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VAN DE VOORZITTER
Beste leden,
Een nieuwe vereniging op een nieuw park, tenminste voor de NeverOut-bloedgroep is het een nieuw park en voor de Houtrust-bloedgroep
is het een nieuwe vereniging. Het is allemaal wennen, maar ik heb de
indruk dat iedereen zijn plek begint te vinden binnen de nieuwe
vereniging Never Out – Houtrust, die inmiddels bijna 300 leden telt!
De indeelavond op dinsdag onder leiding van Joop mag zich
verheugen in een toenemende belangstelling. Voor de nieuwe leden
zijn de ‘spelregels’ nogmaals in deze Snaarflits opgenomen.
De competitie is al over de helft. De gebruikelijke gezamenlijke
maaltijd voor de spelers en voor hun trouwe aanhang natuurlijk staat
op het programma voor zaterdag 23 mei. De menukaart is niet te
versmaden dus geef u snel op!
Na afloop van de competitie is de volgende
clubkampioenschappen dubbels van 15 tm 28 juni.

activiteit

de

En iedereen een mooie lange zomer toegewenst met veel tennisplezier
op Houtrust.

Groet,

Jos
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VAN DE SECRETARIS
Zoals elk jaar willen wij binnenkort een ledenlijst naar alle leden sturen
met daarop het adres en telefoonnummer van de leden. Doel is dat de
leden elkaar makkelijk kunnen benaderen om af te spreken voor een
leuke tennispartij.
Voordat we hiertoe over zullen gaan, willen we de leden die bezwaar
hebben tegen het ‘publiek’ maken van hun adres en/of telefoonnummer, in de gelegenheid stellen dit aan te geven via een email naar
houtrust@neverout.nl.
Ik heb nog niet van alle leden een pasfoto mogen ontvangen. Deze
pasfoto hebben we nodig om een KNLTB lidmaatschapskaart aan te
vragen, en deze kaart heeft u weer nodig om af te hangen op
Houtrust!
Gaarne achterop de pasfoto wel naam en geboortedatum schrijven
anders gaat het niet lukken.
De pasfoto kan worden afgegeven bij Houtrust of worden opgestuurd
naar:
het secretariaat van HTV Never Out – Houtrust
p/a Jan Clemenkowff
Julianastraat 88
2685 BD POELDIJK
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VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
CLUB KAMPIOENSCHAPPEN DUBBELS 2009
Voor senioren en jeugdleden.
Van maandag 15 juni t/m zondag 28 juni 2009.
Inschrijfkosten €7,00 p.p. per onderdeel voor senioren en €4,- p.p.
per onderdeel voor de jeugdleden.
In tegenstelling tot wat eerder besloten werd, willen we de
clubkampioen-schappen dubbel en gemengd graag een week eerder
laten beginnen, zodat we de eerste week de dubbels kunnen plannen
en de 2e week de gemengd dubbels of andersom. Dit natuurlijk
afhankelijk van het aantal deelnemers. Inschrijven kan en mag dus
voor beide onderdelen.
SPEELTIJDEN
Iedere werkdag vanaf 17.00 uur. Eventueel (voor de jeugd) ook
overdag. Op zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur.
Tijdens het toernooi zal er beperkt vrij gespeeld kunnen worden.
N.a.v. het aantal inschrijvingen wordt door de technische commissie
bepaald of er een A en/of een B schema komt met een verliezerronde
of een poule, waarin men meerdere wedstrijden speelt. Er zal zoveel
mogelijk met de speelsterkte rekening worden gehouden indien die
bekend is.
De wedstrijden worden per e-mail doorgegeven. Heeft u 12 juni nog
geen bericht gehad van de TC wanneer u moet spelen, neem dan
contact op met de TC.
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INSCHRIJFFORMULIER (separaat bijgevoegd)
Gaarne zo volledig mogelijk de verhinderingen op het inschrijfformulier
aangeven. Alleen met deze verhinderingen zal bij de planning
rekening worden gehouden. Bij verhinderingen die niet op het formulier
vermeld zijn, kan dit leiden tot het schrappen van deelname indien de
voortgang van het toernooi dit vergt.
Per dubbel kunnen slechts maximaal 2 verhinderingen worden
geaccepteerd.
Verhinderingen in het finale weekend (27/28 juni) worden niet
geaccepteerd.
Zoals aangegeven op het formulier, kan het zowel per email als per
post worden ingestuurd.
INSCHRIJFGELD
Het inschrijfgeld moet voor aanvang van de eerste wedstrijd worden
voldaan. Na elke wedstrijd dient men zich bij de wedstrijdleiding te
melden met de gebruikte ballen en de uitslag.
Sluitingsdatum inschrijving: 8 juni a.s.

De TC is tijdens de clubkampioenschappen te bereiken op: 0653459452 .
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COMPETITIE-ETEN, ZATERDAG 23 MEI 2009
Zoals gebruikelijk zal de competitie worden afgesloten met een
gezamenlijke maaltijd voor de liefhebber. Aanvang van de maaltijd zal
ca. 19:00 uur zodat ook de uitspelende teams een kans hebben op
een warme maaltijd.
Hans Borias heeft de volgende menukaart samengesteld voor een

Italiaans Barbecue buffet:

Pollo Alla Diavola
De "Duivelskip" is een streekgerecht uit Cosenza, een stad in de punt van
de laars van Italie.

Tagliata di Entrecote
Tagliata komt van het Italiaanse woord tagliare. Dit betekent ’snijden’.
Het zijn gesneden reepjes entrecôte, op Italiaanse wijze gemarineerd

Karbonade in Italiaanse Yoghurtmarinade
Een schitterende combinatie met het frisse van de yoghurt en het
kruidige van de pesto.

Scampi alla Griglia
Vorstelijke grote garnalen

Italiaanse Pasta salade
Een heerlijke zomerse salade

Italiaans vers gebakken brood
Speciale prijs bij voorinschrijving € 15,- p.p. Voor de jeugd is er
eventueel een pizza voor de prijs van € 6,- p.p. (ook op basis van
voorinschrijving)
Opgeven kan via een email naar p.berlijn@versatel.nl of op de lijst in
het Houtrust paviljoen.
6

RACKET TREKKEN
=

DINSDAGAVOND ….. INDEEL - AVOND
Met ingang van 24 maart elke dinsdag !
Wat is de indeelavond?
Voor degenen die het nog niet weten: de dinsdagavond is een
MUST. En omdat nu iedereen weet dat het een MUST is, is het op de
dinsdagavond altijd berendruk en reuze gezellig, gewoon de avond om
iedereen te leren kennen en om leuk te spelen. En daar doen we het
toch allemaal voor.
Hoe werkt de indeelavond?
Elke dinsdagavond wordt er drie keer ingedeeld, te beginnen om 18.45
uur. Van elk lid is er een kaartje en de kaartjes van de aanwezige
leden worden verzameld en door Joop Jansen op een bord ingedeeld.
Wil je meedoen, dan moet je 10 minuten voor het begin tijdstip
aanwezig zijn, dus 18:35 uur, 19:20 uur, en 20:05 uur
De indeler, Joop dus, zorgt er voor dat een beetje gelijkwaardige
koppels op een baan komen te staan. Nadat de koppels zijn gevormd
gaat men op de wisseltijd naar de aangewezen baan om zijn of haar
wedstrijd te spelen. Na 45 minuten wordt er afgefloten en gaan de
volgende koppels de baan op.
Het bestuur wenst iedereen veel tennisplezier op deze avonden.
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Informatie H.T.V. Never Out Houtrust
BESTUUR
Jos Bakker

Voorzitter

Tel. 070 – 3686921

Jan Clemenkowff

Secretaris

Tel. 0174 – 212655

Julianastraat 88,

2685 BD POELDIJK

Penningmeester

Tel. 070 – 3978523

Giro:

tnv H.T.V. "Never Out"

Evert Pommer

1557884

Barend van Engelenburg

Jeugd

Rob Kool

Technisch Commissaris

Overige bestuursleden

Renée Elzinga,

Technische commissie

Rob Kool, Marianne Sudderee, Lilian Berlijn,
Janette Lohman, Barend van Engelenburg

Email adres

houtrust@neverout.nl

Web site

www.neverout.nl
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Tel. 070 – 3231271

