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Beste leden, 

In deze nieuwsbrief verslag van het toernooi en andere wetenswaardigheden over de club 
en het aanstaande competitieseizoen. 
 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd toernooi. Heel veel leden hebben weer hun 
best gedaan om hieraan mee te werken en daar zijn we erg trots op. Voor alle vrijwilligers 
heeft hoofdsponsor Den Baas en zijn madam Brew & Brasserie een speciale vrijwilligers-
avond in petto. Het houdt gewoon niet op waar Wesley en Deborah onze club mee verwen-
nen. We kunnen ze daarom ook niet genoeg bedanken hiervoor! 
Tijdens de komende clubavonden zullen de betreffende vrijwilligers een op naam gemaak-
te uitnodiging ontvangen. Deze is alleen geldig voor de betreffende persoon (geen part-
ners). 
 
Den Baas en zijn madam Open 2021 
Het was natuurlijk spannend of het toernooi door kon gaan van-
wege Corona, maar we hadden de cijfers mee en konden aan de 
slag. 
Een langzame start maar uiteindelijk 104 inschrijvingen (52 kop-
pels). Vlak voor aanvang nog 2 afmeldingen, dus gingen we zondag 
1 augustus van start met 50 koppels. Met maar 2 tennisbanen, 
moesten we vooraf zoveel mogelijk partijen spelen, we wisten 
immers niet wat voor weer ons te wachten stond en de vooruit-
zichten waren niet echt positief. 
De week voor het toernooi hadden Leo en Harry al het nodige 
werk verzet om de banen te prepareren, want Wijnbergen kon 
door de overvloedige regenval niet voor het toernooi komen. 
Moet gezegd, het hele park, ook het groen Harmen, zag er tip-
top uit. Hierover kwamen dan ook vele complimenten, ook van 
deelnemers van andere verenigingen. 
De planning van de wedstrijden hadden al de nodige hoofdbre-
kens gekost, maar overleg met onze vorige bondsgedelegeerde 
bracht aan het licht dat we goed bezig waren. Ook de inkoop van 
drank en opslag in de koelcel bij Noteboom was geregeld. De 
planning voor de schoonmaak, kantinediensten, hapjes en maaltij-
den ging na wat ge-app zeer gestroomlijnd. Marja!!! De nieuwe 
glazendeur koelkast was er net op tijd en Richard had zijn 
schouders gezet onder het werven van extra sponsoring voor de 
ballen, hapjes, prijzen en overige uitgaven voor het toernooi. 
Zaterdag 31 augustus was er weer een groep leden actief met 
het halen en opzetten van tenten. Tafels en stoelen werden ge-
haald bij de vv Wolfaartsdijk, hiervoor ook onze hartelijke dank 
vvWolfaartsdijk!  
Sylvia had deze week de gemeente benaderd over een hoop niet 
welriekende gras en grond op het parkeerterrein. Fijn dat de ge-
meente deze had laten weghalen maar de restanten waren niet 
te harden. Rik was daarom al vroeg met zijn hogedrukspuit in de 
weer om dit weg te spoelen, met resultaat. 
Zondag 1 augustus was het dan zover, om 10 uur ging de eerste 
wedstrijd van start. 7 wedstrijden deze dag, de kop was eraf en 
we waren blij dat het draaide. De keuze om dit jaar soep met 
een luxe broodje te serveren in plaats van een warme hap was 
goed bedacht. Heb nog nooit zoveel verschillende soepen in 1 



week gegeten en de 
luxe broodjes waren 
ook bijzonder……... bij-
zonder lekker.  
De volgende dagen wer-
den er per dag/avond 8 
wedstrijden gespeeld. 
De vele spelers van onze eigen 
club trokken het nodige publiek 
aan, wat voor hele gezellige avon-
den zorgde. Op maandag bezorg-
de de wedstrijd van Rik en Sylvia 
tegen hun Griekse opponenten 
Marios en Violeta voor het 
nodige oponthoud. Er werd 
al gevraagd of spelers van 
later die avond misschien 
op een andere locatie 
mochten spelen. Nee, was 
niet nodig, want de achter-

stand was 
al snel in-
gelopen 
door andere snelle partijen. 
Woensdag waren de sponsoren 
weer uitgenodigd en de aard-

beien met slagroom ging er goed in bij de nodige 
bezoekers en spelers van die avond. De wed-
strijd in de GD3 zorgde voor de nodige oeh’s en 
aah’s. Wat een niveau!!! Gré had deze avond ook 
voor de nodige luxe hapjes gezorgd! Lekker 
hoor! 

 
We hadden een 
perfecte corona registratiesysteem, maar he-
laas 6 augustus werd de wind het tentje en de 
welkomst totempaal fataal. Ook de regen speel-
de af en toe parten en een 2e tent werd in stel-
ling gebracht. 

Op vrijdag hadden we uit een spontaan opge-
komen idee een kids afternoon ingelast. De 
jongste jeugd werd uitgenodigd voor frietjes 
met snacks en ijs en konden kijken naar de 
wedstrijd van hun voorzitter. Voor sommigen 
een eerste kennismaking met een echte wed-
strijd, maar uit navraag bleek dat ze ook wel-
eens een wedstrijd op tv hadden gezien.  
Rik en Kayleigh bedankt voor de hulp! 
Zaterdag en zondag volgden de kwart, halve 
en hele finales. Het werden lange, zware da-
gen, want met reeds 47 wedstrijden gespeeld 
moesten er in het weekend nog 28 gespeeld 

worden, 18 
op zaterdag 
en 10 op zon-
dag. 
De mooiste 
partijen qua 
emoties wa-
ren die toch 
van de eigen 
club en voor-
al die tegen 
elkaar 
brachten de 
nodige aan-
moedigingen 
vanaf de 
kant. Na-
tuurlijk wa-
ren de par-
tijen in de 
hogere cate-

gorieën fantastisch om naar te kijken en voor 
velen van een onbereikbaar niveau. Machtig 
mooi en ondergetekende verheugt zich al op 
het toernooi van volgend jaar, want trainer 
Raoul heeft al aangegeven hieraan deel te wil-
len nemen mits er een categorie 3 is. Nou die 

was er nu al 
onverwacht 
bijgekomen. 
 
Zondag fina-
ledag, we za-
ten nog op 
schema, 
maar helaas 
waren de 
weergoden 

ons niet goed gezind. De wedstrijden  werden 
tijdelijk gestaakt en waterstofzuigers en 
bladblazers werden uit de schuren gehaald om 
het overtollige water te verwijderen. Er werd 
weer gespeeld, maar helaas met 2 nog uit te 
spelen partijen en 2 volledige partijen moes-
ten we het opgeven. Voor zover gespeeld en 
beëindigd kregen de spelers hun prijzen en 



volgden 2 rondes verloting. Den Baas en zijn 
madam had naast de bekende dinerbonnen en 

flessen wijn voor de toernooiprijzen ook weer 
voor prachtige prijzen voor de verloting ge-
zorgd. Als toetje had hij ook voor een oes-
terkar gezorgd en Pieter van de Kreeke zorg-
de dat de oesters geopend werden. Voor de 
liefhebbers waren er volop oesters en die lie-
ten ze zich ook goed smaken. Altijd verras-
send waar Wesley en Deborah mee op het 
toernooi komen. Voor de club zijn zij 
TOPsponsoren! 

De laatste wedstrijden werden in overleg ge-
speeld op maandag- en donderdagavond. De 
resterende prijzen werden ook op deze avon-
den uitgereikt. Op donderdagavond volgde 
ook nog de laatste ronde van de verloting. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Het bestuur wil alle deelnemers, vrijwil-
ligers en sponsoren hartelijk bedanken voor 
jullie inzet. Het was wederom een prachtig 
voorbeeld hoe een kleine club erg groot kan 
zijn, buitengewoon! 
 
Machiel, Marja en Sylvia 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampioenen 

Van harte gefeliciteerd!!! 



Inmiddels is het alweer 17 augustus en er zit 
weer van alles aan te komen. 

 Binnenkort volgt er bericht over een ten-
nishappening voor de zomerlidmaatschap-
pen. We willen echter deze activiteit or-
ganiseren voor alle leden. Waarschijnlijk 
op de eerste zondag in september. 

 10 september heeft spandoeksponsor 
Acknowledge een ACK– Tennis Event op de 
banen van TV WPD. 1 keer per jaar geven 
wij onze sponsoren deze mogelijkheid. 
Vanaf 13.00 uur is de kantine bezet en 
vanaf 14.00 tot 18.00 uur zijn de banen 
gereserveerd. 

 11 september stond TV WPD te boek als 
stop voor de fietsers van de 25 km-rit van 
de Ride for the Roses. Een aantal leden 
van Ons Boeregoed zou appels uitreiken en 
er zou een mogelijkheid zijn om koffie/ijs 
oid aan te bieden door TV WPD. Helaas is 
de gewone rit afgelast vanwege Corona. Er 
zal wel een alternatieve rit worden gere-
den op eigen gelegenheid. 

 

 

 

 

 Er moet nog een ledenvergadering inge-
pland worden. Bericht hierover volgt. 

 

 

 

 

 

Rood 

Voor de kinderen in de rode competitie zijn 
de data in het najaar bekend gemaakt: 

Deel 1 

12-09 naar de LTC de Stoof (Koudekerke) 

19-09 thuis bij TV WPD 

26-09 naar TC Souburg (Oost Souburg) 

03-10 naar LTC de Schelde (Vlissingen) 

Deel 2 

10-10 naar LTC de Schelde (Vlissingen) 

17-10 thuis bij TV WPD 

24-10 naar TV Kapelle 

31-10 naar LTC Kruiningen 

Captain: Sylvia Katsman 

Groen 

Voor de kinderen in de groene competitie 
zijn de volgende data bekendgemaakt: 

12-09 WPD 1 - Halsteren 4 

19-09 DWO’15 1 - WPD1 

26-09  WPD1 - de Sprink 1 

03-10 Tebo 2 - WPD1 

10-10  WPD1 - Kapelle 2 

17-10  WPD1 - Bathse Kreek 1 

24-10  de Klappers 1 -  WPD1 

Captain: Emile de Witte  

Junioren 

Bij tekort in overleg met de Goese Maan 
daar invallen. 



Heren Dubbel 17+ Vrijdag Avond 

(1e klasse afd.2) 

17-09  WPD - Gravelsteps 1 

24-09  Zaamslag 1 - WPD 

01-10   WPD - Animo 1 

08-10  de Bongerd 1 - WPD 

15-10  Axel 1 - WPD 

22-10  WPD - Smash 1 

29-10  Tebo 1 - WPD 

Heren Zondag 

(7e klasse afd.12) 

19-09  WPD - Vierhoeven 1 

26-09  Steenbergen 1 - WPD 

03-10  WPD - Fijnaart 1 

10-10  Roosendaal 2 - WPD 

17-10  Tenniphil 2 - WPD 

24-10  WPD - Spijkenisse 3 

31-10  de Vijfhuizen 1 - WPD 

Kijkende naar laatstgenoemde competitie 
weet ik niet of iedereen hier even blij van 
wordt. Kennelijk zijn er weinig deelnemende 
ploegen in deze discipline. Je kunt er 
‘szondags ook gewoon een uitje van maken. 

Nog wat foto’s van het toernooi…omdat het 
zo leuk was.... 

Senioren 

Dames Dubbel Dinsdag 

(2e klasse afd.2) WPD 1 

14-09  Axel 1 - WPD1 

21-09  WPD1 - de Boskreek 3 

28-09  Philten 1 - WPD1  

05-10  WPD1 - MLTC 1 

19-10  Animo 2 - WPD1 

26-10  WPD1—de Stoof 2  

Dames Dubbel Dinsdag 

(2e klasse afd.1) WPD 2 

14-09  WPD2 - Bathse Kreek 1 

21-09  Kruiningen 2 - WPD2 

28-09  WPD2 - de Bru-Ten 1 

12-10  Kruiningen 1 - WPD2 

19-10  WPD2 - ‘tSwaecke 1 

26-10  Zierikzee 1 - WPD2 

Dames Dubbel 17+ Vrijdag Avond 

(3e klasse afd.2) 

17-09  Tebo2 - WPD 

24-09  WPD - Domburg 2 

01-10   de Schaepskooi 1 - WPD 

08-10  WPD - Nieuwdorp 1 

15-10  WPD - Yerseke 2 

22-10  MLTC6 - WPD 

29-10  WPD - Kapelle 5 



 

Hartelijk dank! 


