TC Leden:

Een nieuw jaar

Website

Senioren
Monique Lap
Marianne Suderee
René Gode

Allereerst een sportief en gezond 2012
gewenst, ook voor de leden die we niet
hebben mogen verwelkomen (of niet
hebben gezien) op de Nieuwjaarsreceptie of bij het Oliebollentoernooi.
Voorts willen wij vermelden dat de TC
voor Senioren een nieuw lid heeft, te
weten Monique Lap. Wij heten haar van
harte welkom.
De jeugdcommissie heeft ook nieuwe
gezichten. Jos Bakker, die het afgelopen
jaar de taken al heeft waargenomen en
Maxime Koning. Laatstgenoemde is weer
lid geworden van onze vereniging en wij
wensen haar dan ook veel plezier in de
organisatie. Zowel Monique, namens de
TC als Maxime, namens de jeugdcommissie hebben plaats in het Bestuur.

Zoals eerder vermeld via de mail heeft de
vereniging samen met het park een
nieuwe website (kijk er eens op!):
www.tennisparkhoutrust.nl

Jeugd
Jos Bakker
Maxime Koning

Oliebollentoernooi

2012

1

Waarschijnlijk dachten veel leden dat
het oliebollentoernooi vanwege slechte
weersomstandigheden niet doorging.
Het zag er inderdaad niet naar uit maar
de banen lagen er goed bij. Om 12:30
zijn we gestart. Er waren toch nog 22
leden gekomen en we hebben dan ook
op 5 banen gedubbeld.
Tijdens het toernooi werden door Hans
versie oliebollen gebakken welke zeer
gewaardeerd werden.

Openingstoernooi
Terwijl veel leden in winterslaap zijn
wordt er toch nog regelmatig getennist. Op
dit moment, dinsdag 31 januari, vriest het
heel hard en is de brandweer bezig de
banen 1 en 2 onder water te zetten met de
bedoeling dat we hierop kunnen schaatsen.
Dus komt allen zonder tennisracket maar
met schaatsen.
Om alvast weer in de stemming te komen
is op 31 maart het openingstoernooi. Deze
zal beginnen om 12:00 uur en eindigen om
ca 16:00. Noteer deze dag alvast in de
agenda. Indien de weersomstandigheden of
de banen het niet toelaten om te spelen is
er geen inhaaldag gepland. U zult dus zelf
moeten informeren of liever zelf kijken of
het toernooi doorgaat.
Competitie

Om 16:00 begon de Nieuwjaarsreceptie.
Deze werd goed bezocht door de leden
waardoor het een geslaagde dag werd.
AED (aut. externe defibrillator)

Tennispark Houtrust
Laan van Poot 38
2566 EC DEN HAAG

Het tennispark heeft een AED!
Een twintigtal mensen (barpersoneel en
leden) hebben een verkorte cursus in
het gebruik van de AED gevolgd. De AED
hangt boven het digitale afhangbord.
Met de AED kunnen levens gered worden
bij mensen met een circulatiestilstand.

Voor de voorjaarscompetitie hebben we dit
jaar helaas maar zes teams ingeschreven.
We vinden het jammer dat er zo weinig
animo is en dat, op een enkeling na,
niemand zich heeft aangemeld als reserve.
Bent u na het lezen van deze Nieuwsbrief
alsnog bereid, meldt u zich dan even bij
één van de TC leden.

