TC Leden:

Ledenvergadering

Voorjaarscompetitie 2012

Senioren
Marianne Suderee
René Gode

Via deze weg herinneren wij
jullie aan de ledenvergadering die gehouden wordt op
Tennispark Houtrust en
wel op 18 november a.s.
Aanvangstijd is 20:00.
Het is in ieders belang dat
de ledenvergadering bijgewoond wordt.
Enerzijds voor een stukje betrokkenheid
bij de vereniging en anderzijds kunt u
daar uw stem laten horen of vragen
stellen. Het lidmaatschap opzeggen
diende te gebeuren voor 1 november en
is niet meer mogelijk. Dus komt allen op
18 november.

Een ieder heeft de mailing gehad waarin
gevraagd werd om je op te geven voor de
voorjaarscompetitie van 2012. Wij dienen
de teams bij de KNLTB aan te melden
voor december en hebben als uiterste
aanmelddatum half november dit jaar.
Indien u competitie wilt of gaat spelen,
wilt u er dan rekening mee houden dat
wij op tijd uw formulier ontvangen? Wij
verzoeken u een volledig team op te
geven of indien u die niet heeft u als
reserve aan te melden (dit kan altijd). De
ervaring heeft ons geleerd dat er tijdens
de competitie altijd wel een invaller
nodig is. Ook als reservespeler kunt u
gebruik maken van het aanmeldformulier.

Jeugd
Theo Tegelaers

Herfstcompetitie 2011

2011
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Tennispark Houtrust
Laan van Poot 38
2566 EC DEN HAAG

U heeft het aan bovenstaande poster op
het park kunnen zien. Zaterdag 22
oktober was het snerttoernooi. Er werd
gespeeld op 6 a 7 banen en dat is voor
deze tijd van het jaar erg goed te
noemen. Er deden circa 30 leden mee.
We begonnen het indelen door het
trekken van kaarten en na twee rondes
was daar de heerlijke eigengemaakte
erwtensoep, aangeboden door Hans
Borrias waarvoor dank. Na deze pauze
werd er ingedeeld volgens de indeelavond. Het was erg gezellig en het weer
was goed. Uiteraard is elke activiteit
afhankelijk van het aantal deelnemers
en het weer. Zonder deze kan een
dergelijke activiteit geen doorgang
hebben. Wij hopen u daarom volgend
weer te mogen begroeten op één van
onze activiteiten. Ook de leden die
weinig deelnemen zouden wij graag
willen zien.

De herfstcompetitie is dit jaar minder
goed verlopen (en loopt nog steeds) als
voorgaande jaren. Allereerst heeft het
weer niet echt meegewerkt zowel voor
de zaterdag als voor de zondag. De jeugd
moet maar liefst twee maal inhalen.
Jongens 1 staat op het punt kampioen te
worden terwijl jongens 2 thans nog op de
laatste plaats staat. De twee herenteams
zijn al gedegradeerd. Het damesteam
wist een zeer mooie tweede plaats te
bemachtigen. Voor het mixteam werd het
spannend tot de laatste dag. Bij de
inhaalwedstrijd ging de overwinning
echter naar de medekoploper. Helaas dus
geen kampioenen bij de senioren. Onze
hoop is dus gevestigd op jongensteam 1.
Volgend jaar hopen we meer teams voor
de herfstcompetitie in te schrijven. Als
de speelsoorten hetzelfde zijn als dit jaar
bestaat de mogelijkheid om op vrijdagavond te spelen. Er worden dan alleen
dubbels gespeeld. Je moet echter wel 35
jaar of ouder zijn.

Deze Nieuwsbrief is tevens de laatste
voor de ledenvergadering. Hiermee komt
het aantal op 6 zoals vermeld in het jaaroverzicht van de TC.

