
Finales 

zaterdag en zondag 10 en 11 oktober 

tennispark: Vormer 

Er worden dit jaar 39 finalepartijen gespeeld, vanwege dit grote aantal 

worden deze wedstrijden over twee dagen verspreid. 

Zaterdag 10 oktober starten we 

om 13.00 uur met de wedstrijden 

en op zondag om 10.00 uur. 

Alle finalisten (mits meer dan 3 

deelnemers per categorie) 

ontvangen tijdens de 

prijsuitreiking een cadeaubon 

van Snelders Intersport.  

De prijsuitreiking is zondag na 

de laatste wedstrijd. 

 

Zondag 11 oktober zal massagepraktijk 

Hoeks aanwezig zijn voor fysieke 

ondersteuning van de deelnemers. 

 

Het fruit op de wedstrijdtafels wordt geleverd door  van 

Eldijk 

 

Volg de WTK op twitter en facebook: 

WTKwijchen 

34e editie 

1982-2015 

 

Welkom bij de 34e editie van de Wijchense Tennis Kampioenschappen. 

De WTK wordt georganiseerd in samenwerking met de Wijchense 
verenigingen:  
’t Heufke (Batenburg)  - BA  - 0626412196 

Harava (Bergharen)  - BE - 0487531600 

Grootven  - GR - 0246415297 

Haanenbergh   - HB - 0246414559 

Vormer  - VO - 0246424410 
 

In het weekeinde begint de eerste speelronde om 09.30 uur. Op werkdagen 
is dat 18.30 uur, uitgezonderd BE, daar starten we om 19.00 uur. 
 

De toernooicommissie verzoekt alle deelnemers zich 20 minuten voor 

aanvang van de wedstrijd op het betreffende park te melden, ook bij de 

eerste speelronde. 
 

Aantal deelnemers 2015: 475 

Vormer  171 

Haanenbergh  159 

Grootven    94 

Harava     32 

’t Heufke      5 

Overig     14 
  

 

Alle vrijwilligers die onze organisatie ondersteunen om het toernooi  

tot een succes te maken, willen wij via deze weg heel hartelijk 

bedanken!!! 

Wijchens kampioenen 2014:  
Ilse Driessen – Tommy Derks 

 



Centrale toernooileiding 

De centrale toernooileiding (CTL) bestaat uit vertegenwoordigers van de 

diverse Wijchense verenigingen. 

Wedstrijdleider Fred Thannhauser  - Vormer 
Voorzitter  Piet Derks   - Haanenbergh 
Secretaris  Jaap Stienstra   - Vormer 
Penningmeester Henk Peters  - ‘t Heufke 
Leden   Janneke Verwoert  - Grootven 

Marjolein Colijn  - Grootven 
Helmien Jansen  - Haanenbergh 
Bob v/d Bergh   - Harava 
Ben Lammers   - Vormer 

 
De centrale toernooileiding is tijdens speeltijden te bereiken op één van de 
parken. Vanuit betreffend park worden de uitslagen ingevoerd en 
vervolgwedstrijden gepland.   
Verzoeken aan de organisatie kunnen alléén rechtstreeks aan de centrale 
toernooileiding op het park gedaan worden. 
In noodgevallen kan men via wedstrijdleider@wtkwijchen.nl contact 
opnemen met de centrale toernooileiding. 
 

TOP-talent poule 

Naast het toernooi wordt er dit jaar gespeeld in de TOP-talent poule. 

Talentvolle (jeugd)spelers zijn hiervoor uitgenodigd, zij spelen samen met 

een Wijchense topspeler een aantal 

demonstratiewedstrijden. 

 

  

 

Baanbezetting 

 VO GR HB BE BA 

za  
26 sept 

xxxxxxx CTL 
 va. 09.30 

 xxxxxxx va. 09.30  xxxxxxx 

zo  
27 sept 

xxxxxxx CTL 
 va. 09.30 

va. 09.30  xxxxxxx va. 09.30 

ma  
28 sept 

va.18.30 CTL  
va. 18.30 

va. 18.30 va. 19.00 va. 18.30 

di  
29 sept 

va.18.30 CTL  
va. 18.30 

va. 18.30 va. 19.00 va. 18.30 

woe  
30 sept 

va.18.30 CTL  
va. 18.30 

va. 18.30 va. 19.00 va. 18.30 

do  
1 okt 

va.18.30 va. 18.30 CTL  
va. 18.30 

va. 19.00 va. 18.30 

za  
3 okt 

xxxxxxx xxxxxxx CTL  
va. 09.30 

va. 09.30 reserve 

zo  
4 okt 

va. 09.30 xxxxxxx CTL  
va. 09.30 

xxxxxxx xxxxxxx 

ma 
5 okt 

xxxxxxx va. 18.30 CTL  
va. 18.30 

va. 19.00 xxxxxxx 

di  
6 okt 

xxxxxxx va. 18.30 CTL  
va. 18.30 

va. 19.00 xxxxxxx 

woe  
7 okt 

CTL  
va.18.30 

va. 18.30  xxxxxxx va. 19.00 xxxxxxx 

do  
8 okt 

CTL  
va.18.30 

xxxxxxx xxxxxxx va. 19.00 xxxxxxx 

za  
10 okt 

finales  
va. 13.00 

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 

zo  
11 okt 

finales 
 va. 10.00 

xxxxxxx  xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 

 


