TC Leden:

Competitie

Verplicht afhangen

Senioren
Marianne Suderee
René Gode

Hierbij willen we de captains herinneren
aan de captainsmiddag op 2 april a.s.
Het is belangrijk dat jullie er zijn om de
mappen en ballen in ontvangst te nemen
en waar de TC nog eventuele vragen kan
beantwoorden. Indien je zelf niet kan,
zorg dan voor een vervanger. Tevens
willen we vermelden dat we selectief een
aantal captains hebben aangewezen. Bij
de volgende competitie zullen we op het
inschrijfformulier een optie geven tot het
aanvinken van de captain. Verdere info
krijgt u op de captainsmiddag. Wilt u als
captains er voor zorgen dat u de bijdrage
voor de competitie in een envelop bij u
heeft? Hiermee voorkomen we problemen
met de afdracht aan de penningmeester.
De bijdrage is € 110 per team. Dank!

We hebben er allemaal wel eens mee te
maken gehad. U wilt spelen op een baan
die niet afgehangen is maar tot ieders
verbazing is de baan wel bezet. Dat is
zeer vervelend. Niet alleen voor u maar
voor iedereen. Ook wij als TC hebben
hier mee te maken gehad. In 2011 zal
het dan ook verplicht zijn om af te
hangen. Of er nu maar een paar banen
bezet zijn maakt niet uit. Het is een
kleine moeite en we voorkomen daar
veel irritaties mee. We rekenen op uw
medewerking.

Beschikbaarheid banen

Tennispark Houtrust organiseert samen
met onze vereniging, Tennisschool Jan
de Rook en Solid Tennis Academy een
open dag van 10:00 tot 14:00. Tijdens
deze dag wordt een gratis tennisclinic
gegeven. Deze clinic staat open voor
iedereen, dus ook voor leden van Never
Out Houtrust. De clinic is van 10:00 tot
12:00. Wilt u mee doen, zorg dan dat u
op tijd op het park aanwezig bent. Na
de clinic kunt u mee doen aan het
openingstoernooi.

Jeugd
Theo Tegelaers
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De mensen die geen competitie spelen
willen we wijzen op de beschikbaarheid
van de banen tijdens de competitie. Deze
zal beperkt zijn. Er zijn uiteraard altijd
wel een paar banen om te spelen maar
houdt hier rekening mee. In het Jiba
afhangbord zullen de banen gereserveerd
zijn voor de competitie. Een baanschema
zal op het prikbord komen te hangen. Zo
weet u in ieder geval welke banen wel en
welke niet vrij zijn en welk team op
welke baan speelt. Speelt u niet die dag
of is er geen baan vrij, dan zou het leuk
zijn om de teams te komen aanmoedigen.

Tennisclinic

Voorjaarstoernooi
2 april is het dan weer zo ver. De rackets
kunnen uit de kast gehaald worden. Om
12:00 begint het openingstoernooi. Er
worden alleen dubbels gespeeld en het
toernooi is voor zowel senioren als jeugd
toegankelijk. Indelen gebeurt door het
trekken van kaarten. U wordt via de
kaart gekoppeld aan een ander lid. Een
aantal mensen hebben we al op de
indeelavond gezien. Deze is al begonnen
voor de leden die een jaarkaart genomen
hebben. De rest hopen we op het
openingstoernooi te zien. Tot dan!

Terugtrekking competitieteams
Door onvoorziene omstandigheden heeft
de TC twee competitieteams moeten
terugtrekken. Het gaat hier om het
“topteam” dat in de hoofdklasse zou
gaan spelen en een “jeugdteam” dat in
de seniorenklasse zou uitkomen. Beide
teams zouden op zondag gaan spelen.
Als TC vinden wij het erg vervelend dat
dit is gebeurd.
Houtrust Open 2011 (11 t/m 19 juni)

Tennispark Houtrust
Laan van Poot 38
2566 EC DEN HAAG

De inschrijving voor ons eigen open
toernooi is al geopend. Inschrijven kunt
u via www.servicepunt.com.
Gewoon meedoen!

