Open Korf Toernooi 2017
Zaterdag 25 maart 2017 09.00 uur was
het zover; de 35ste editie van het Open
Korf toernooi ging van start. Het aantal
deelnemers en inschrijvingen was iets
minder dan voorgaande jaren en de
onderdelen damesdubbel 4, herendubbel
8 en damesdubbel 8 waren komen te
vervallen. In de heren enkel 4 en 6,
dames enkel 6, heren dubbel 6, dames
dubbel 6 en het gemengd dubbel 6 werd
via een afvalschema gespeeld. In de
overige onderdelen waren de spelers
ingedeeld in een poule en werd via het spelen van een aantal poulewedstrijden uitgemaakt wie de
winnaar werd. Onder regie van Marcel Maes en Hero Lopulisa werden de wedstrijden gepland en
omgeroepen. ’s Ochtends liep de planning ongeveer een half uur uit, maar dit werd in de loop van de
middag ingehaald en werden de partijen zelfs eerder opgeroepen dan gepland stond in het schema.
Sommige wedstrijden werden op het scherpst van de snede gespeeld, maar wel altijd sportief
afgesloten met een ferme handdruk. Tussen de wedstrijden door konden de spelers een bezoekje
brengen aan de stand van badmintonservice.com voor het laten bespannen van een racket, nieuwe
sportschoenen, sportkleding, enz. en bij de stand van Nutrilite konden de spelers een goody bag
ophalen en informatie krijgen over sportdrankjes zonder suiker en voedingssupplementen voor
ondersteuning van een goede gezondheid. Voor de inwendige mens konden de spelers terecht bij de
Korfbar waar ze op vertoon van een kortingsbonnenkaart koffie, thee, frisdrank, tosti’s en diverse
belegde broodjes konden kopen. Na het toernooi hebben een groot aantal spelers nog genoten van
de heerlijke saté, één van de specialiteiten van café Monet, de bar-grill van activiteitencentrum de
Korf en werd tot laat in de avond nog nagesproken over de wedstrijden van de dag.
Hieronder vind je de foto’s van de winnaars en enkele sfeerfoto’s van de geslaagde toernooidag.

De winnaars
Heren enkel 4:

1e prijs Bernard Smits (BC Iduna)

2e prijs Kyle van der Vliet (BV Houten)

Dames enkel 4:

1e prijs Nisa Broekema (BC Iduna)

Helaas niet aanwezig bij prijsuitreiking.
2e prijs Lon Boonekamp (BC Castellum)

Herendubbel 4:

1e prijs David Noya/Martin v.d. Zwan
(van BV Houten)

2e prijs Kyle v.d. Vliet (BV Houten)/Jarno Westland
(BAN)

Gemengddubbel 4:

1e prijs David Noya/Bo Kneefel (BV Houten)

2e prijs Dtau Landman/Ashley Seinen (BV Almere)

Heren enkel 6:

1e prijs Thomas Kuipers (BC Barneveld)

2e prijs Dennis de Jong (BC Barneveld)

Dames enkel 6:

1e prijs Nathalie van ’t Pad (BC Leerdam)

2e prijs Ilva Kemper (BV Putten)

Herendubbel 6:

1e prijs René Kuil (BAN)/Mike Osnabrugge
(BV Iduna)

2e prijs Marc Hensbergen (SV Irene)/Mark Lentz
(BV Houten)

Damesdubbel 6:

1e prijs Elza de Stigter/Martje Wedman
(BC Iduna)

2e prijs Jolanda de Boer (LBC)/Roseanne v.d. Doel
(Appoldro)

Gemengddubbel 6:

1e prijs Jelmer Agema/Nathalie van ’t Pad
(BC Leerdam)

2e prijs Jarno van Wijk/Sanne van Griensven
(USV Hercules)

Heren enkel 8:

Dames enkel 8:

1e prijs Peter Esko (LBC)

1e prijs Wanda van Ginneken-Sturm (LBC)

Gemengddubbel 8:

1e prijs Peter Esko/Wanda van Ginneken-Sturm (LBC)

De winnaars van het Open Korf Toernooi 2017 zijn ook online;
zie http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/winners.aspx…

