
 

  
  

Nieuwjaarsreceptie & 
Oliebollentoernooi 

Vlak na de jaarwisseling, op 2 januari, hebben 
we het nieuwe jaar ook op Houtrust feestelijk 
ingeluid. Met een oliebol en een glas 
champagne in de hand hebben we geproost 
op een jaar vol tennisplezier. Onder leiding 
van de altijd bekwame (iets te veel oliebol 
etende) Harm hebben we bovendien ook nog 
leuke wedstrijden gespeeld. Na het tennissen 
zat de kantine vol en is er nog lang nagepraat 
en geborreld. Een geslaagde start van het 
nieuwe jaar! 

 
Bratwurst und Schnapstoernooi 

Was sind wir losgegangen auf Never Out 
Houtrust!  Voor het eerst hebben wij het 
Bratwurst und Schnapstoernooi gehouden en 
wat was het een succes! De kantine was 
omgetoverd tot een prachtig Duits plaatje. 
Niet alleen door de typisch blauw-witte 
Beierse decoratie, maar ook door de geuren 
van vers gebakken Bratwurst en Sauerkraut 
én met de heerlijke smaak van Apfelkorn en 
Jägermeister waande ieder zich in Duitsland. 
Wie schön!  
 
Er is niet alleen flink gegeten en gedronken, 
ondanks een week van strenge vorst is het 
tennisleraar Henk Elzinga gelukt om een heel 
aantal tennisbanen bespeelbaar te krijgen en 
is er dus ook nog eens fanatiek getennist. Het 
blijkt dat 1 shotje best een goede invloed op 
het tennisspel heeft…  
Daarna is er tot laat in de nacht gefeest en 
gedanst. Polonaise, salsa, carnaval en 
natuurlijk ook schlagermuziek; alles is de 
revue gepasseerd dankzij DJ Groovie!  
We willen iedereen bedanken voor dit 
ontzettend geslaagde eerste Bratwurst 
toernooi! 
 
Worldtour tenniskids 

In maart is de Worldtour 2016 weer 
begonnen! Op zondag 20 maart is de tweede 
speeldag van de Worldtour bij Thor de Bataaf. 
Op zondag 3 april speelt het oranje team op 
Hanenburg.  

 
Jeugdactiviteiten 2016 

De jeugdactiviteiten beginnen weer vanaf 
zondag 17 april. Tennisleraar Henk zal dan 
een extra training verzorgen. De agenda met 
alle jeugdactiviteiten van 2016 zal snel door 
de jeugdcommissie bekend worden gemaakt. 
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Open dag & Voorjaarstoernooi 

Zaterdag 19 maart wordt het voorjaarstoernooi 
georganiseerd. Het ziet er naar uit dat we kunnen 
tennissen met een prachtig lente zonnetje in de 
lucht. Vanaf 13:00 uur wordt je ingedeeld in 
dubbel partijen. 
Ook is het open dag op de club. Er worden gratis 
clinics gegeven voor nieuwe leden, die op deze 
dag met korting lid kunnen worden van de club. 
Dus heb je nog vrienden, familie of buren die 
graag willen tennissen? Neem ze mee! 
 
Klusdag zaterdag 26 maart 

Om het park helemaal seizoensklaar te maken is 
er ook dit jaar weer een klusdag. Op zaterdag 26 
maart van 10 tot 5 kan er geklust worden om het 
nieuwe tennisseizoen met een opgeknapt park te 
beginnen. Wij hopen veel leden op deze dag te 
verwelkomen. 
 
Muziekquiz 

Op zaterdag 26 maart a.s. organiseren Jan 
Clemenkowff en Hans Pronk, voor de tweede 
keer, de alom geroemde, ontzettend 
knettergekke Houtrust muziekquiz 2016. Dit mag 
je niet missen. Schrijf je in met een 
competitieteam of met een ander samengesteld 
team (ook niet-leden kunnen zich uiteraard 
inschrijven, dus als je vrienden, kennissen hebt 
die ook mee willen doen; nodig ze uit via 
Facebook, Twitter etc.) 
Vragen en fragmenten uit de jaren 60, 70, 80, 90 
en 00 en de geroemde tv-tunes en meezingers! 
 
Aanvang: 20.00 uur 
Inschrijven per team (max. 6 pers.)  
Kosten: €10,- per team. (incl. hapje en….?) 
Aanmelden: via facebookpagina van Never Out 
of janclemenkowff@gmail.com 
 
Na de muziekquiz gaan de tafels en stoelen aan 
de kant en zal, tot in de kleine uurtjes, het dak er 
wederom van af gaan…………. kortom dansen tot 
je er bij neer valt! 
 
Captainsmeeting 

Op zaterdag 2 april is van 11.00u tot 12.00u de 
captainsmeeting voor de voorjaarscompetitie. 
Op deze dag worden de ballen en 
wedstrijdformulieren aan de teamcaptains 
uitgereikt. Daarnaast is dit de gelegenheid voor 
nieuwe captains om vragen te stellen over de rol 
van captain tijdens een competitiedag.  
 
Op pagina 2 informatie 
voorjaarscompetitie! >>>>>>>>>>>>>>> 
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Indeling KNLTB Voorjaarscompetitie 

Op 1 maart heeft de KNLTB de indeling voor 
de voorjaarscompetitie gepubliceerd. De 
indeling is terug te vinden op 
http://knltb.nl/tennissers/competitie/uitslag
en--standen/ en binnenkort ook op 
http://www.tennisparkhoutrust.nl/nl/activit
eiten/Competitie.html.  
 
De eerste speeldag vindt in het weekend van 
8 t/m 10 april plaats. De laatste reguliere 
speeldag is in het weekend van 3 t/m 5 juni. 
We hebben dit jaar maar liefst 3 dames 
teams, 4 mix teams en 4 heren teams. Voor 
het eerst hebben we ook een team op de 
vrijdagavond en zondag.  
 
Voor de competitie zijn we altijd opzoek naar 
reservespelers. Wil je graag een keer 
competitie spelen maar zit je niet in een team 
of kan je niet elke week? Geef je dan op als 
reserve via: tchoutrust@hotmail.com.  
 
Peiling KNLTB Recreatieve 
Veteranencompetitie 

De KNLTB organiseert dit jaar in district Den 
Haag de Recreatieve Veterane Competitie 
(RVC) voor 50-plussers. Deze competitie start 
als de reguliere competitie is afgelopen. De 
speeldagen kunnen door de teams zelf 
worden ingepland op doordeweekse dagen 
en de resultaten tellen niet mee voor de 
rating. De speeldagen vinden plaats tussen 31 
mei en 26 augustus 2016. Er wordt gespeeld 
in vaste teams ( heren of mix) met minimaal 
4 personen. Wij willen binnen de vereniging 
graag peilen of hier belangstelling voor is. Ben 
je erg enthousiast en vind je dat wij hier aan 
deel moeten nemen? Laat dit dan weten aan 
tchoutrust@hotmail.com. 
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Agenda 2016 
De complete agenda voor 2015 vindt u ook terug 
op de website onder Activiteiten/Jaaragenda 
2016. 

 
19 maart 

Open dag en voorjaarstoernooi 
 

26 maart 

10.00- 17.00u Klusdag 
20.00u Muziekquiz 

 
Maart t/m augustus 

1ste zondag van de maand Worldtour tenniskids 
 

2 April: 

Captainsmeeting 
 

8 April t/m 5 juni: 

Voorjaarscompetitie 2016 
 

Mei: 

Pannenkoekentoernooi 
 

11 t/m 19 juni: 

Houtrust Open 2016 
 

Juni: 

Kanonnentoernooi 
Clubkampioenschappen enkel 

 
24 juni: 

Uitwisselingstoernooi Hanenburg 
 

Juli: 

Ouder-Kind toernooi 
 

6 augustus: 

Kruikentoernooi 
 

3 t/m 11 september: 

Clubkampioenschappen dubbel 
 

16 september 

Mixed Up! Toernooi 
 

September- oktober: 

Herfstcompetitie 2016 
 

November 

Algemene ledenvergadering 
Snerttoernooi 
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