
  
 

 

Na de heftige regenval van gisteren 

komt…. 

In de loop van de ochtend de crew, Sven, 

Richard en Vincent, bijeen op het tennispark om 

de schade op te nemen. Komt bij dat de poets-

vrouw zich ziek meldt.  

Een compliment is dan ook terecht op z’n plaats, 

voor de werkzaamheden die zij daarna hebben 

verricht. Bij aanvang 

van de wedstrijden 

was alles pico bello in 

orde en was er een 

tevreden 

toernooileider en….. 

zonneschijn! 

 

Vrijdag 24 juni 2014 

 

 

Gemengd dubbel koppel van de dag 

 Svetin en Nadia Simeonov  

 Verloren zij de 1e 

set nog van 

Roberto en Janou 

met 4-6, de 2e set 

wonnen zij met 6-

3 waarna zij ook 

de super tie break 

naar zich toe trokken. 

 Daarmee staan ze aan kop in groep A 

van de GD 7. 

 

Dames dubbel koppel van de dag 

 

 Marlene Boons en 

Edith Lassouw 
 Konden zij 

gisteren door het 

weer de wedstrijd 

niet uitspelen, 

vandaag werd 

gespeeld 

voorafgaande aan het geplande 

programma van vrijdag 24 juni. 
 Ondanks een goed verweer, konden zij 

de wedstrijd niet winnen tegen het 

ervaren koppel Anja en Tiny.  

 Heren dubbel koppel van de dag 

 Frans Verstappen en Sander Nijhuis 
 Lukte het de eerste wedstrijd niet, van-

daag lieten zij niets aan het toeval over 

en wonnen de wedstrijd met 6-4 6-4. 

 Het is nu afwachten of er nog gespeeld 

mag worden in de halve finale.  

 

 

  

 

 

Heren enkel speler van de dag 

 Max Lencer  

 Hij speelde in de 

HE7 Groep A een 

topwedstrijd in de 

poule om de 

eerste plek tegen 

Hugo ter Welle. 

 Max had het in het begin moeilijk tegen 

de goede tegenstander; slice tegen 

topspin 

 Maar toen Max voorzichtiger ging spelen 

lukte het hem de eerste set met 6-4 te 

winnen 

 In de 2e set maakte Hugo minder fouten 

en dwong Max om steeds beter te 

moeten spelen.  

 De laatste games waren van zeer hoog 

niveau. Maar de overwinning ging naar 

Max met 6-4 6-4 

 Dat belooft wat voor 

de finale a.s. 

zondag.               

 

 

Ballenjongen van de dag 

Publiekstrekker van de dag 

 De HD6 wedstrijd van Mark en Roel 

tegen Richard en Tim. 
 Was het in de 1e set nog geen probleem 

om te winnen voor Richard en Roel, 

maar omdat de tegenstander steeds 

beter in het spel kwam, wonnen Mark en 

Roel daarna zowel de 2e set als de super 

tie break. (3-6 6-4 7-6)

 
 

 

 

Frans en Sander                     samen met de winnaars in dd 8 

                                            Lieke en Sanne 

 

 

 



  
 

Met dank aan de kantineploeg

 

 

 

Impressies van het terras 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

            Beelden vanaf de tribune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een van de vele pechvogels van de dag 

 

 

 


