
  
 

 De week voorafgaande  

  

 Werd op maandag 13 juni de loting 

verricht met de bondsgedelegeerde. 

 In de loop van de week zijn buiten de 

nieuwe sponsordoeken opgehangen, de 

tribunes en een extra tent geplaatst.  

 En in het clubgebouw  
werd een nieuwe kast 

voor het opbergen van 

sporttassen geplaatst.  

 Nadat het wedstrijdschema was in-

gevoerd in de tennis toernooiplanner, 

hebben alle deelnemers op donderdag 

16 juni een wedstrijdschema ontvangen. 

 Op zondag 19 juni rondde Vincent de 

voorbereidende werkzaamheden in de 

kantine af en verzorgde de voorzitter de 

uitnodiging van de sponsoren. 
 Opmerkelijk was dat beiden diezelfde 

zondag nog moesten 

spelen in de finales van de 

Groot Meerssende Club 

Kampioenschappen. 

Richard en Jean werden 1e 

en Vincent met Karin 2e. 

Van de toernooileiding 

 Nog voor de start van het toernooi werd 

gezien de weersomstandigheden 

besloten met de bondsgedelegeerde, de 

derde set als Supertiebrake te spelen 

gedurende het gehele toernooi. 

Maandag 20 juni 2014 

 

 Een uur voor de start lag er water op de 

gravel banen en het regende. 

 Reden waarom een aantal wedstrijden 

moesten uitwijken naar de tennishal van 

Meerssen of Hulsberg.  

 Een 3-tal wedstrijden werden verplaatst 

naar een later tijdstip. 

 

 

 Later op de avond kon er toch nog ge-

speeld worden op de kunstgras-banen. 

Gemengd dubbel koppel van de dag 

 Alber Fouraschen en Danielle Zeelen 

 Zij wonnen met een verrassende uitslag 

van 6-2 en 6-3 van Andre Luhilima en 

Nicole Struycken. 

 

Dames dubbel koppel van de dag 

 

 Julie Arpot en Kim Zeijen 

 Nadat met de tegen-

stander besloten was 

liever niet in Hulsberg te 

spelen gingen zij na 

telefonisch contact met de 

wedstrijdleiding alsnog naar Meerssen.  

 Daar wonnen zij de wedstrijd van 

Pascalle Crombag en Kim Haagmans met 

6-4 6-3. 

Heren dubbel koppel van de dag 

 Sven Vroemen en Danny Pirson. Zij 

wonnen in Hulsberg met 7-5 6-3 van 

Frank Essers en Jo Kempener, die 

daarvoor de wedstrijd tegen Raymond 

Aussems en Richard Conen hadden 

gewonnen met 6-3 6-2. Het belooft dus 

spannend te worden in deze klasse. 

Heren enkel speler van de dag 

 Andre Luhulima. Hij staat nadat 

alle deelnemers in de poule HE7 

Groep B gespeeld hebben 

verrassend aan kop. 

Beste speler/speelster van de dag 

 Wilma Reubsaet. In de gemengd dubbel 

GD7 40+ groep C, was zij degene die in 

de tiebreak met Frans Abbink tegen 

Louis en Annelies Cordewener, een 

belangrijk aandeel had in de latere 

overwinning.  

Met dank aan de kantineploeg 

 

 


