begin september zijn de
clubkampioenschappen singel en dubbel gespeeld. Een gezellige week tennis met mooie en
spannende wedstrijden leverden op zondag 13 september 3 mooie finales op!
De finale heren singel was een bijzonder spannende wedstrijd tussen Serge en Dennis waarbij Dennis
uiteindelijk het sterkste bleek.

In de heren dubbel finale speelden Marcel en Patrick tegen Mats en Victor. Hier bleken Mats en
Victor de sterksten.

De dames dubbel finale werd ook een bijzonder spannende strijd. Inge en Marloes streden tegen
Irene en Ada. In de poulewedstrijden hadden zij elkaar al getroffen wat de wedstrijd een extra lading
mee gaf. Irene en Ada trokken uiteindelijk aan het langste eind.

Zoals elk jaar hebben we dit weer afgesloten op de laatste zondag van september met het
najaarsmixtoernooi. Dit jaar wel een heel speciaal toernooi. Ook werd er gestreden om de titel

clubkampioen Mix deze keer. Dit vanwege het niet doorgaan van de clubkampioenschappen in het
voorjaar.
Voor deze altijd zonnige dag hadden zich acht teams ingeschreven. Na de koffie is er fanatiek en
sportief gestreden, waarbij alle teams een keer tegen elkaar speelden. Tussendoor een heerlijke
lunch, uitstekend verzorgd door Andre en Liesbeth. Na zeven ronden spelen is de uitslag als volgt:
Derde plaats voor Joke en Mathieu. Tweede plaats voor Inge en Robin. Eerste plaats en daarmee de
eeuwige roem van Najaarsmixtoernooi winnaar maar ook de titel Clubkampioen Mix 2015 Irene en
Nick!

Met plezier danken we iedereen die zicht heeft ingeschreven om mee te strijden voor de titels en
daarmee alle kampioenschappen tot een succes hebben gemaakt. We hopen jullie volgend seizoen
allemaal weer terug te zien. We hopen ook dat velen jullie zullen volgen om mee te strijden en een
gooi te doen naar een van de titels.
Als laatste feliciteren we nogmaals degenen die zich met trots een jaar lang clubkampioen mogen
noemen: Dennis, Irene en Ada, Mats en Victor, Irene en Nick, GEFELICITEERD!!!
Sportieve groet,
De Wedstrijdcommissie

