Terugblik - Sportverlichting.com Ten Woude 35+ toernooi 2017
Onder bijna ideale weersomstandigheden zijn ruim 130 tennissers gedurende een kleine twee weken
actief geweest op ons tennispark. Van maandag 12 juni tot dinsdag 20 juni werden alle wedstrijden in
de dames en heren dubbel poules afgewerkt. Het weekend waren de mixpartijen aan de beurt.
Zaterdagavond vond de inmiddels traditionele barbecue plaats met opluistering van de band met
onze muzikanten Bert en Mike aangevuld met bandleden van TV Oranjewoud.
Na de poule wedstrijden zijn alle dubbels geplaatst in de A, B, of C categorie en via het afvalschema
werd het toernooi vervolgd. De spelers die zondag en maandag de baan op moesten kregen te
maken met veel zon en warmte maar gelukkig heeft iedereen dit goed doorstaan. Alle halve finales
konden donderdags afgewerkt worden en de finales werden op vrijdag volgens planning gespeeld.
Met strijd en mooie punten kreeg het publiek mooie wedstrijden te zien. De finalisten kregen na
afloop van de finales hun prijzen uitgereikt door de voorzitter van de 35+ commissie.
Een woord van dank aan alle commissie leden (Diana, Désirée, Mark, Geerco en Peter) en de
vrijwilligers die ons deze twee weken hebben ondersteund (Marjet, Gretha, Manja, Caroline, Ingrid,
Bert, Yvonne, Marian en Peter W.)
Enkele punten uit de evaluatie door de commissie
Inschrijving / Werving / PR
- Flyers op zich positief, aanvoerders nog meer attenderen op verspreiden
- Interactie / samenwerking communicatiecommissie moet beter
- Toernooi moet duidelijker zichtbaar zijn op site van Ten Woude
Uitbreiding doelgroep / meer deelname
- We zijn het erover eens om de leeftijdscategorie te verlagen naar 25+
- Dan wel mogelijkheid bieden voor bijvoorbeeld een categorie 55+
- Geen ranglijsttoernooi, betekent gezelligheid voorop en aangepaste reglementen
- Consequentie is wel dat er een andere toernooi naam komt, wat betekent dit voor de
sponsor?
Wedstrijdorganisatie
- Meer tijd nemen tussen sluiting inschrijving en loting
- Inzet van vrijwilligers tijdens toernooi goed gegaan, houden we erin!
Catering / Barbecue
- barbecue goed maar deelname valt tegen en zeker als mensen rond 20.00 uur vertrekken,
wellicht afsluiten rond 21.00 uur? IJskar een succes
Voor het volgende toernooi: (weken 25-26 2018 )
- Reglement aanpassen met loting via actuele ranking
- Ballenbeleid opstellen (bijv. 3 wedstrijddagen dan nieuwe ballen) of eerder indien gewenst
- Barbecue avond (met band) koppelen met bijvoorbeeld vrijwilligersavond van de club.
- Commissie blijft voltallig, Mark en Diana voor ’t laatste jaar
Overleg plannen met bestuur, bespreekpunten:
- voorstel 25+ toernooi – aanvullen leden commissie
- afspraken sponsor Sportverlichting.com (bv ook nieuwe shirts commissie)
- koppelen vrijwilligersavond
Namens de 35+ commissie
Ellie Groot

