
                                Met dank aan Nicolle voor het aanleveren van tekst en foto’s 
 

Woensdag 20 juni 2016 

Woord vooraf 

Vandaag was het “Ulestraten 

woensdag”. Ondanks dat enkele 

dames niet hoefden te spelen, 

waren ze meegekomen om te supporteren.  

Na afloop volgden nog een paar gezellige uurtjes 

op het terras. En omdat vandaag Richard van 

Helvert jarig was, werd er voor hem uitgebreid 

gezongen. 

Een DJ was er niet, maar… die is er zaterdag 

zeker wel. Doen we het nog een dunnetjes over. 

Van de toernooileiding  

Vanwege de overlast van muggen is 

het raadzaam om de 

komende dagen je er tegen 

te beschermen. 

Olympisch Gemengd dubbel koppel van 

vandaag 

 

 

 

 

 

 Leonne en Jef Vangangel 

 Ondanks het goede spel van beiden troffen 

ze een tegenstander, Richard en Madou, 

die een maatje te groot bleek. 

 Zij verloren weliswaar twee keer vandaag, 

maar dat mocht de pret niet drukken. 

 

Dames dubbel koppel van de dag 

 

 Darja van de Laar en Andzia Kwiatek 

 Vandaag werden de spelers uit alle 

windstreken ingevlogen. 

 Zij hadden er een reis helemaal vanuit 

Schinnen voor over 

 Na een super iebreak wonnen zij van Lieke 

Rinkens en Sanne Schaffrath. 

Heren dubbel koppel van de dag 

 Harry Crijns en Lei Smeets  

 Zij speelden vandaag tegen de jonkies 

Raph America en Remco Reynders, die in 

de 2e set goed terugkwamen. 

 Het werd tenslotte 6-1 7-5 voor Harry en 

Lei. 

 

Unlucky heren enkel speler van de dag 

 Wouter Slangen Bij Wouter liep 

het niet zo goed vandaag.  

 Volgens eigen zeggen lag het aan 

de schoenen.  
 ‘n Kleinigheidje heb je altijd wel 

Wouter! (red) 
 Tegen de als nummer 1 geplaatste Marcel 

van Kasteren verloor hij met 6-1 6-1. 

“Rookie” van de dag 

 Rachel Ubachs 

 Zij speelt voor de eerste keer een toernooi 

samen met Richard Jongen in GD 7 Groep B.  

De jongste supporter van vandaag 

 

Milan 

 

 

Oudste deelnemer van het toernooi 

 Een foto van de oudste speler/speelster 

hebben we nog niet kunnen maken.  

 Omdat iedereen zeer fit is en er goed uit 

ziet, kunnen wij op basis van spel en fitheid 

daarover geen uitspraak doen. 

Uitzicht vanaf de tribune 20-6-2016 

 

 


