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Escharen,  september 2020 

 

Inhoud nieuwsbrief 

 Zondagochtend tennis 

 Verruimde speeltijd 

 Brouwketel Open 2020 

 

 

Van het bestuur 
Na het goed en gezellig verlopen open toernooi starten de herfst activiteiten weer op. 

De competitie start volgende week waar we met 10 teams aan deelnemen. 

De training is al weer begonnen op de woensdagavond van 18.00 tot 21.00 uur met 1 

jeugdgroep en 2 senioren groepen. 

Verder willen we starten met de zondagochtend tennis waarvoor de opgaven vragen in deze 

brief. 

 

Zondagochtend tennis 

Deze wedstrijden vallen in de categorie, gezelligheid.  

De wedstrijden worden gespeeld van september tot april. 

We vragen nu een opgave van 20 september t/m 1 november. 

Graag inleveren voor zondag 13 september a.s. 

Geef aan wanneer je mee wilt doen, al is het maar 1 keer, alles is mogelijk. 

Het inschrijfformulier is hier te vinden. 

 

De regels zijn: 

1. Iedere deelnemer schrijft zich individueel in. 

2. Bij verhindering zelf voor vervang zorgen. Graag eerst de reserves vragen 

3. Wedstrijden zijn van 10.00-11.00 en van 11.00-12.00 uur en duren 60 min incl. wisselen. 

4. Er worden dubbel en mix partijen gespeeld 

5. Aanmelden als reserve is ook mogelijk 

6. De koppels worden zoveel mogelijk op speelsterkte ingedeeld. 

7. Programma wordt vooraf volledig gepland. 

8. Bij slecht weer vervalt het programma van die dag. 

 

Verruimde speeltijd 
Sinds deze week is geldt dat een baan gereserveerd kan worden voor 60 minuten ipv 45 

minuten. 

 

https://tvesteren.nl/?page_id=1352
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Open toernooi  

We hebben inmiddels het open toernooi “De Brouwketel Open 2020” al weer achter de rug. 

Van 22 t/m 30 augustus werd er gestreden door 126 deelnemers vanuit de hele omgeving om 

de eer, sportiviteit en de prijzen. 

Voor de eerste keer was Bistro-Zalencentrum De Brouwketel hoofdsponsor. Deze zorgde 

dagelijks voor heerlijke hapjes en/of soep tijdens het toernooi voor deelnemers en bezoekers. 

Op de vrijdagavond was er een heerlijk tapas-avond, uiteraard tot in de puntjes verzorgd door 

de Brouwketel. Ook was er die avond een leuke loterij, waarbij de lokale ondernemers 

verschillende prijzen geschonken hadden. Het was een geslaagde avond! 

 

Door de corona was het toernooi heel anders georganiseerd dan anders. De commissies (Open 

Toernooi/Baan en Accommodatie) en bestuur hadden veel werk gestoken om het toernooi zo 

goed mogelijk, maar vooral coronaproof te laten verlopen.  

Het paviljoen en terras werd op 1,5 meter afstand ingericht. Het terras werd voorzien van 

windschermen en terrasverwarmers en veel vaste tafels. Zo lukte het goed om afstand te 

houden.  

Complimenten overigens voor de deelnemers en de toeschouwers die goed rekening hielden 

met alle coronaregels, zoals het tekenen van het formulier ‘Registratie contactgegevens bron- 

en contactonderzoek’. 

 

Om alles op schema te houden werd de tijd voor de wedstrijden een kwartier langer ingepland 

(1,5 uur) en werd de 3e set gespeeld als verlengde T-break. Wie het eerst 10 punten had met 2 

punten verschil had de 3e set gewonnen. Op deze manier konden alle wedstrijden op tijd 

beginnen. Allemaal om te veel drukte te voorkomen. 

  

Veel wedstrijden werden in het voor weekend gepland, waarbij het ook nog eens heerlijk weer 

was op het terras. Op dinsdagavond is het hele terras afgebroken vanwege de storm ’s nachts. 

Woensdag is alles weer opgebouwd. 

 

Als Open Toernooi commissie kunnen we terugkijken op een geslaagd corona-toernooi. Leuk 

waren de diverse spontane reacties van de deelnemers en toeschouwers op de terrasindeling 

(coronaproof). Natuurlijk gaan we ervan uit dat volgend jaar alles weer ‘normaal’ is. 

 

In het slotweekend zijn alle kwart-, halve en finales gespeeld. 

Hieronder volgen de uitslagen in de diverse onderdelen: 

 

Heren Dubbel 6: 

1. Rob de Kluis en Kevin Nieuwkoop 

2. Nico van der Brugge en Ed Weltevrede 

 

Gemengd dubbel Dubbel 6: 

1. Robin Goedvriend en Kas op den Berg  

2. Monica Brussaard en Patrick Bens 

 

Heren Dubbel 7: 

1. Tom Loeffen en Lars Paters 

2. Michel Moors en Guus Moors 

 

Dames Dubbel 7: 

1. Ivondine Peters en Hetty Voeten 
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2. Petra Hendriks en Ingrid Kuijpers 

 

Gemengd dubbel Dubbel 7: 

1. Mirjam en Marcel de Veer 

2. Inge en Andre Schimmel 

 

Dames Dubbel 8: 

1. Linda van de Leest en Andrea Raijmakers 

2. Sandra Braam en Lianne Zonnenberg 


