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Maandag 18 juli 
  



Beste deelnemers/-sters aan het toernooi 2016 
 
Vandaag staan wij aan de start van het 30ste Vechthanentoernooi. 
Alles is gereed om het alle deelnemers, bezoekers en gasten zo goed mogelijk naar de zin te maken. 
 
De meesten van u zullen na hun partij en het (eventueel) nuttigen van een drankje weer huiswaarts 
keren. Aangezien ‘camping’ de Boskreek deze week ook weer geopend is, verwachten wij uit Har-
derwijk en omstreken en ook uit Walcheren een flink aantal kampeerders (zoals al een aantal jaren te 
doen gebruikelijk). 
 
Deze week zullen ruim 230 partijen worden gespeeld. Het programma per dag en de uitslagen hier-
van treft u aan in de komende Vechthanencourantjes. 
 
Er wordt derhalve heel wat getennist in de komende week, maar dat is niet alles wat wij u te bieden 
hebben! Een dagelijkse warme maaltijd, een smakelijk ontbijt (voor onze kampeerders) en andere 
evenementen en/of activiteiten. Voor de betaling hiervan kunt u bij de wedstrijdleiding consumptie-
kaarten verkrijgen van respectievelijk 10 en 20 euro. 
 
Als ‘jubileum’-evenement organiseren wij op vrijdag een “CASINO” avond. Nadere informatie hier-
over leest u in de Vechthanencourant van vrijdagmorgen. U hebt nu dus nog vier dagen om al uw 
zwart geld van zolder te halen (…) 
 
Om nu nog danslessen te nemen is wat kort dag, maar wij hopen dat alle voetjes zaterdagavond van 
de vloer gaan als de DJ ons een bezoek brengt. 
 
Meerrover dit alles leest u allemaal in deze dagelijkse krant. De uitslagen van gisteren, het program-
ma 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 vele vrijwilligers. Zij vegen de banen, 
vullen de waterbakken, schenken voor u een glaasje in, noteren de uitslag van uw partij, delen u me-
de wanneer u eventueel weer moet spelen, maken foto’s, zorgen voor dit dagelijkse krantje, enz. 
 
Dat deze week wat extra kosten met zich meebrengt voor onze vereniging; laat zich raden. Een aan-
zienlijk deel van deze kosten wordt echter gesponsord door JUMBO van Pascal en Carola Ingels. 
 
 
Namens de toernooicommissie wens ik u allen een sportief en gezellig toernooi. 
 
Reggie Corijn, voorzitter toernooicommissie 
 
 
 

 
  



Planning maandag 18 juli 
 
 

ma 18/7 9:30   7DE15+ M Grim   - L IJsebaert-Goudriaan      

    7GD50+ Y Meertens+T van Noord   - I van Noord+A Kodde      

  11:00   7HE15+ M Bron   - M Focquaert      

    8HE15+ P de Winde   - A Houtgast      

    7GD15+ B de Wilde+M Cornelius   - S Pieters+J Walhout      

  12:00   7HE15+ T Lamberts   - J -Paul Baart      

    6DD15+ V van den Broecke+H Tazelaar   - J van Arkel+E Wintermans      

  12:30   6HE15+ R Nagelkerke   - P Tazelaar      

    7HE15+ J Flikweert   - D van de Voorde      

  13:15   7HD15+ H Borghouts+A de Looff   - S Neukermans+D Vandendriessche      

    7GD15+ A Rijnders+R Rijnders   - E Kodde+A Kodde      

  14:00   7DE15+ H Becude   - T Voerman      

    6HE15+ S Hendrikse   - A Bun      

    6HE15+ J Mulder   - B Dirkx      

  15:00   6GD35+ H Tazelaar+P Tazelaar   - A Lako+J de Back      

  15:30   7HE15+ J Bruins   - F van Kouteren      

  16:00   7HD15+ L Blom+R Lijnsveld   - B Allaart+J -Paul Baart      

  16:30   7HE15+ J Leenhouwers   - N IJsseldijk      

  17:30   8GD15+ M van Voren+P Blesing   - M van de Vrie+A van de Vrie      

  18:00   6DD35+ S Smit+T Voerman   - M Vercruijsse+E Verschorre      

    7DD15+ H Beaart+J van de Voorde   - L de Back+T Walhout      

    5GD R van Straalen+P Kamphorst   - L Dingenouts+B Dingenouts      

  18:45   7HD15+ M Bakker+E Crucq   - M van Avermaete+N Vermeirssen      

    5GD K Flikweert+P Koster   - W Verbiest+K de Buck      

https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=7de15p&merk=T6x11
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=7gd50p&merk=T4x81
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=7he15p&merk=T25x18
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=8he15p&merk=T14x19
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=7gd15p&merk=T14x73
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=7he15p&merk=T22x18
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=6dd15p&merk=T8x24
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=6he15p&merk=T15x17
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=7he15p&merk=T17x18
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=7hd15p&merk=T12x35
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=7gd15p&merk=T11x73
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=7de15p&merk=T5x11
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=6he15p&merk=T13x17
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=6he15p&merk=T9x17
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=6gd35p&merk=T4x71
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=7he15p&merk=T30x18
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=7hd15p&merk=T14x35
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=7he15p&merk=T26x18
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=8gd15p&merk=T5x83
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=6dd35p&merk=T7x25
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=7dd15p&merk=T14x26
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=5gd&merk=T7x42
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=7hd15p&merk=T13x35
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=5gd&merk=T6x42


  19:30   6HE15+ M Roest   - L Hendrikse      

    6DD15+ P van den Brink+R Marshall   - S Doens+N Doens      

    7HD15+ P Baecke+R Goethals   - J Flikweert+P Rompa      

  20:00   7HE15+ N de Rijk   - F Willems      

  21:00   8DE15+ M van Weynsbergen   - J van de Velde      

    4DD N Brenner+K Flikweert   - R van Straalen+B Westerman      

    6HD35+ A Dieleman+M Kramer   - C Burky+E Wiersum      

  21:30   5HD J Mulder+R de Nooij   - R Arens+J Willem de Rooij      

    6HD15+ H Pieter van Not+A Roose   - N IJsseldijk+I de Nooij 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
  

https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=6he15p&merk=T11x17
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=6dd15p&merk=T9x24
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=7hd15p&merk=T15x35
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=7he15p&merk=T9x18
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=8de15p&merk=T5x12
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=4dd&merk=T5x22
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=6hd35p&merk=T5x34
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=5hd&merk=T7x32
https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/toernooi/jumbo-vechthanentoernooi-2016/?plek=ZCCDII28&jaar=2016&type=sheet&ond=6hd15p&merk=T9x33


Wat eten wij vandaag? 
 
 

Spaghetti 
 
 

 
 
 
Chef-kok: Ineke van Noord 
 
 
 

Wat eten wij de andere dagen van de week? 
 

dinsdag  kip van de gril met krieltjes    Foodplaza 

woensdag  kabeljauw met saus en rijst   The Bounty 

donderdag  gebakken scholfilet met griekse salade  Adri en Mario 

vrijdag  hamburger XL met friet    Team Nadine 

zaterdag  gekookte mosselen     Aart 

zondag  friet/ snacks/ garnalenkroketten   Sans Problème 

 
 
Verder zijn iedere dag verkrijgbaar: 
 
 Ontbijt voor de kampeerders 
 Diverse broodjes 
 Uitsmijter 
 Frikadelbroodje, pizza, hamburger 
 Tosti 
 Soep van de dag vanaf 12 uur 
 
Ook dit jaar zijn er weer consumptiekaarten van € 10,00 en € 20,00 die een waarde vertegenwoordi-
gen van € 11,00 en € 22,00. Deze zijn verkrijgbaar bij de wedstrijdleiding. 
 
Wij wensen de koks veel plezier bij het bereiden van de maaltijden en bedankt voor jullie inzet ! 
 
Smakelijk eten ! 
 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPrZ30qPjNAhUoJcAKHSiWCRsQjRwIBw&url=http://norecipes.com/recipe/spaghetti-meat-sauce-recipe&psig=AFQjCNGJQGCR-0EFF1ZvsTmAi55LDWaDtw&ust=1468769860124031


Wist u dat….? 
 
 

 onze eerste kampeerders zaterdagmorgen om 11 uur arriveerden? 

 zij een voorspoedige reis hadden? 

 de kampeertemperatuur al uitstekend was? 

 er op zondag en maandag nog meer bij kwamen? 

 dat nog allemaal ‘Harderwijkers’ waren? 

 er deze dag vast nog meer bij komen uit andere delen van het land? 

 er dit jaar meer partijen zijn gepland dan vorig jaar? 

 de toernooiorganisatie dat zowel leuk als positief vindt? 

 de baanveegploeg misschien af en toe eens hulp nodig heeft? 

 wij er van uitgaan dat dit vlotjes opgelost wordt? 

 wij er ook vanuit gaan dat u aan de oproep van onze kantinebaas gehoor hebt gegeven? 

 de temperatuur de eerste dagen koortsachtig op zal lopen? 

 u deze spannende Tour France elke dag kunt volgen in de kantine? 

 u op vrijdagavond extreem rijk kan worden met ons casinospel? 

 

 

 

 

 U DE CONSUMPTIEKAARTEN NIET ZO MAAR MAG WEGGOOIEN ALS ZE VOL ZIJN, 

MAAR IN EEN SPECIALE BAK KUNT DEPONEREN, ZODAT ZIJ MEEDINGEN VOOR 

MOOIE PRIJZEN !!! 

 
 


