Cluborgaan van de Haagse Tennisvereniging

Nummer 2
Inhoud:

Van de Voorzitter
Van het Bestuur
Van de dinsdag-indeelavond Joop
Van de Technische Commissie
- Clubkampioenschappen dubbel/mixed
senioren 2010
- Kruikentoernooi
- Herfstcompetitie
Agenda Never Out – Houtrust 2010
Informatie H.T.V. Never Out Houtrust
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VAN DE VOORZITTER
Beste leden,
De competitie is ten einde en de zomer begint! Volgens mij geen
oorzakelijk verband, alleen een constatering. De Snaarflits staat bol
van komende aktiviteiten waarvoor u zich kunt opgeven:
- het open Houtrust toernooi,
- de mix/dubbel clubkampioenschappen,
- het fameuze kruikentoernooi,
- en de herfstcompetitie.
En een wijziging op de dinsdag-indeelavond: Joop wordt tijdelijk
waargenomen (vervangen is niet mogelijk). Wees coulant met de hulpJoopen.
Voor alle duidelijkheid: tijdens het open Houtrust toernooi van zaterdag
12 t/m zondag 20 juni kan er niet vrij gespeeld worden en 15 juni is er
geen indeelavond. Wilt u wel tennissen dan moet u zich opgeven bij
Houtrust. En anders kunt u natuurlijk altijd komen kijken om de leden
die wel meedoen te ondersteunen en om mooie partijen te zien.
Iedereen heel veel zomer en tennisplezier toegewenst.
Groet,

Jos
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VAN HET BESTUUR
Algemeen:
Bij het bestuur zijn klachten binnengekomen vanwege het feit dat er
binnen gerookt werd. Andere leden hebben misschien niet geklaagd
maar hebben geen behoefte aan passief meeroken. Dit is met Hans
Borias besproken.
Het bestuur is van mening dat het, zeker bij een sportaccommodatie,
niet past dat er binnen gerookt wordt. Mocht er toch binnen gerookt
worden, kan de persoon die daar hinder van heeft dit kenbaar maken
bij Hans. Hans zal in dat geval de roker verzoeken om buiten te gaan
roken.
Hopelijk hoeft het niet zover te komen, en zijn de rokers zo sportief
alleen buiten te roken, zeker wanneer iemand aangeeft er hinder van
te hebben dat er binnen wordt gerookt.

VAN DE DINSDAG-INDEELAVOND JOOP
Joop ziet het niet zo scherp meer en wordt daaraan geholpen, daarom
volgende week 8 juni geen dinsdagavond-indeelavond Joop maar Jan,
en 22 juni Jos. Op 15 juni is er geen indelen in verband met het
Houtrust toernooi.
De vervangende indelers zijn op hun naam geselecteerd maar echt
vervangen van Joop.....moeilijk, dus wees niet te streng in uw oordeel.
Daarna hopen we dat Joop weer de indeling ter hand kan nemen. Zo
niet dan zullen Jaap, Jet, Juul, en Johan het overnemen.
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VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBELS EN MIXED SENIOREN
2010
maandag 21 juni t/m zondag 4 juli 2010
(Eventueel 21-6/27-6 Dubbels – 26-6/04-7 Mixed: afhankelijk van de
beschikbaarheid van de deelnemers)
Inschrijfkosten €7,50 p.p.
Speeltijden: Op werkdagen vanaf 17.00 uur.
Op zaterdag vanaf 13.00 uur en zondag vanaf 10.00 uur.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt door de TC bepaald of
er een A en/of een B poule komt met een verliezerronde of dat er
ingedeeld wordt in poules waarin men meerdere wedstrijden speelt.
INSCHRIJFFORMULIER
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.
Dit jaar gaarne ook uw e-mail adres opgeven, de wedstrijden worden
dan per e-mail doorgegeven.
VERHINDERINGEN
Verhinderingen in het finale weekend (3 en 4 juli) worden niet
geaccepteerd, m.u.v. werk. Alle finales worden in het weekend van 3
en 4 juli gespeeld.
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INSCHRIJFGELD
Het inschrijfgeld moet voor aanvang van de eerste wedstrijd worden
voldaan. Na elke wedstrijd dient men zich bij de wedstrijdleiding te
melden.
Sluitingsdatum inschrijving: 14 juni a.s.
Heeft u 18 juni nog geen bericht gehad van de TC wanneer u moet
spelen, neem dan contact op met de TC.
De TC is vóór en tijdens de clubkampioenschappen te bereiken op het
mobiele nummer: 06-53459452
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VAN DE KRUIKENCOMMISSIE
KRUIKENTOERNOOI
2010

ZATERDAG 7 AUGUSTUS EN
ZONDAG 8 AUGUSTUS 2010
spelen we weer om de traditionele “kruiken” gevuld met wijn!
Het gaat hier om een gezelligheidstoernooi (mixed). Donateurs,
introducés, ochtendleden, middagleden, weekendleden, jeugdleden
vanaf 12 jaar (evt. in overleg) enz. zijn hartelijk welkom op dit unieke
tennisfestijn.
Jij en je partner worden willekeurig in een poule ingedeeld. Heb je
geen partner, dan zullen wij ons uiterste best doen er een voor je te
vinden, maar je mag natuurlijk ook zelf voor een introducé zorgen
(liever zelfs).
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Na een zaterdagmiddag hevig zwoegen en zweten worden er voor de
zondag nieuwe poules gevormd, maar nu op basis van sterkte.
De poulewinnaars van zondag ontvangen na afloop (per stel) de fel
begeerde “kruik”. De overige deelnemers ontvangen na afloop (per
stel) een fles wijn.
Kosten :

€ 15 (incl. MAALTIJD)

Inschrijven:

vanaf 21 juni via de intekenlijst op het Never Out
Houtrust bord, of via p.berlijn@versatel.nl

Sluiting inschrijving: donderdag 5 augustus.
(Het is de bedoeling dat je beide dagen deelneemt)
Aanvang:
ZATERDAG:

12.00 uur (uiterlijk 11.45 uur op het park aanwezig.

ZONDAG:

11.00 uur

Vergeet vooral niet voor dit weekeinde gedeeltelijke verhindering
(beschikbaar za. tot 11.00 uur, zo. na 20.00 uur) op te geven als je
aan een open toernooi deelneemt (bijv. Hanenburg).
Veel tennisplezier op beide dagen.

De Kruikencommissie
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HERFSTCOMPETITIE
2010
Ook dit najaar bestaat weer de mogelijkheid om deel te nemen aan de
Herfstcompetitie van de KNLTB. Deze competitie wordt verspeeld op
buitenbanen in de weken 38 tot en met 44.
Op woensdag en zondag kunnen jeugdteams tot 17 jaar worden
ingeschreven. Op donderdag uitsluitend damesteams en op zaterdag
en zondag staat de inschrijving open voor zowel dames- als
herenteams en gemengde teams van 18 jaar en ouder
Wanneer u wilt deelnemen aan de herfstcompetitie, formeer dan zelf
een team van minimaal 4 spelers/speelsters en meld u en uw team
aan vóór 20 juni 2010 op hmrjkool@ziggo.nl
De TC zal zorg dragen voor tijdige inschrijving bij de KNLTB.
Het inschrijfgeld per team is € 40,00 exclusief ballen.
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AGENDA NEVER OUT – HOUTRUST 2010
JEUGD
Elke woensdagavond, 18:30 –
Indeelavond jeugd 12 tm 17 jaar
20:30 uur
25 tm 27 augustus
Jeugdkamp, tm 17 jaar
16 tm 24 oktober (herfstvakantie)
Jeugdkampioenschappen

AGENDA NEVER OUT – HOUTRUST 2010
Vanaf 6 april elke dinsdagavond,
Indeelavond
18:45 uur
Zaterdag 12 t/m zondag 20 juni
Open Houtrust toernooi
Maandag 21 juni t/m zondag 4 juli Clubkampioenschappen dubbel
7 en 8 augustus
Kruikentoernooi
September
Najaarscompetitie
Zondag 24 oktober, 11:00 uur
Slottoernooi (bij slecht weer
uitloop naar 31 oktober)
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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

Theo Tegelaers

Jeugd

Rob Kool

Technisch Commissaris

Technische commissie

Rob Kool, Marianne Sudderee, Lilian Berlijn, Theo
Tegelaers, René Gode

Email adres

houtrust@neverout.nl

Web site

www.neverout.nl
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Tel. 070 – 3231271

