TC Leden:

Voorwoord

Senioren
Marianne Suderee
Lilian Berlijn
Rob Kool
René Gode

De Technische Commissie (TC) bestaat
met ingang van het tennisseizoen 2010 uit
vijf leden, met dien verstande dat Lilian
Berlijn en Rob Kool na vele jaren van
organiseren besloten hebben aan het
einde van dit seizoen te stoppen met hun
TC activiteiten. In de TC wordt vanaf
heden onderscheidt gemaakt in senioren
en jeugd. Theo Tegelaers zal samen met
de jeugdcommissie de jeugdactiviteiten
voor zijn rekening nemen terwijl de
overige TC leden de activiteiten voor de
senioren zullen verzorgen.

Jeugd
Theo Tegelaers

Waarom een nieuwsbrief?
Wij zijn ervan overtuigd dat we de leden
met deze nieuwsbrief snel en volledig op
de hoogte kunnen brengen betreffende
de door TC georganiseerde activiteiten.
De nieuwsbrief zal alleen dan uitgebracht
worden wanneer er mededelingen zijn of
nieuws is aangaande TC activiteiten.
Wij wensen u veel plezier met het lezen
van deze eerste nieuwsbrief.

2010

1

Clubkampioenschappen Singles
De TC heeft de clubkampioenschappen
singles verplaatst naar de week van 4 t/m
12 september. Het wisselvallige weer en
het beperkte aantal inschrijvingen heeft
ons zo doen besluiten. Wij hopen dat er
in september meer animo is voor de
clubkampioenschappen.

Openingstoernooi

Tennispark Houtrust
Laan van Poot 38
2566 EC DEN HAAG

Laddercompetitie
Zoals u in de laatste snaarflisten
hebt kunnen lezen proberen we met
ingang van 2010 een laddercompetitie op te zetten voor zowel
de singles als voor de dubbels. Via
de inschrijfformulieren die in het
paviljoen hangen peilen we eerst de
animo hiervoor. Bij voldoende
belangstelling zal deze competitie
zsm van start gaan. In de nabije
toekomst zal het ook mogelijk
worden je via email te kunnen
inschrijven. Als alles bekend is zal
meer informatie volgen. Schrijf je in
en beklim de ladder!

Via een flyer heeft u kunnen lezen dat
het openingstoernooi naar zondag 21
maart is verplaatst.
In het slechts mogelijke scenario wordt het toernooi verschoven naar zaterdag 27
maart. Hans is thans druk bezig om zoveel mogelijk banen in orde te krijgen. Dit
toernooi is de gelegenheid om je alvast warm te maken voor het nieuwe seizoen. Het
toernooi begint om 11:00 en iedereen, dus ook de jeugd, is van harte welkom om
deel te nemen. Aan dit toernooi zijn geen kosten verbonden. Er wordt om de 45
minuten gewisseld en het indelen gebeurt op basis van het trekken van kaarten en
zal duren tot 17:00. Dit toernooi wordt tevens gebruikt om kennis te maken met
nieuwe leden. Een grote opkomst zou geweldig zijn. Tot 21 maart!

