MIKO 25+ Lente Open 2016
Er lag voor de toernooicommissie een uitdaging; nog nooit waren er zoveel deelnemers, meer dan
100. Dit betekende dat er ook ongeveer 100 wedstrijden ingepland moesten worden deze week. Na
3 avonden zwoegen was de planning rond. Helaas vielen er voor de start van het toernooi nog enkele
mensen uit door blessures, maar gelukkig konden praktisch alle opengevallen plekken weer ingevuld
worden.
Onder prachtige weersomstandigheden werd het MIKO 25+ Lente Open 2016 gespeeld. We
begonnen het toernooi 2e Paasdag met een Paasbrunch voor iedere deelnemer. Helaas was er niet
heel veel animo, maar gezellig en zeer goed verzorgd was deze brunch zeker.
Toen om 14:15 uur de eerste wedstrijden begonnen was het droog en de banen prima bespeelbaar.
In de loop van de week werd het weer steeds beter en het toernooi verliep dan ook vlekkeloos. Er
waren natuurlijk wedstrijden die uitliepen en dus vertraging gaven, maar dit mocht de pret niet
drukken. Het enige vervelende voorval tijdens het toernooi was de blessure van Jeroen Weelinck uit
Borger, hij scheurde zijn enkelbanden.
Zondag 3 april was de finaledag. Deze dag moesten alle halve finales en finales gespeeld worden. Het
weer was prachtig en voor een vol terras werden mooie en spannende wedstrijden gespeeld. Ook
deze dag werd het iets later dan gepland, maar om 20:30 uur kon de prijsuitreiking plaatsvinden.
Na de prijsuitreiking werd zoals gebruikelijk de MIKO koffiemachine verloot onder de aanwezige
deelnemers.
Al met al een zeer geslaagde week, mooi om te zien waar een klein clubje groot in kan zijn. Van de
deelnemers niets dan lof voor de organisatie en de sfeer (zie foto’s) van het toernooi.
Het kost heel veel tijd en energie om een open toernooi te organiseren, maar zorgt naast plezier ook
voor een belangrijk aandeel in een gezonde financiële huishouding van GKTC door sponsoring en
kantineomzet, waar we eigenlijk niet meer zonder kunnen.
Volgend jaar zal er in week 13 ook weer een open toernooi op de toernooikalender van de KNLTB
staan, het open toernooi van GKTC.

