
  
 

Zondag 26 juni 2016  

In de GD5 werd zaterdag de eerste wedstrijd 

gespeeld, die werd gewonnen door Cedric Brull en 

Renee van Bommel met 6-1 6-2 van Leon Bruls 

en Monique Lipsch. Op zondag stonden de overige 

poule wedstrijden gepland. Nadat Jos en Nynke 

Arpot in een 3 setter hadden gewonnen van Leon 

en Monique, moesten zij daarna spelen voor de 1e 

en 2e plaats in de poule tegen Renee en Cedric. 

Ook die wedstrijd wonnen zij na een onderbreking 

vanwege de regen, met 6-3 5-7 7-6. 

Gemengd dubbel koppel van de dag 

 Renee van Bommel en Cedric Brull, 

de jongste deelnemers van 

het toernooi bij zowel de 

mannen als de vrouwen. 

In de finale wedstrijd van 

poule GD5, versloegen zij 

uiteindelijk Jos en Nynke met 

6-4 6-3 waardoor zij alsnog 

1e werden in de GD5.   

 
 

 

 

 Dames dubbel koppels van de dag 

 Madou van de Laar en Sandra Meijer (li) 
Zij werden ongeslagen kampioen in de DD8. 

In de laatste wedstrijd ver-sloegen zij Lieke 

Rinkens en Sanne 

Schaffrath (re) die tot dan 

toe nog geen wedstrijd 

hadden verloren.  

Een knappe prestatie, een 

vermelding waard! 

 Heren dubbel koppel van de dag 

 Frank Essers en Jo Kempener 
In de halve finale HD6 

40+, wonnen zij van Karl 

Hensen en Leo Krapels, 

ondanks of dankzij het 

shirt van één van beide 

heren. 

 

In de finale wedstrijd 

moesten zij spelen 

tegen Sven Vroemen 

en Danny Pirson.  
In de eerste set ging 

het gelijk op. Maar het 

werd uiteindelijk 7-6 voor Jo en Frank.  

 

 

 

 

 

In de 2e set gaven ze de 

tegenstander geen kans meer 

om terug te komen. Het werd 

6-2 en het kampioenschap 

was binnen. 

 Heren enkel speler van de dag 

 Yarno Vroemen.  
In de HE8 won hij met 

overtuigende cijfers zijn 

laatste wedstrijd in de 

poule tegen Wouter 

Slangen en werd daarmee 

kampioen in de klasse HE8. 
Een bijzondere prestatie van de op een na 

jongste deelnemer van ’t toernooi, die dit jaar 

voor ‘t eerst uitkwam in de Voorjaars-

competitie van de KNLTB.  

Op de foto hiernaast, Yarno 

met de als tweede ge-

eindigde in de poule Ralph 

Molling.  

 

Gelegenheidsduo van ‘t Geuldaltoernooi  

 Karin Maessen en Yvonne Ritzen (re) 
Omdat de partner van Yvonne niet kon spelen, 

moest de toernooileider op zoek gaan naar een 

medespeelster. Zo is 

Karin gekoppeld aan 

Yvonne. Het resultaat 

mag er zijn. Na een 2e 

plaats in de poule 

mochten zij het opnieuw 

opnemen tegen de 

nummer 1, Anja Brouwers en Tiny Keijmis (li). 

Zonder enig mo-

ment in gevaar te 

zijn gekomen,  

wonnen zij met  

6-2 6-4, en de 1e 

plaats was binnen. 

Knappe prestatie van een 

team dat elkaar voor het 

eerst bij aanvang van het 

toernooi leerde kennen. 

 

 

Toekomstig mixed team … 

Raph en Mila 

 

 

 

na de overwinning 

kon Renee weer 

lachen 



  
 

 

De mooiste wedstrijd van het toernooi 

 

 

 

 

 

 

 

 De  finale wedstrijd in de HE5 van Rick  
Smeets (5,2), 1e van groep B, tegen Rob 

Grootjans (4,1), 1e van groep A. Met 

fantastische rallys, waarbij je amper kon zien 

dat Rick, na een aantal jaren niet gespeeld te 

hebben, in mei 2016 de draad weer heeft 

opgepakt.  

 

 

 

 

Het publiek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorspelling van Mathieu Lemmens 

 De laatste wedstrijd winnen met een niet 

eerder gespeelde 2x gelijke setstand  

                          is niet uitgekomen. 

Wel wonnen Mathieu en Henny Spronkmans 

de finale van Raymond Ghijsen en Sjaak 

Teleng met 6-4 2-6 en 7-6. Proficiat heren! 

 

 

 

 

 

 

Baanwerkzaamheden 

 

 

 

 

 

De kantine ploeg 

 

 

 

 

 

Sponsoren in beeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

    De Barbecue 

 

 

 

    En tot slot in journaal 8 

                 de afsluiting van het 

     Geuldaltoernooi 2016 

 

     

 

 

        Rick   en   Rob            

 Sjaak Henny Raymond Mathieu       

Rick   en   Rob            


