TC Leden:

Voorjaarscompetitie senioren 2013

Clubkampioenschappen 2012

Senioren
Monique Lap
Marianne Suderee
René Gode

We moeten binnenkort de teams weer
inschrijven voor de competitie van 2013.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u daarom
een inschrijfformulier. Deze formulieren
hangen ook op het prikbord in het
paviljoen. Nadat u deze heeft ingevuld,
kunt u ze in de brievenbus deponeren of
mailen naar het nieuwe mailadres van de
TC: tc@neverout.nl
Let op de uiterste inleverdatum van 23
november 2012! Hierna zal de TC de
teams bij de KNLTB inschrijven.
Aanmelden na de inleverdatum is dan
niet meer mogelijk. Houd hier rekening
mee en zorg dat u op tijd bent.

De clubkampioenschappen zijn gespeeld
en de winnaars zijn bekend. Ondanks dat
we minder inschrijvingen hadden was de
gezelligheid en de sportiviteit in ruime
mate aanwezig. Jammer was dat na het
plannen deelnemers zich terugtrokken of
op het laatste moment toch nog een
aantal verhinderingen doorgaven. Dit
bemoeilijkt het plannen. Dit jaar was het
ook voor het eerst dat er alleen ingeschreven kon worden via de website.

Jeugd
Jos Bakker
Maxime Koning
Corhilde Schonewille
Ronald Haanstra

Van de Jeugdcommissie

2012

5

Het lijkt vroeg maar de voorbereidingen
voor het seizoen 2013 zijn al in volle
gang. Het gaat overigens voorspoedig met
de jeugd. Het aantal jeugdleden is in
2012 explosief gestegen. We hebben drie
jeugdteams in de najaarscompetitie en
de evenementen afgelopen seizoen voor
de jeugd werden allemaal zeer goed
bezocht.

Heren Enkel B
1e – Eduard Nagel
2e - Theo Tegelaers
Voorjaarscompetitie
Voor de voorjaarscompetitie moet al in
november worden ingeschreven. In
oktober moet iedereen zich opgeven en
worden de teams samengesteld. Wil je
mee doen geef je dan snel even op via:
jeugdcommissie@tennisparkhoutrust.nl

Gemengd Dubbel
1e – Maxime Koning en Frank Waanders
2e - Jos Bakker en Erik Vis

Geplande evenementen voor 2013:
 Openingstoernooi (met senioren)
 Voorjaarscompetitie (april/mei)
 Pannenkoekentoernooi (19 mei)
 Kanonnentoernooi (15 juni)
 Ouder kind toernooi (6 of 13 juni)
 Tenniskamp (wo en do in de laatste
week van de zomervakantie)
 Clubkampioenschappen jeugd (eerste
week van september)
 Najaarscompetitie (Sep/Okt)

Heren Dubbel B
1e – Albert en Floris van der Kroon
2e – Hans Bongaertz en Peter Kester

Inhaaldagen Herfstcompetitie 2012
Tennispark Houtrust
Laan van Poot 38
2566 EC DEN HAAG

Heren Enkel A
1e - Gerard Benerink
2e - Sixto Perea

Een verregende wedstrijd dient, conform
de regels van de KNLTB, binnen 14 dagen
ingehaald te worden. Er zijn geen
geplande inhaaldagen.Dit ter informatie.

Heren Dubbel A
1e – Ronald Haanstra en Eduard Nagel
2e – Frank Toet en René Gode

Snerttoernooi
Hierbij attenderen we u nogmaals op het
komende snerttoernooi. Deze wordt
zaterdag 20 oktober gespeeld en is voor
iedereen toegankelijk, zowel jeugd als
senioren. De starttijd is 12:00 uur. Na
twee indelingen zullen we de soep van
Hans gaan eten om
tot slot nog twee
rondes in te delen.
Kom wel op tijd,
dat voorkomt dat u
de eerste ronde niet
mee kunt doen.

