
 

 

  
 

Twee kampioenen 
 
De voorjaarscompetitie is gespeeld en 
van de 6 deelnemende teams zijn er 
twee, met ruime voorsprong, kampioen 
geworden. Gefeliciteerd! Dat wordt 
aankomend jaar een treetje hoger 
spelen, maar is de uitdaging zeer zeker 
waard.  
 

 
 

 
 
Herfstcompetitie 
 
De herfstcompetitieteams zijn inmiddels 
door ons ingeschreven. Dit jaar hebben 
we 8 teams. De eerste competitiedag is 
zaterdag 15 september. 
 
Clubkampioenschappen 
 
Als het goed is heeft een ieder een mail 
ontvangen dat de inschrijving voor de 
clubkampioenschappen enkel en dubbel 
geopend is. Dit jaar is het voor het eerst 
dat wij de inschrijving online regelen. 
Hiermee hopen wij fouten te  
voorkomen en bent u  zelf 
verantwoordelijk voor uw  
aanmelding.  
 
De herfstcompetitie start op  
zaterdag 15 september.  
Daarom hebben wij besloten  
de finales op zondag 16 september te 
houden. Zo kunnen leden die competitie 
gaan spelen zich gewoon inschrijven. 
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Beginnerslijst 
 
Er zijn nieuwe leden (en bestaande) die 
nog niet zo goed kunnen tennissen en een 
maatje zoeken om een balletje mee te 
slaan. Namens deze mensen is het 
verzoek gekomen een beginnerslijst op te 
stellen. De bedoeling is dat op deze lijst 
leden met hun emailadres en eventueel 
hun telefoonnummer vermeld worden, 
zodat zij onderling een afspraak kunnen 
maken. Indien u zich voor deze lijst wilt 
opgeven, stuur dan even een bericht naar 
het houtrust@neverout.nl. 
Vermeld in de mail uw naam, telefoon-
nummer en uw emailadres. Zodra de lijst 
gereed is ontvangt u deze via de mail. 
 
Kruikentoernooi 
 
Zaterdag 4 en zondag 5 augustus spelen 
we weer om de traditionele “kruiken”met 
witte wijn.  
Het is HET gezelligheidstoernooi van het 
jaar waar gemengde dubbels tegen elkaar 
spelen. Het leuke is dat ieder lid een 
koppel mag vormen met een introducé. 
Dus je kunt eindelijk die leuke collega of 
die aardige buur (m/v, mits van andere 
kunne) vragen voor een fantastisch 
weekend. Jij en je leuke tennispartner 
(let wel: leuk gaat voor tennis!!!!) worden 
willekeurig in een poule ingedeeld. Heb 
je geen leuke collega of buur (m/v) 
kunnen strikken, dan zullen wij ons 
uiterste best doen om een partner voor je 
te vinden. Wel graag eerst zelf zoeken!!!! 
 
Na een zaterdagmiddag hevig zwoegen en 
zweten worden er zondag naar sterkte 
nieuwe poules gevormd. De poule-
winnaars van zondag ontvangen na afloop 
(per stel) de fel begeerde “kruik”. De 
overige deelnemers ontvangen na afloop 
(per stel) een fles wijn. 
 

 
 

De kosten zijn €17,50 (incl. ballen, wijn 
en maaltijd op zondag). Inschrijven kan 
via de intekenlijst op het bord of door 
een mail naar p.berlijn@versatel.nl. De 
inschrijving sluit 2 augustus aanstaande. 
Het is de bedoeling dat je beide dagen 
deelneemt. Het toernooi begint zaterdag 
om 12.00uur (uiterlijk 11.45 aanwezig). 
Zondag dient u om 10:30 op het park aan-
wezig te zijn.    
 


