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Radboud Vermeulen Dubbeltoernooi 2020 

 

Van 22 augustus tot en met 30 augustus heeft het gezellige Radboud Vermeulen 

Toernooi weer plaats gevonden. 

 

Dit jaar was anders  dan andere jaren, het was zelfs nog de vraag of het Radboud 

Vermeulen toernooi 2020 wel door kon gaan. 

Het Corona virus gooide voor de meeste evenementen roet in het eten. 

Wij hebben het geluk gehad dat wij dit jaar toch nog een open tennistoernooi 

mochten  

organiseren. 

 

Met behulp van de diverse commissies en nauw overleg met bestuur hadden wij een 

plan gemaakt hoe wij op een zo verantwoorde manier ons toernooi konden laten 

plaatsvinden. 

 

Omdat er relatief weinig tennis toernooien door konden gaan, hebben wij een 

behoorlijk aantal inschrijvingen mogen ontvangen. 

Dit was natuurlijk erg prettig en maakt het vullen van de speelschema’s een leuke 

uitdaging. 

Doordat we zo veel inschrijvingen hadden en in verband met de Corona 

aanpassingen moesten wij helaas enkele deelnemers uitloten. We hebben zo veel 

mogelijk geprobeerd iedereen ten minste een onderdeel te laten spelen. 

 

Het Radboud toernooi is goed verlopen, mede door alle inspanningen van de 

vrijwilligers. 

Wij willen dan ook iedereen bedanken voor zijn/haar inzet. 

 

Wij hopen in 2021 weer een mooi Radboud Vermeulen Dubbeltoernooi te kunnen 

organiseren en verwelkomen jullie dan weer met veel plezier. 

 

 

 

 

 

 



Totaal deden er 257 deelnemers mee in 19 categorieën. 

Hierbij nog een overzicht van de afgelopen jaren: 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Maximum Aantal Wedstrijden 220 220 220 220 220 150 

Aantal Gespeelde Wedstrijden 206 179 167 185 202 181 

Aantal Opgegeven Spelers 268 237 215 229 242 278 

Aantal Inschrijvingen 154 140 128 138 146 151 

Aantal Gespeelde Sets 448 378 364 379 421 413 

Aantal Gespeelde Games 4045 3394 3244 3416 3752 3332 

Aantal Gespeelde Minuten 17169 14594 13223 14403 16608 ??? 

 

 

Hopelijk kunnen we volgend jaar deze aantallen weer verwelkomen en zit het weer 

ons weer mee.  

 

Clubkampioenschappen 2020 

Dit jaar hebben we helaas de clubkampioenschappen niet kunnen spelen door het 
Covid 19 virus. 
We hopen in 2021 weer de edities te kunnen organiseren. 
 
Met vriendelijke groet, 

WTC Medemblikkertennisclub 

 


