TC Leden:

Kruikentoernooi

Najaarscompetitie en daghap

Senioren
Harm Smulders
Joanneke Haks
Anneroos Blok
Nicoline Kok

Op 1 augustus heeft het jaarlijkse
kruikentoernooi plaatsgevonden. Met
een goede opkomst en een heerlijke
barbecue na afloop was het een zeer
geslaagde dag!

Op zaterdag 12 september is de
najaarscompetitie begonnen. Voor Never
Out nemen er 4 heren, 2 dames en 2 mix
teams deel aan de competitie. Nieuw dit
jaar is de daghap na iedere competitiedag.
Aanstaande zaterdag 24 oktober is alweer
de laatste dag. Kom dus nog gezellig langs
om onze teams aan te moedigen en het
competitiejaar gezellig af te sluiten!

Jeugd
Jos Bakker
Ronald Haanstra
Vincent Melotte
Ronald Haanstra

Clubkampioenschappen dubbel

Van 29 augustus tot en met 6 september
zijn de clubkampioenschappen dubbel
gespeeld. Helaas waren de weer goden
ons niet goed gezind, maar door de
flexibiliteit van de deelnemers is het
gelukt om alle wedstrijden op zondag af
te ronden. Een overzicht van de
winnaars
vind
je
op
http://www.tennisparkhoutrust.nl/nl/ac
tiviteiten/kampioenschappen.html.

ALV

Dinsdagavond 17 november om 20.30u
vindt de jaarlijkse ALV plaats. Op deze
avond gaan alleen de eerste twee
indeelrondes door. De agenda en stukken
voor de ALV worden per e-mail door het
bestuur verstuurd. Wij hopen jullie allen op
de ALV te zien.
Snerttoernooi

Op zaterdag 28 november vindt het
jaarlijkse snerttoernooi plaats. Op deze
middag zal er worden ingedeeld om
vervolgens te genieten van een heerlijke
kom snert.

Oktober
2015

4

Inschrijven voorjaarscompetitie 2016
Mixed up! Toernooi

Op vrijdagavond 11 september heeft de
TC voor het eerst het Mixed Up!
Toernooi georganiseerd. Met heerlijk
eten ( Bedankt Annette en Hans!) en een
hoge opkomst van leden en introducees
was het een zeer geslaagde avond.
Volgend jaar nog een keer!
Worldtour Tenniskids

Op zondag 1 november is alweer de
laatste speeldag voor de Worldtour
Tenniskids
2015.
Onze rode kinderen t/m 9 jaar spelen uit
bij de Kievieten in Wassenaar om 9.30
uur. Onze oranje kinderen 8 t/m 12 jaar
spelen ook uit bij Hanenburg om 9 uur.

Tennispark Houtrust
Laan van Poot 38
2566 EC DEN HAAG

De Worldtour 2016 start in maart. Dan
beginnen we ook weer met onze
zondagmiddagactiviteiten.

De najaarscompetitie 2015 zit er alweer
bijna op dat betekent dat de inschrijving
voor de KNLTB voorjaarscompetitie 2016
ook weer open is.
De voorjaarscompetitie start op 9 april en
duurt t/m 4 juni. We vragen iedereen die
mee wilt doen vóór 2 december het
ingevulde formulier bij ons in te leveren. Dit
kan digitaal (TCHoutrust@hotmail.com) of
via de formulieren op het prikbord
(brievenbus). De Teamcaptains kunnen ook
het volledige team opgeven. Heb je nog
geen team? Dit is geen probleem! Schrijf je
dan in en de TC kijkt of wij je kunnen
indelen in een team.
We hopen op veel inschrijvingen!
Let op! De uiterste inleverdatum is 2
december! Hierna gaan wij de teams
aanmelden bij de KNLTB.
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Agenda 2015

De complete agenda voor 2015 vindt u
ook terug op de website onder
Activiteiten/Jaaragenda 2015.
12 september t/m 24 oktober

Herfstcompetitie
17 november
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28 november

Snerttoernooi
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