
VERSLAG VAN DE 65+ 32 toernooi COMMISSIE 2022.  

Het Anonymus 65+ 32 tennistoernooi vond dit jaar plaats van zondag 21 augustus t/m  

zondag 28 augustus 2022.  

 

We hebben in totaal 149 inschrijvingen ontvangen, die zich voor de volgende spelsoorten  

hadden ingeschreven: 

Spelsoort 4/5 6 7 8  

herendubbel 14 10 23 12  

damesdubbel5 5 6 22 7  

gemengddubbel 9 10 23 8  

 

Op onze 4 banen zijn in 8 dagen ruim 191 wedstrijden gespeeld, verdeeld over 12  

onderdelen. Dankzij de inspanning van onze planners is alles soepel en in goede sfeer  

verlopen. Ook hebben de deelnemers in totaal ruim 185 sets en 2.723 games bij elkaar  

geslagen!  

 

Jammer genoeg hadden we 4 walkovers, maar er waren gelukkig geen uitlotingen.  

Qua inschrijvingen hadden we dit jaar evenveel als in 2021.  

 

Vanaf de start op zondag 21 augustus tot en met de finaledag zondag 28 augustus 

hebben we prachtig mooi weer gehad zonder regen. 

 

Helaas heeft Michiel Broersma tijdens het inspelen op baan 3 een zeer ernstige blessure  

opgelopen. Alle banden in zijn knie zijn afgescheurd, zijn kuitbeen gebroken en schade 

aan de slagader in zijn knieholte. Na een eerste operatie door een vaatchirurg in Hoorn, 

is hij naar het Erasmus in Rotterdam vervoerd. Daar is hij later geopereerd aan zijn knie.  

Revalidatie zal ruim een jaar in beslag nemen. We wensen Michiel heel veel succes  

daarmee.  

 

Zoals in alle voorafgaande jaren was de consumptiemunt weer het enige betaalmiddel.  

Mede door het groot aantal trouwe vrijwilligers is dit toernooi weer fantastisch geslaagd.  

Onze dank voor jullie inzet.  

 

Onze dank gaat ook uit naar Cor Molenaar, Cor Stam, Jaap Pol en Cor Koeman.  

Zij hebben toch maar iedere dag de banen geprepareerd en het park in een perfecte 

staat afgeleverd. Ook moesten iedere dag de zakjes met munten gevuld worden. We 

hopen dat we volgend jaar weer een beroep op jullie mogen doen.  

 

Nico, onze maître de cuisine en sous-chef Joke, ook bedankt voor alle heerlijke 

maaltijden die jullie iedere dag op tafel toverden.  

 

Bij deze wil ik onze 16 sponsoren nogmaals heel hartelijk te bedanken voor hun 

financiële steun. Zonder die steun kan een toernooi in deze vorm niet worden 

gerealiseerd. We hopen dan ook, dat we volgend jaar weer op zo’n financiële injectie 

mogen rekenen.  

 

Het 65+ 33 toernooi staat gepland van zondag 27 augustus t/m zondag 3 september 

2023.  

 

De 65+ commissie bestaat uit:  

Saskia Woudhuizen Linda Denekamp Michiel Broersma  

Anita Klinkenberg Karel Hoevenberg Nico van der Woning  

Bob Broersma. 


