TC Leden:

Kruikentoernooi 2011

Clubkampioenschappen Senioren 2011

Senioren
Marianne Suderee
René Gode

Dit jaar was het triest gesteld met het
weer. Regen gooide roet in het eten en
daardoor zijn er aanzienlijk minder
wedstrijden gespeeld als in de planning
stond (twee wedstrijden per koppel per
dag). De opperkruik werd dit jaar
wederom gewonnen door Camille en
Martin. Het was ouderwets gezellig, de
loterij was weer top en het eten erg
goed (bedankt Hans!).

Met ruim 90 wedstrijden gespeeld en 87
inschrijvingen in alle onderdelen, behalve
de dames enkel, kunnen we spreken van
een groot succes. Helaas viel het eerste
weekend door de vele regen in het water
en moesten we alle westrijden opnieuw
inplannen. Ook de vele verhinderingen
die waren opgegeven, het weer en de
verzoeken tot het verplaatsen, maakten
het de wedstrijdleiding niet gemakkelijk.

De organisatie achter dit toernooi heeft
aangegeven te stoppen maar is wel
bereid door te gaan met het regelen van
het eten, de kruiken en de loterij. Er
wordt dan ook gezocht naar mensen die
het leuk vinden om de indeling van dit
toernooi te regelen en uiteraard alles in
goede banen te leiden. Lijkt u dit wat,
meld dit dan even bij ons.

Tijdens de kampioenschappen hebben we
geprobeerd zo goed mogelijk een blog bij
te houden op de TC site.
Achteraf kunnen we stellen
dat de blog met grote
belangstelling werd gevolgd.
Dank! Tevens waren op de TC
site de uitslagen en planningen
te zien.

Snerttoernooi

Er werden mooie partijen gespeeld zowel
in de voorrondes als in de finales. Nadat
er eerst in poules werd gestreden gingen
de poulewinnaars naar de finaledag. De
finales werden gespeeld op zondag 11
september. Hieronder volgt een overzicht
van de leden die kampioen en tweede
zijn geworden in hun klasse:

Jeugd
Theo Tegelaers

2011
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Zaterdag 22 oktober om 12:00 begint
het snerttoernooi. Na of tijdens het
indelen wordt gezorgd voor een lekkere
kom met soep. Kom dus gezellig een
balletje slaan. De uitwijkdatum van 29
oktober komt ivm de herfstcompetitie
te vervallen.
Voorjaarscompetitie 2012
Als bijlage bij deze nieuwsbrief zit het
inschrijfformulier voor deze competitie.
Wij verzoeken u dit formulier volledig in
te vullen en te sturen naar de TC of
anders in de brievenbus te deponeren.
Bij opgave als reserve dient u een kruis
te zetten in het daarvoor bestemde vak.
Wel competitie spelen maar geen team?
Geeft u zich dan op als reserve. Uiterste
inleverdatum is 12 november 2011.
Clubkampioenschappen Jeugd 2011
Om kampioenen bij de jeugd te krijgen
gaat niet zo maar. Jos Bakker heeft dan
ook haar uiterste best gedaan om ze de
baan op te krijgen. Uiteindelijk is haar
dat gelukt waarvoor dank. Hier volgen
de kampioenen en de nummers 2:
Jeugd A
1e Edwin van Nooten
2e Willem van der Gaag

Tennispark Houtrust
Laan van Poot 38
2566 EC DEN HAAG

Jeugd B
1e Vincent Nagel
2e Raf Cruijff

Heren dubbels A:
1e Marvin Cijntje en Frank Toet
2e Adriaan Suderee en René Gode
Heren dubbels B:
1e Theo Tegelaers en Sixto Perea
2e Fons en Olaf de Vries
Mix dubbels A:
1e Mariëlle Tergau en Marvin Cijntje
2e Marianne Suderee en René Gode
Mix dubbels B:
1e Jos Bakker en Erik Vis
2e Petra van Waesberge-Oremus en Kees
Jan Spoelder
Dames dubbels:
1e Jos Bakker en Caroline Buwalda
2e Faye Fartoux en Cindy Smits
Heren enkel A:
1e Kim Sanders
2e Gerard Benerink
Heren enkel B:
1e Hans Bongaertz
2e Henk Jehee

