TC Leden:

Open dag en voorjaarstoernooi succes

Laddercompetitie

Senioren
Marianne Suderee
René Gode

Zaterdag 2 april was het zo ver. Voor de
leden zonder een jaarkaart begon dan
eindelijk het seizoen. 10:00 was de start
van de open dag en terwijl de TC de
voorbereidingen trof voor het voorjaarstoernooi en de captainsbijeenkomst
stroomde het park al redelijk vol.
Gesprekken met potentiële leden werden
beloond met aanmeldingen, dus via deze
weg heet de TC de nieuwe leden
nogmaals van harte welkom. Om 12:00
uur gingen de eerste partijen de banen
op. We hebben maar liefst op 9 banen
gespeeld!
Halverwege het
toernooi hebben
we even pauze
genomen. Met
rustige muziek
van de terrasgitarist, een
heerlijk zonnetje en een bittergarnituur
werd er genoten van het lekkere weer.
De laatste indeelronde was om 15:00,
daarna was het vrij tennissen. Tijdens
het voorjaarstoernooi werd om 13:00 de
captainsbijeenkomst gehouden voor de
competitieteams. Op een enkeling na
waren alle captains aanwezig. Al met al
kunnen we terugkijken op een geslaagde
dag. Nu het zonnetje zich steeds meer
laat zien hopen we u ook weer op de
tennisbaan te verwelkomen en uiteraard
mee te doen aan onze activiteiten.

Besloten is de laddercompetitie opnieuw
te starten. Daarom verzoeken we een
ieder die mee wil doen, een email voor
deelname te sturen naar:
lonnekezandbergen@hotmail.com
of uw naam te noteren op de inschrijflijst
op het prikbord. Per onderdeel wordt er
dan gekeken naar het aantal deelnemers.
We gaan uit van een minimum van 6 om
de betreffende ladder te starten.
Gelieve in uw email vermelden in welke
onderdelen (HE/DE/HD/DD/GD) u mee
wilt doen (bij dubbelcategorieën ook uw
partner vermelden). Indien uw onderdeel
op het prikbord hangt kunt u beginnen
met uitdagen. Na afloop van een partij
kunt u de uitslag doormailen naar eerder
genoemd emailadres.

Jeugd
Theo Tegelaers
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Houtrust Open 2011
Wij willen u nogmaals wijzen op ons
eigen Houtrust open toernooi. Deze is van
11 t/m 19 juni 2011. Ga naar
www.servicepunt.com en schrijf u in.
Competitie
De competitie is begonnen. U kunt vrij
spelen tijdens de competitiedagen maar
u dient rekening te houden met de
beperkte beschikbaarheid van de banen.
Raadpleeg daarvoor het afhangbord of
het banenschema op het prikbord.

Met dank aan Hans Helleman voor de foto’s

Ter informatie
Tennispark Houtrust
Laan van Poot 38
2566 EC DEN HAAG

Ondanks de bordjes op de
hekwerken is het raadzaam
de banen te slepen op
verschillende manieren.

Ook de wandelgang naar de banen willen wij graag
onder uw aandacht brengen. Probeer niet over diverse
banen naar uw eigen baan te gaan, maar loop even om.
Het verplicht afhangen is al eerder vermeld, maar we
kunnen dit niet vaak genoeg doen. Indien u dit niet
doet, loopt u het risico afgehangen te worden. Het is
een kleine moeite en voorkomt ergernis.

