TC Leden:

Indeelavond

Laddercompetitie

Senioren
Marianne Suderee
René Gode

De dinsdagavond is indeelavond. Deze
wordt gehouden van 18:45 – 21:00. Vrij
spelen kan daarom alleen als banen niet
gebruikt hoeven te worden voor het
indelen of de trainingen. Houd hier dus
rekening mee!

Omdat het aantal inschrijvingen voor de
laddercompetitie te gering is heeft de TC
in samenspraak met de laddercoordinator
besloten de laddercompetitie niet meer
op te starten. Er is te weinig animo om
door te gaan. Via deze weg bedanken wij
Lonneke Zandbergen voor de tijd en
moeite die zij gestoken heeft in deze
competie.

Jeugd
Theo Tegelaers

Kruikentoernooi 2011
Zaterdag 6 en zondag 7 augustus spelen
we weer om de traditionele “kruiken”
met witte wijn.
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Het is HET gezelligheidstoernooi van het
jaar waar gemengde dubbels tegen
elkaar spelen. Het leuke is dat ieder lid
een koppel mag vormen met een
introducé. Dus je kunt eindelijk die
leuke collega of die aardige buur (m/v),
mits van andere kunne, vragen voor een
fantastisch weekend. Jij en je leuke
tennispartner (let wel: leuk gaat voor
tennis!) worden willekeurig in een poule
ingedeeld. Heb je geen leuke collega of
buur (m/v) kunnen strikken, dan zullen
wij ons uiterste best doen om een
partner voor je te vinden. Wel graag
eerst zelf zoeken!

Na een zaterdagmiddag hevig zwoegen
en zweten worden er zondag naar
sterkte nieuwe poules gevormd. De
poulewinnaars van zondag ontvangen na
afloop (p/stel) de fel begeerde “kruik”.
De overige deelnemers ontvangen na
afloop (p/stel) een fles wijn.

Tennispark Houtrust
Laan van Poot 38
2566 EC DEN HAAG

Kosten: € 17 (inclusief ballen, wijn en
maaltijd op zondag). Inschrijven via de
intekenlijst op het prikbord of via mail:
p.berlijn@versatel.nl
Het is de bedoeling dat je beide dagen
deelneemt. Aanvang zaterdag 12.00 uur
(uiterlijk 11.45 op het park aanwezig).
Aanvang zondag 10.30 met vooraf de
overheerlijke, bijzonder gewaardeerde,
beroemde BORSBOOMTAART.

Competitie
De voorjaarscompetitie
is afgelopen en we zijn
erg blij met onze
kampioenen. Ons eerste
jeugdteam welke in de
eerste gemengde klasse op zondag
speelde was de eerste die met royale
cijfers de competite won. Zij promoveren
naar de hoofdklasse. Vervolgens was het
de beurt aan Heren Team 1 zaterdag die
nu promoveert naar de 2e klasse. Allen
gefeliciteerd met het behaalde resultaat.
Herfstcompetitie
Er zijn een zestal competitie teams die
zich opgegeven hebben voor de herfstcompetitie. De TC heeft deze teams
inmiddels ingeschreven bij de KNLTB. We
hebben tot op heden geen inschrijvingen
van reservespelers mogen ontvangen.
Mocht u het leuk vinden om af en toe in
te kunnen vallen, mail dit dan even naar
de TC en vermeld uw speelsterkte en
mobiele telefoonnummer. Binnenkort
ontvangen de captains een uitnodiging
voor de captainsmiddag. Op die dag dient
ook de competitiebijdrage aan de TC
overhandigt te worden en kunt u de
ballen voor de te spelen thuiswedstrijden
in ontvangst nemen.
Clubkampioenschappen
De herfstcompetitie begint 17 september
en dat valt precies in ons finale weekend
van de clubkampioenschappen. Daarom
heeft de TC besloten deze een week
eerder te plannen. In tegenstelling tot
wat de agenda vermeldt spelen we nu
van 27 aug. t/m 11 sep. De formulieren
worden binnenkort opgehangen op het
prikbord en gemaild. Indien u met een
ander toernooi mee doet, vermeld dat
dan in het vak opmerkingen. Wij zullen
hier rekening mee houden.

