TC Leden:

Slottoernooi

Clubkampioenschappen enkels 2010

Senioren
Marianne Suderee
Lilian Berlijn
Rob Kool
René Gode

Om een ieder ruim de tijd te
geven deze aktiviteit in de
agenda te zetten hebben we
de posters al opgehangen. Op
zondag 24 oktober 2010 (mits goed weer)
houden we het slottoernooi. Zowel de
senioren als de jeugd zijn van harte
welkom. Indelen gebeurt op basis van
kaarten trekken. Indien het weer roet in
het eten gooit, dan zal het toernooi een
week later gehouden worden en wel op
zondag 31 oktober. Aanvang 11 uur.

Het is toch nog gelukt om kampioenen
te krijgen in 2010. Bij de senioren werd
er gestreden in 5 poules; 1 damespoule
en 4 herenpoules. De kampioenen zijn:

Jeugd
Theo Tegelaers

Heren A
1e Adriaan Suderee
2e Gerard Benerink
Heren B
1e Hans Bongaertz
2e Rob Kool
Dames
1e Faye Fartoux
2e Lonneke Zandbergen
Bij de jeugd ging het er iets anders aan
toe. Er is een mini toernooi gespeeld. Er
waren 3 poules van 3. Een ieder speelde
meerdere wedstrijden.
De winnaars zijn:

Herfstcompetitie

2010

4

Van woensdag 22 september tot en met
zondag 7 november vind de herfst
competitie plaats. De mappen zijn al in
het bezit van de aanvoerders. Deze dienen
er tevens voor te zorgen dat de standen op
tijd doorgevoerd worden om boetes te
vermijden. Indien u een reserve moet
aanspreken tijdens de competitie, dan
dient u deze zelf te regelen en voor te
leggen aan de TC. Deze bekijkt dan of de
max. bandbreedte van 1 niet overschreden
wordt. Uiteraard willen wij u helpen.

t/m 12 jaar: Antoine le Guennec
t/m 14 jaar: Sophie Toledo
t/m 16 jaar: Edwin van Nooten
Laddercompetitie
De toernooien zijn voorbij mensen. Tijd
om wedstrijden te gaan plannen voor de
ladders. Per 1 november a.s. zullen de
ladders voor het seizoen 2010 afgesloten
worden. Met de start van het nieuwe
seizoen zullen de ladders dan weer
geopend worden. In eerder gezonden
nieuwsbrieven staan de mailadressen
van de laddercoördinatoren.

Voorjaarscompetitie 2011
De herfstcompetitie moet nog beginnen, maar we willen jullie allemaal er alvast op
attenderen dat de inschrijfformulieren voor de voorjaarscompetitie seizoen 2011 voor
5 november 2010 in het bezit dienen te zijn van de TC. De TC zal dan de competitie
teams aanmelden bij de KNLTB.
Binnenkort zullen de inschrijfformulieren rondgemaild worden en ook zullen deze in
het paviljoen komen te hangen. Op de inschrijfformulieren staan de verschillende
competitiesoorten en de data waarop gespeeld wordt. Een ieder dient een formulier in
te vullen en in te leveren. Dat kan door het formulier persoonlijk te overhandigen aan
Marianne Suderee of René Gode (senioren) of Theo Tegelaers (jeugd). Uiteraard kunt u
deze ook in de ideeënbus deponeren of mailen naar:
Senioren: tc-neverout-houtrust@ziggo.nl
Jeugd: jeugdneverouthoutrust@gmail.com
Tennispark Houtrust
Laan van Poot 38
2566 EC DEN HAAG

Na 5 november zullen wij om tijdsredenen geen inschrijvingen meer aannemen. U hebt
ruim de tijd om in te schrijven. Nadat de TC de teams heeft
ingeschreven kunnen er geen mutaties meer
doorgevoerd worden.

