TC Leden:

Laddercompetitie

Houtrust Open 2010

Senioren
Marianne Suderee
Lilian Berlijn
Rob Kool
René Gode

Na onze eerste nieuwsbrief is bekend
geworden wie de organisatie van de
laddercompetitie op zich gaan nemen.
Lonneke Zandbergen en Karthina van
Lochem zullen per heden uw aanspreekpunt zijn. Bij één van deze twee dames
kunt u zich opgeven of de wedstrijduitslagen doorgeven. Zij zullen er dan
voor zorgen dat de ladder op regelmatige
basis bijgewerkt wordt. Overigens is het
streven om, uiteraard indien er alleen
genoeg deelnemers zijn, te beginnen met
de laddercompetitie na het Houtrust
toernooi.

Van 12 – 20 juni wordt op Houtrust het
open toernooi gespeeld. Kom eens
kijken bij andere leden. Elke avond is er
live muziek.

Jeugd
Theo Tegelaers

Telefoonnummers:
Karthina Van Lochem
Lonneke Zandbergen

06-52391056
06-10614489

Emailadressen:
lonnekezandbergen@hotmail.com
k.van.lochem@minjus.nl
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Deze worden gespeeld van 21 juni t/m 4
juli. U kunt zich inschrijven in de
dames-dubbel, herendubbel en gemengd
dubbel. In de snaarflitsen leest u meer
hierover. Voor de mensen die willen
inschrijven maar geen MS-Word hebben,
heeft de TC een aantal regels in de mail
gezet welke men kan kopieren in een
nieuwe mail naar p.berlijn@versatel.nl
Achter deze regels kunt u dan de
informatie invullen die wij van u nodig
hebben voor een juiste inschrijving.
Kruikentoernooi

Herfstcompetitie
Nog niet moe van het wedstrijd spelen?
Dan is het onderstaande misschien wel op
u van toepassing. Net als vorig jaar is het
ook dit jaar weer mogelijk deel te nemen
aan de herfstcompetitie. Van woensdag
22 september tot en met zondag 7
november zal de herfstcompetitie plaats
vinden. In de snaarflisten treft u de
volledige informatie aan. Anders is het
even zoeken op internet op de website
van de knltb. Let er wel op dat u zich
dient in te schrijven voor 20 juni a.s.
Indien u zich te laat inschrijft heeft de
TC niet meer de mogelijkheid nog een
team op te geven.

Tennispark Houtrust
Laan van Poot 38
2566 EC DEN HAAG

Clubkampioenschappen dubbels
senioren

Jawel, ondanks dat het nog ver weg is
willen we u er toch aan herinneren dat
op 7 en 8 augustus weer het befaamde
kruikentoernooi gespeeld wordt.
Gezelligheid staat hierbij voorop, maar
uiteraard wordt er ook gespeeld om de
befaamde opperkruik. Noteer deze data
dus in in uw agenda, dan weet u zeker
dat u dit toernooi niet hoeft te missen.

