TC Leden:

Technische Commissie (TC)

Snerttoernooi

Senioren
Monique Lap
Marianne Suderee
René Gode

Misschien weet u het al, maar Marianne
en René zullen per eind oktober stoppen
met de TC. Monique Lap blijft nog wel
haar functie uitoefenen. Zonder TC geen
activiteiten en zonder vrijwilligers geen
TC. Interesse? Stuur dan voor 5 oktober
een mailtje naar Monique:
monique.lap@casema.nl

Voor de agenda’s. Zaterdag 20 oktober is
ons Snerttoernooi. We starten om 12:00
uur en verzoeken u een kwartier van te
voren aanwezig te zijn. Er worden alleen
dubbels gespeeld waarbij we proberen
zo goed als mogelijk in te delen. Na
twee partijen zullen we een kleine
rustpauze hebben om een lekkere kom
erwtensoep te nuttigen.
Hierna zullen we nog
2x indelen, waarna het
toernooi tot een einde
komt. Uiteraard bent u
vrij om na afloop door
te spelen.

Jeugd
Jos Bakker
Maxime Koning
Corhilde Schonewille
Ronald Haanstra

Beschikbaarheid banen
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Zoals jullie weten zitten we midden in
de clubkampioenschappen. De finales
worden zondag 16 september gespeeld.
We willen hierbij nogmaals benadrukken
dat er steeds een beperkt aantal banen
is om vrij te spelen. Ook tijdens de
competitie, die zaterdag 15 september
van start gaat en circa 7 weken duurt,
zal op zaterdag en zondag een beperkt
aantal banen vrij zijn om te spelen.
Hierbij wederom het verzoek om, ook al
is het op het park niet druk, steeds af te
hangen. Dit voorkomt dat je de baan af
moet indien het drukker wordt en
voorkomt het vragen naar vrije banen.
Voorjaarscompetitie
De herfstcompetitie staat voor de deur
maar toch vragen we een ieder, zowel
jeugd als senioren, alvast na te denken
over deelname. Opgave van de teams is
in november. Formulieren volgen.
Tennislessen in de winter

Tennispark Houtrust
Laan van Poot 38
2566 EC DEN HAAG

Kruikentoernooi
Zaterdag 4 en zondag 5 augustus jl. werd
het jaarlijks terugkerende gezelligste
toernooi van het jaar gespeeld.
Vorig jaar hadden Rob Kool en Lilian
Berlijn besloten om te stoppen met het
organiseren hiervan, maar omdat geen
andere kandidaten zich hiervoor hebben
aangemeld, hebben zij besloten om hier
toch mee door te gaan (zolang geen
andere kandidaten zich hiervoor melden)
Het was weer ouderwets: eindelijk mooi
weer (en dat beide dagen) met een
prima sfeer! Alleen op zondag viel er aan
het einde van de middag een bui, maar
toen was iedereen al klaar. Op zaterdag
waren er 16 paren en op zondag 20.

Het is dit jaar weer mogelijk om in het
winterseizoen les op ons park te nemen.
Het gaat om 12 gegarandeerde lessen.

In poule 1 hebben Evert Pommer en José
Havik gewonnen en daarmee eeuwige
roem vergaard. Na de prijsuitreiking met
de daarbij behorende kruiken (met wijn)
voor de 1e prijs winnaars en de flessen
witte wijn voor de resterende paren
werd de jaarlijkse loterij gehouden.
Deze loterij wordt al jaren op ludieke
wijze gepresenteerd door Rob Kool met
assistentie van Loes Heije en Lilian
Berlijn (bijgenaamd de corrupto’s).

De lestijden zijn:
Maandag
16:00 – 22:00
Woensdag
19:00 – 22:00
Donderdag
16:00 – 22:00

Het toernooi werd afgesloten met een
prima verzorgde maaltijd, gemaakt door
Hans en de kruikenwijn viel ook nog eens
bij iedereen in de smaak. Op naar
volgend jaar: noteer alvast het 1e volle
weekend in augustus in uw agenda!!!!!!!!

De lessen worden gegeven van oktober
t/m december, met eventuele uitloop in
het nieuwe jaar. Voor meer informatie
zie www.tennisschooljanderook.nl onder
tennispark Houtrust of bel 070-3902278.

We zijn nog op zoek naar leden voor de
beginnerslijst. Zie Nieuwsbrief 3 (2012)
voor informatie en aanmelding.

