
                                    De Interne competitie 2020                           

Hallo allemaal, 

Gelukkig was het mogelijk in dit vreemde jaar een interne competitie te spelen. Er hadden 

zich daarvoor 13 koppels aangemeld.  

Zoals meerdere keren vermeld is bij deze competitie naast het wedstrijdelement vooral het 

doel om leden met elkaar kennis te laten maken om zo, naast het spelen in vaste groepjes, 

andere tenniscontacten op te doen. 

We hadden zeven koppels voor de Mix Dubbelpoule, drie koppels voor de Heren 

Dubbelpoule, en drie koppels voor de Dames Dubbelpoule.  

Het zal niemand verbazen dat deze competitie veel hinder heeft ondervonden van de 

coronasituatie. Door de eerste golf begonnen we later dan normaal waardoor we al gauw 

midden in de vakantietijd zaten. En nu heeft helaas de tweede golf er voor gezorgd dat we 

genoodzaakt zijn de competitie voortijdig af te breken. Zelfs al zouden we over enkele weken 

weer mogen tennissen, het seizoen is dan echt ten einde en ook zijn de koudere 

weersomstandigheden slecht voor de banen.   

 

Helaas speelde ook dit jaar blessureleed sommige deelnemers parten. We wensen de 

geblesseerden een voorspoedig herstel toe.  

We willen toch graag de interne competitie afsluiten met het bekend maken van de winnaars. 

Dit jaar is deze uitslag ietwat getekend door de niet gespeelde partijen om redenen 

hierboven aangegeven. Niet leuk maar het is niet anders.  

 

Voor de puntentelling zijn we uitgegaan van de gespeelde partijen. Niet gespeeld betekent 

geen punten.  

Winnaars van de Heren Dubbel zijn:    Antoon Bijman en André de Geus 

Winnaars van de Dames Dubbel zijn:  Nel Blokker en Els Akkerman 

Winnaar van Mix Dubbel zijn:   Roy Scholten en Paula Scholten-Louman 

We feliciteren de winnaars….. en aan hun zoals altijd “de eeuwige roem” bij TC Schermer. 

 

Wat de interne competitie betreft: Volgend jaar willen we deze competitie eens een keer 

vervangen door een laddercompetitie voor zowel het enkelspel als het dubbelspel. Het is wel 

eens goed om te veranderen lijkt ons en we zijn benieuwd hoe dat gaat verlopen.  

Te zijner tijd zullen we jullie hierover berichten.  

Tot volgend tennisjaar, hopelijk onder gezonde en normale omstandigheden. 

 

Hartelijke groet, 

 
Leendert en Yma      

 


