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Maandag 14 juli 
  



Beste deelnemers/-sters aan het toernooi 2014 
 
Vandaag staan wij aan de start van het 28ste Vechthanentoernooi. 
Alles is gereed om het alle deelnemers, bezoekers en gasten zo goed mogelijk naar de zin te ma-
ken. 
 
De meesten van u zullen na hun partij en het (eventueel) nuttigen van een drankje weer huis-
waarts keren. Aangezien ‘camping’ de Boskreek deze week ook weer geopend is, verwachten wij 
uit Harderwijk en omstreken en uit Walcheren een flink aantal kampeerders (zoals al een aantal 
jaren te doen gebruikelijk). 
 
Wij verwachten deze week ongeveer 254 partijen te kunnen laten spelen. Het programma per dag 
en de uitslagen hiervan treft u aan in de komende Vechthanencourantjes. 
 
Er wordt derhalve heel wat af getennist de komende week, maar dat is niet alles wat wij u te bie-
den hebben! Een dagelijkse warme maaltijd, een smakelijk ontbijt (voor onze kampeerders), iedere 
avond een verloting met leuke prijzen en andere evenementen en/of activiteiten. 
 
Meer hierover leest u allemaal in deze dagelijkse krant. De uitslagen van gisteren, het programma 
van vandaag, het menu van de dag, activiteiten, foto’s en – last but not least – de bekende wist-u-
datjes (die u ook zelf mag aanbrengen….!!) 
 
Op en rond de banen en in de kantine staan, zitten of lopen tientallen vrijwilligers. Zij vegen de 
banen, vullen de waterbakken, schenken u een glaasje, noteren de uitslag van uw partij, delen u 
mede wanneer u eventueel weer moet spelen, verkopen u ’s avonds lootjes, zorgen voor dit dage-
lijkse krantje, enz. 
 
Dat deze week wat extra kosten met zich meebrengt voor onze vereniging; laat zich raden. Een 
aanzienlijk deel van deze kosten wordt echter gesponsord door JUMBO van Pascal en Carola In-
gels. 
 
 
 
Namens de toernooicommissie wens ik u allen een sportief en gezellig toernooi. 
 
Reggie Corijn, voorzitter toernooicommissie 
 
 

 
  



Uitslagen zaterdag 12 en zondag 13 juli 
 
 

zo 13/7 
 
DE8-14+ J van de Velde 

 
- J Nelisse 

 
w.o. 

  
DE8-14+ T de Wever 

 
- J van de Velde 

 
6-4 6-3 

  
HE6-14+ W Tolsma 

 
- R Naeyaert 

 
6-1 6-4 

  
HE7-14+ M Flesch 

 
- N Vermeirssen 

 
6-1 6-4 

  
HE8-14+ D de Vriend 

 
- J Rammant 

 
4-6 6-1 7-6 

  
DD6-35+ J Viskil+Y Wisse 

 
- M Donze+C van de Sande 

 
w.o. 

  
HD5 E Maat+W Tolsma 

 
- B van Sabben+H van Sabben 

 
w.o. 

  
HD7-14+ F Wessel+J Wisse 

 
- A Oosterlee+R Verschelling 

 
6-1 6-0 

  
GD5 M Baas+A Maenhout 

 
- C Nelisse+P Baas 

 
w.o. 

  
GD6-35+ A de Looff+J de Wever 

 
- A Rijnders+R Rijnders 

 
6-4 6-2 

  
GD7-14+ M Vercruijsse+W van Waterschoot 

 
- W du Bois+R de Back 

 
6-1 6-1 

  
GD7-14+ C Willemsen+N de Rijk 

 
- I van den Broecke+C Castelijn 

 
4-6 6-4 7-6 

 
 

    
 

Jan en Chris     Tom en Michiel 
 
 
  

https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=de8x14p&merk=T9x39
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=de8x14p&merk=T4x39
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=he6x14p&merk=T11x26
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=he7x14p&merk=T29x31
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=he8x14p&merk=T6x38
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=dd6x35p&merk=T5x22
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=hd5&merk=T9x13
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=hd7x14p&merk=T12x4
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=gd5&merk=T14x15
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=gd6x35p&merk=T7x23
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=gd7x14p&merk=T14x35
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=gd7x14p&merk=T11x35


Planning maandag 14 juli 
 

 
GD7-14+ H Dees+T van Voren - T Voerman+S Cornelis   w.o. 

9:30   DD7-50+ 

C van Eenennaam+M Vander-
snickt - W Reinkemeyer+Y Wisse 

 

 
DD8-14+ M Verplanke+M van Voren - S van 't Ende+S Gobius du Sart 

 

 
GD8-14+ 

S de Vriend-Scheerders+Y de 
Vriend - M van de Vrie+A van de Vrie 

 10:45   HE5 F van Eenennaam - A Bun 
 11:00   HE6-14+ J Cornelis - J -Paul Baart 
 

 
HD7-14+ D Houtgast+T Pielaet - M Flesch+N Flesch 

 12:00   HE7-14+ B Vermeire - J Walhout 
 

 
GD7-50+ Y Meertens+H de Baare - M van Ierland+H Gussenhoven 

 12:30   HE7-14+ R de Zwaan - R de Back 
 

 
GD6-35+ E Verschorre+A Kodde - C Boersma+R Verhage 

 13:15   DE7-14+ C Hertsenberg - A Rijnders 
 

 
DD6-35+ A Bliek+M -José Thissen - C Adam+W Reinkemeyer 

 14:00   HE7-14+ R Lijnsveld - S Neukermans 
 

 
HD7-14+ H Riemens+A Walhout - B Wisse+J Wisse 

 15:00   DD5 N Brenner+M de Kruijter - J van Arkel+R van Straalen 
 

 
HD7-14+ E van Haagen+R de Zwaan - A Kodde+G Schram 

 15:30   DD8-14+ M Hamelink+D v.d. Slikke - J de Back+A Maenhout 
 16:00   HE8-14+ D Houtgast - N Vermeirssen 
 16:30   GD5 M Baas+A Maenhout - R Marshall+V van 't Veld 
 17:30   HE5 K de Rijk - T de Clerck 
 

 
HE6-14+ M Kolijn - B Beelen 

 18:00   HE7-14+ S Tellier - P Baecke 
 

 
HE7-14+ N de Rijk - M Roest 

 

 
GD7-14+ R van Voren+J Rammant - M de Vries+E van Haagen 

 18:45   DD5 V de Rooij+H Tazelaar - W Verbiest+T Verbiest 
 

 
DD7-14+ A van 't Ende+L van 't Ende - S de Wever+T de Wever 

 19:30   HD6-14+ B Beelen+W Tolsma - S Dobbelaar+M Kolijn 
 

 
HD7-14+ T Castelijn+A van Gils - S Neukermans+D Vandendriessche 

 

 
GD7-14+ S Lako+F Brouwer - M Pijpelink+B Vermeire 

 20:00   HD5 C de Rijk+K de Rijk - A Bun+A Maenhout 
 21:00   DE7-14+ d Benedicte Jaegher - A van 't Ende 
 

 
HE6-14+ R Nagelkerke - J Engelaar 

 

 
DD7-14+ I van den Broecke+H Dees - M Hamelink+D v.d. Slikke 

 21:30   HD7-14+ P Baecke+D de Vriend - M Roest+W van Waterschoot 
  

 
  

https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=gd7x14p&merk=T17x35
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=dd7x50p&merk=T5x34
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=dd8x14p&merk=T5x41
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=gd8x14p&merk=T14x42
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=he5&merk=T12x11
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https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=he7x14p&merk=T21x31
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=gd7x50p&merk=T5x36
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=he7x14p&merk=T26x31
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=gd6x35p&merk=T9x23
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=de7x14p&merk=T9x32
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=dd6x35p&merk=T4x22
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=he7x14p&merk=T22x31
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=hd7x14p&merk=T14x4
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https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=dd8x14p&merk=T6x41
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=he8x14p&merk=T7x38
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=gd5&merk=T7x15
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https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=gd7x14p&merk=T30x35
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=dd5&merk=T6x14
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https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=hd5&merk=T14x13
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=de7x14p&merk=T7x32
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=he6x14p&merk=T8x26
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=dd7x14p&merk=T12x24
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2014/?plek=ZCCDII28&jaar=2014&type=sheet&ond=hd7x14p&merk=T13x4


Wat eten wij vandaag? 
 
 

Gegrilde kippenpoten met krielaardappeltjes 
 
 

            
 

 
Kok: Food Plaza Catering uit Breskens 
 
 
 
 
 

Wat eten wij de andere dagen van de week? 
 
 
Dinsdag  Barbecue     Sans Problème 

Woensdag  Visgerecht     The Bounty 

Donderdag  Pasta      José en Kim 

Vrijdag   Scholrolletjes     Adri en Mario 

Zaterdag  Wafels / Hamburgers / Hotdogs  Hanneke / Team Nadine 

Zondag  Kliekjes / restjes / prakjes / ………  Sans Problème 

 

 

 
 
  



Fotocollage voorweekend 
 

    
 
 

    
 
 

    
 

    
  



EVENEMENTEN DEZE WEEK 
 

Maandag   

 

Dinsdag    

 

Woensdag  (DJ uit Harderwijk) 

 

Donderdag   

 
 
 

Vrijdag   DJ Johnny G. 
 
 
 

Zaterdag  Vaute Afont 
 
 
 

Tevens is er iedere avond een verloting met mooi prijzen 
  



Interview met Sanne Gobius du Sart 
 
“Wat een naam! Die is zeker van adel!” Dergelijke opmerkingen waren in het voorweekend 
meerdere keren te horen. In een gesprekje met Sanne hoorden wij al snel dat die naam uit 
Duitsland respectievelijk Frankrijk afkomstig is en niets met adel te maken heeft. Sanne zit 
in klas 3/4 van de kaderopleiding op VMBO-school ‘Talentstad’ in Zwolle. En daarna? Dat 
weet Sanne nog niet zeker; haar voorkeur gaat uit naar zorg en welzijn. Dat kan ze ook in 
Zwolle volgen. Sanne’s hobby’s zijn tennis, zwemmen, winkelen en hardlopen. Tennissen 
doet zij sinds 7 jaar. Haar tegenstanders zijn bij deze dus gewaarschuwd; Sanne gaat ge-
woon door met het uitputten van haar tegenstander(s). Ze gaat zeker deze week Breskens 
nog verkennen met haar vele tennismaatjes uit Zwolle, Harderwijk, Wezep en omstreken 
(Carlien, Sigrid, Anna, Laura, Lisa en Esmee). Dat zijn respectievelijk nichtjes, buurmeis-
jes en vriendinnen van Sanne. Het voorstel van Niels om eens een weekje mee te gaan 
naar Breskens aanvaardde zij graag, en nu – op haar tweede dag in Breskens – heeft zij 
daar zeker geen spijt van. Breskens verder verkennen staat zeker op haar verlanglijstje; zij 
is wel al in Zeeland geweest, maar nog nooit in Breskens. Zij weet dat Tennisschool NDO 
ook ieder jaar meedoet met het toernooi in Terneuzen, maar daar gaat zij niet naar toe. 
 
Maandagmorgen om half 10 speelt zij haar eerste dubbelpartij met Sigrid van ’t Ende. Als 
u dit leest is Sanne misschien net begonnen; opletten dus !! 
 
 

 
 
 
 
  



Wist u dat….? 
 

 Pluvius op zaterdag nog niet wist dat wij begonnen waren, maar op zondag wel? 

 Wij gelukkig zondagmiddag alle gestaakte wedstrijden weer konden hervatten? 

 Patricia W. voor aanvang van het toernooi de schoenen van de voorzitter moest poetsen? 

 Zij daarvoor als compensatie een wafel van de voorzitter kreeg? 

 De eerste kampeerders zaterdag vanuit de Veluwe al om 8 uur zijn vertrokken? 

 Wij dachten dat dit met 13 spelers en speelsters best een leuke groep was? 

 Er maandagmorgen ineens nog 11 deelnemers voor het hek stonden? 

 De toernooicommissie daarom maar met spoed een schriftelijke cursus Harderwijk’s gaat 

volgen? 

 De patattefriet van Achiel S. er weer goed in ging? 

 Een heleboel vrouwelijke leden van de Boskreek jaloers zijn op het knotje van Wiebe T.? 

 
 
 


