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Jaarverslag Commissie Wedstrijd 2021. 
 

Leden van de Commissie Wedstrijd: 
Jan Albert Veldhuizen (tevens voorzitter) 
Jacqueline Pijnaker 
Jitske Helfferich 
Samira Verzijlberg-Grannetia  
Tim Nijssen.  
Bas Aschman en Peter Vink waren nog lid tot 1-6-2021. 
Nieuw lid sinds juli 2021: Marieke Aarts. 
 

In verband met corona is het helaas een moeizaam, rommelig en mager jaar geweest. We kijken uit 
naar een volwaardig 2022! 
 
Onderstaande activiteiten zijn door ons afgelopen jaar verzorgd: 

COMPETITIES Landelijk en District: 

In 2021 kwamen voor TV Kontakt de volgende competitieteams uit: 
 
Voorjaarscompetitie 2021: 
In verband met corona werd deze competitie verschoven naar het najaar onder de naam KNLTB-
competitie 2021. Helaas werd de competitie vroegtijdig beëindigd in verband met corona. 
 
Er werd deelgenomen door de volgende teams: 
 
Zondag: Senioren: 2 dames, 2 damesdubbel, 1 gemengd dubbel, 2 heren, 1 heren 35+,  

 2 herendubbel. Totaal 10 seniorenteams. 
Jeugd:  3 groen 10 t/m 12, 3 junioren 11 t/m 14, 1 meisjes 13 t/m 17, 2 jongens 13 t/m 17.  
 Totaal 9 jeugdteams. 
Zaterdag:   5 dames 17+, 3 damesdubbel 17+, 3 gemengd dubbel 17+, 3 gemengd 17+, 
  3 herendubbel 17+, 3 heren 17+, 1 herendubbel 50+. Totaal 21 teams. 
Vrijdagavond:  2 damesdubbel 17+, 1 herendubbel 17+, 1 gemengd dubbel 17+. Totaal 4 teams 

Dinsdag/ donderdagmorgen: beide dagen 1 damesdubbel team. 
 
Najaarscompetitie 2020: 
Zoals hierboven gemeld is deze competitievorm afgelopen jaar geannuleerd. 
 
 

WINTERCOMPETITIE NOORDWEST 2021 / 2022: 
 
Zondag:  2 damesdubbel 35+ teams, 1 heren 17+ team, 2 herendubbel 35+ teams. 

Totaal: 5 teams. 
Zaterdag:  1 heren team 17+, 1 gemengd team 17+ en 1 gemengd dubbel 17+. 

Totaal 3 teams. 
 
Helaas werd ook deze competitie door corona beïnvloed en formeel eerder beëindigd. Teams 
konden de laatste rondes in overleg met de tegenstander nog wel spelen. 
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DUBBEL OPEN TOERNOOI 2021 
 

Helaas geannuleerd door corona. 
 
 

WFA OPEN TOERNOOI 2021 
 

Vanwege de formule 1 die gelijktijdig plaats vond hadden we wat minder inschrijvingen. Elk nadeel 
heeft zijn voordeel: hierdoor konden we met heel veel poultjes werken wat zeer gewaardeerd werd 
door de deelnemers! 
Er waren 306 deelnemers (236 inschrijvingen) in 50 onderdelen. 
Tijdens het toernooi werden er 292 partijen gespeeld. Er werden slechts 4 inschrijvingen uitgeloot. 
Het toernooi werd gespeeld op actuele rating in poule vorm en voor een klein deel in afvalsysteem. 
De hoofdsponsor van het toernooi was Wilms Floet Administratie, waarvoor weer veel dank! 
Afgelopen jaren werd er een scooter verloot, dit jaar hebben we gekozen voor een elektrische fiets, 
deels gesponsord door Haarlemse Fiets. Dit was een groot succes, we zijn hiermee ook duurzaam 
bezig! 

 
 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2021. 
 

Dit toernooi werd wederom een groot succes! Vanuit onze commissie is in eendrachtige 
samenwerking met de jeugdcommissie en de tennisleraren veel aandacht aan dit toernooi 
geschonken. Er werd weer gewerkt met ambassadeurs binnen de vereniging die hun omgeving 
enthousiasmeerden om mee te doen en meehielpen tijdens het toernooi. Het resultaat mocht er zijn: 
meer deelnemers dan ooit (totaal 246 inschrijvingen!) en de combinatie met de jeugd werd zeer 
gewaardeerd. 
Het toernooi werd voor het eerst gesponsord door onze nieuwe hoofdsponsor HUIJG SPORT. 

 
Bij de heren werd Donny Otte voor het eerst Clubkampioen door in de finale Rick Hoogland te 
verslaan. 
Bij de dames prolongeerde Jolande Zijlstra haar titel door Chantal Verzijlberg in de finale te verslaan. 

 
 

Namens de Commissie Wedstrijd: 
Jan Albert Veldhuizen 


