TC Leden:

Laddercompetitie

Senioren
Marianne Suderee
Lilian Berlijn
Rob Kool
René Gode

De meesten weten het al en zijn al druk
bezig met het plannen van wedstrijden,
maar de laddercompetitie is nu toch echt
van start gegaan. In het paviljoen hangen
de lijsten voor de diverse onderdelen. De
laddercoordinatoren zullen wekelijks de
lijsten bijwerken en ophangen, uiteraard
alleen indien er wedstrijden gespeeld
zijn. Sta je nog niet op de ladder en wil
je wel meedoen, laat dat dan even via de
mail weten aan één van de onderstaande
personen. Veel succes.

Jeugd
Theo Tegelaers

Clubkampioenschappen dubbels
Senioren
De clubkampioenschappen zijn inmiddels
volledig afgerond. De volgende dubbels
zijn clubkampioen geworden:
Gemengd dubbel:
Marianne Suderee en René Gode
Heren dubbel A:
Adriaan Suderee en René Gode
Heren dubbel B:
Maarten Cruyff en Ronald Haanstra
Clubkampioenschappen enkels

Telefoonnummers:
Karthina Van Lochem
Lonneke Zandbergen
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06-52391056
06-10614489

Emailadressen:
lonnekezandbergen@hotmail.com
k.van.lochem@minjus.nl
Opmerking: leden die zich inschrijven of
ingeschreven hebben na de start van deze
competitie worden onderaan de ladder
geplaatst. Aan het eind van het jaar
moeten als het goed is de sterksten
bovenaan de ladder staan (of niet).

Van 4 t/m 12 september wordt wederom
een nieuwe poging gedaan om de enkel
kampioenen voor 2010 te bepalen. Met
ingang van heden kan men zich gaan
inschrijven. De kampioenschappen enkels
zullen in dezelfde week gespeeld gaan
worden door zowel de senioren als de
jeugd. Op de tijdelijke site van de TC:
http://members.ziggo.nl/rmgode/
staan links om u in te schrijven. Tevens
staat daar het reglement. De site spreekt
verder voor zich. Na het verwerken van
de inschrijvingen ontvangt u een mailtje
ter bevestiging. De sluitingsdatum is 31
augustus. Mocht de website of uw
emailprogramma zich om één of andere
redenen niet (goed) openen of niet goed
leesbaar zijn, dan gaarne uw inschrijving
sturen naar:
Senioren: tc-neverout-houtrust@ziggo.nl
Jeugd: jeugdneverouthoutrust@gmail.com

Herfstcompetitie
Van woensdag 22 september tot en met
zondag 7 november vind de herfstcompetitie plaats. Ondanks het feit dat
de inschrijvingstermijn al verstreken is
krijgen we nog steeds verzoeken om
teams in te schrijven. Dit kan dus niet
meer. Er wordt op tijd door de TC
aangegeven wanneer de sluitingsdatum
is. Vanaf volgend jaar zal er na de
sluitingsdatum geen poging meer gedaan
worden teams alsnog bij de knltb in te
schrijven. Houd daar dus rekening mee.
Tennispark Houtrust
Laan van Poot 38
2566 EC DEN HAAG

Gelieve dit te doen o.v.v. volledige naam,
telefoonnummer(s), liefst mobiel, maar in
ieder geval een nummer waarop u
doorgaans bereikbaar bent, speelsterkte
enkel (pas) en uiteraard de tijden vanaf
wanneer u beschikbaar bent. Maximaal 1
verhindering is toegestaan. In het finaleweekend dient u vanaf 10:00 beschikbaar
te zijn. Wees op tijd met inschrijven.
Voor het gemak hebben we besloten ook
papieren inschrijfformulieren in het
paviljoen op te hangen. Gelieve deze
volledig in te vullen en in de ideeenbus te
deponeren (vogelhuisje?). De bus wordt
uiterlijk 31 augustus voor het laatst
geleegd. Inschrijven na deze datum is dan
niet meer mogelijk.

