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Jeugdtennistornooi Wilson in TC Duinbergen: grootste van Vlaanderen
Tijdens de week van 6 tot 13 augustus organiseerde TC Duinbergen haar Jeugd
Enkeltornooi Wilson en het was opnieuw een schot in de roos.
Het aantal deelnemers aan
het tornooi steeg opnieuw
in vergelijking met vorig jaar.
De deelnemers kwamen van
tennisclubs uit verschillende
provincies!! Met 341
deelnemers, een record, is
het Wilson jeugdtornooi het
grootste tornooi in
Vlaanderen in de Ethias
toer 2/3. Naast de 47
deelnemers van TC
Duinbergen, waren
Enthousiaste finalisten en halve finalisten met sponsors en
volgende tennisclubs sterk
tornooileider
vertegenwoordigd:
tennisclub Witte Beer met
42 spelers, Brughia met 18, TC Nobel met 15, TC Eeklo met 12, en Forest Hills met 9
spelers.
Nieuw waren de reeksen U9/1 en U11/1. In deze reeksen zagen we de top van België aan
het werk.
Waarom komt de tennissende jeugd zo massaal naar TC Duinbergen? De goede
organisatie van tornooileider Mathieu Loosvelt wordt enorm gewaardeerd in een mooie en
gezellige club. De vakantiegangers vinden onze club ook heel sympathiek en nog anderen
weten dat het deelnemersveld er steeds ruim en vooral kwalitatief is.
Ook de mooie prijzen voor halve finalisten en finalisten, geschonken door De Wilson Pro
Shop van Ann Verheye en Tim Blondeel, trekken de jongeren aan.
De tornooileider, Mathieu, kan tevreden terugblikken op een vlekkeloos tornooi.
Niettegenstaande het minder goede weer, bleef de vertraging beperkt en werden alle
matchen zoals gepland gespeeld. Hij maakte al meteen een afspraak voor volgend jaar om
er opnieuw een succesvol evenement van te maken.

Onder een stralende zon en met de aanwezigheid van schepen van sport Daniël De
Vlamynck was Voorzitter Alain De
Taeye fier op zijn team. Hij bedankte
van harte de sponsors van Wilson
voor de waardevolle prijzen. Na de
prijsuitreiking werd onder grote
belangstelling een receptie gehouden
voor de jeugd.
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