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Voorjaarscompetitie

Pasjes & afhangen van de banen

Helaas heeft het voorjaarstoernooi geen
doorgang kunnen vinden. Wel is de
voorjaarcompetitie inmiddels gestart.
Op het moment van schrijven van deze
nieuwsbrief is het tweede competitie
weekend aan de gang. Voor het
merendeel van de teams is dit de eerste
echte speeldag, omdat partijen van het
eerste weekend naar de inhaaldag
verplaatst zijn. Op de website staan
onder
Vereniging/Activiteiten/
Competitie de teams vermeld en er is
een link aanwezig naar het schema van
de thuiswedstrijden. Voor het eerst
hebben we ook deelname van een
meisjes team, op de zondag. U bent van
harte welkom om gezellig te komen
kijken en de teams aan te moedigen!
Bijvoorbeeld op 11 mei, dan spelen alle
teams thuis.

Aan alle leden die netjes hun contributie
betaald hebben, zijn de ledenpassen
verstuurd. Hierbij willen we nogmaals het
afhangen van de banen onder de
aandacht brengen. Een kleine moeite met
het mooie afhangsysteem!

Defibrillator redt mensenleven
Medio maart is onze defibrillator voor
het eerst gebruikt. Het betrof een
lerares van het Maris College, die ter
plaatse een hartstilstand kreeg. Omdat
het Maris College (nog) niet over een
AED beschikt, is gebruikt gemaakt van
ons apparaat, en met succes. De lerares
maakt het nu beter. Een verstandige
aanschaf dus!

Extra activiteit: 30 april 2013 - Koning
Willem II toernooi
Er is een extra activiteit ingelast. Op 30
april vindt het Koning Willem II toernooi
plaats. Dit gebeurt, zoals gewend bij
andere toernooitjes, op basis van
indelen. Deze activiteit start om 13u00
en duurt tot ongeveer 17u00, en staat
uiteraard in het teken van de laatste
Koninginnedag.

Agenda
De agenda voor de rest van het jaar vindt
u
ook
terug
op
de
website
www.tennisparkhoutrust.nl
onder
Vereniging/Activiteiten/Agenda.
De volgende activiteiten staan voor de
komende periode op de planning:
Zondag 12 mei –
Pannenkoekentoernooi, jeugd

Houtrust Open 2013

Tennispark Houtrust
Laan van Poot 38
2566 EC DEN HAAG

Van 8 tot en met 16 juni 2013 vindt het
jaarlijkse open toernooi van onze
vereniging plaats. De organisatie is
evenals voorgaande jaren in handen van
Servicepunt. Het is al mogelijk om u in
te schrijven via www.servicepunt.com.
Aan de linkerkant van de pagina kunt u
dan kiezen voor Houtrust en vervolgens
voor wedstrijdbepalingen.

8-16 juni – Houtrust Open
22-30
enkel

juni

–

Clubkampioenschappen

Over de clubkampioenschappen wordt u
uiteraard t.z.t. verder geïnformeerd.

