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Familietoernooi september 2021 
Anderhalf jaar later dan gepland is vandaag met groot succes opnieuw een zeer geslaagd 

familietoernooi gespeeld. In deze nieuwsbrief een verslag van het toernooi, wat leuke anekdotes en 

foto’s. 

 

 
Groepsfoto 

 

De dag begon vroeg. Voor velen zou de zondag een fijne uitslaap dag zijn, maar vandaag moest er 

gebadmintond worden. Maar liefst 17 teams hadden zich ingeschreven. Verdeeld over 2 pools heeft 

ieder team zijn uiterste best gedaan om de beste te worden van de dag. 

Maar hoe begon deze dag..? 

 

http://selby.mmnt.nl/


Ran werd vandaag wakker gezongen. “Lang zal hij leven in de gloriaaaaa..” Het gezin, met maar liefst 

4 spelers in pool 2, moest op tijd aanwezig zijn, want de eerste wedstrijd stond al om 10 uur gepland. 

Onderweg kwam Anja er achter dat haar racket nog thuis was gebleven,.. dus met grote spoed terug. 

Gelukkig was ze nog net op tijd om zelf haar eerste partij om 10 uur te spelen. 

 

Zelf was ik ruim op tijd van huis gegaan met de bedoeling om alles nog op tijd voor te bereiden. 

Koffie en thee zetten, net vast over de banen spannen, tafel en stoelen goed zetten.  

Toen in om ongeveer 9:40 bij de zaal arriveerde was alles al zo’n beetje gedaan. Mijn complimenten 

voor iedereen die heeft geholpen. Zonder dat er woorden nodig zijn weet iedereen wat er moet 

gebeuren, en gaan de dingen “als vanzelf”… Top hoor! 

 

We waren een paar minuten te laat gestart. Maar dat hebben we toch snel weer ingelopen. Iedereen 

heeft 4 games gespeeld. En ook iedere game werd binnen de gestelde 12 minuten volbracht. Al voor 

11 uur konden we even 5 minuten pauze inlassen. 

 

De meeste “spannende” games zijn gespeeld door Lize en Sanne. Zij hebben 3 keer gespeeld met een 

eindstand van 22-20. Waarvan ze (helaas voor hun..) er 2 hebben verloren.  

Vrijwel iedereen heeft wel een game gewonnen. Alleen de spelers die als laatste in hun pool zijn 

geëindigd hebben geen game gewonnen. 

 

Nog wat feitjes,… 

✓ De dropjes zijn nét niet allemaal op gegaan. 

✓ Het gezin met Tobian had de meeste spelers (5) in pool 1. 

✓ Eric Wanjon heeft fantastisch gespeeld. Een paar jaar geleden ernstig ziek geweest, en nu 

weer zo op de baan staan. Top gedaan Eric! 

✓ In pool 1 hebben Henk en Jenna in de voorronden alle games gewonnen. 

✓ In pool 2 hebben het team van Koen en Kasper, en ook het team van Erik en Nick in de 

voorronden alle games gewonnen. 

✓ In pool 1 heeft Jaqueline en Ruben de troost finale gewonnen wat hun een mooi club shirt 

opleverde. 

✓ Henk had een extra prijs voor pool 1 ter beschikking gesteld. De winnaars hebben een super 

mooi nieuw racket gekregen. 

✓ Koen & Kasper hebben na anderhalf jaar wachten eindelijk hun oogverblindende shirts 

kunnen gebruiken. Wat volgens sommigen ook meteen hun geheime wapen was. 

✓ Er was een run op de medailles. Als je er nog eentje wilt hebben,.. we hebben er nog een 

paar liggen       

 

De winnaars hebben een prachtige beker ontvangen. Bekers in stijl van 

de Olympische spelen. 

Want ik weet niet of het iemand is opgevallen, maar de datum op de 

beker was “familietoernooi maart 2020”. 

Net als de Olympische spelen kon ons toernooi vorig jaar niet door gaan. 

Dus we hebben in navolging daarvan onze prijzen, die we vorig jaar al in 

huis hadden, bij dit toernooi aan de winnaars gegeven.  

Goed bewaren dus! Om meerdere redenen een bijzonder exemplaar. 



          

Uitslag in de pools 
Pool 1 
1e plaats Henk & Jennah 

2e plaats Shengjuan & Frank 

3e plaats Carine & Tobian 

4e plaats Marinka & Kiyara 

5e plaats Jaqueline & Ruben & Hannah 

6e plaats Perrin & Runar & Jaike 

 

Pool 2 
1e plaats Koen & Kasper 

2e plaats  Ramon & Ruben 

3e plaats Eric & Rita 

4e plaats Erik & Nick 

5e plaats Wessel & Mijntje 

6e plaats Mervin & René 

7e plaats Mariska & Sander & Laurens Jan 

8e plaats Sanne & Lize 

9e plaats Anja & Eline 

10e plaats Ran & Noor 

11e plaats Wim & Leon 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winnaars pool 1 

 
 

  



Winnaars pool 2 

 
 

Prijsuitreiking 

 
 


