TC Leden:

Een kampioen

Houtrust Open 2013

Senioren
Monique Lap
Nicoline Kok

De voorjaarscompetitie is gespeeld en
van de 7 (5 senioren en 2 jeugd)
deelnemende teams is er een, met
ruime voorsprong, kampioen geworden.
Gefeliciteerd mannen! Dat wordt
volgend jaar een treetje hoger spelen,
maar dat kunnen de heren ongetwijfeld
aan.

Het open toernooi had dit jaar eindelijk
weer eens profijt van redelijk goed weer.
En een aantal leden heeft zich in de
prijzen weten te spelen! Eerste prijzen
zijn gegaan naar de dubbel van Jan en
Martin, Helen en Sahli, Anja en wederom
Helen, en Jochem heeft zich in de enkel
naar de hoogste plek weten te slaan.
Gefeliciteerd!
Tweede plaatsen waren er voor Maxime
en Frank in de gemengd dubbel en Ronald
in de enkel. Ook jullie van harte!

Jeugd
Jos Bakker
Maxime Koning
Corhilde Schonewille
Ronald Haanstra
Wendy Reeuwijk

Kruikentoernooi

Herfstcompetitie

Juni 2013

3

Iedereen kan zich nog tot 28 juni bij ons
inschrijven voor de herstcompetitie.
Deze loopt dit jaar van 14 september
tot en met 2 november.
Clubkampioenschap Enkel
De clubkampioenschap enkel vindt dit
jaar plaats van 22 tm 30 juni. Als het
goed is heeft een ieder die zich heeft
ingeschreven een mail ontvangen met
het speelschema.
We nodigen iedereen uit om gedurende
het kampioenschap de deelnemers aan
te moedigen!
Pannenkoeken toernooi

Tennispark Houtrust
Laan van Poot 38
2566 EC DEN HAAG

De kinderen van 9 t/m 17 hebben om
zondag 12 mei een halve competitie
gespeeld op een heel veld op tennispark
Houtrust.
Evelien
heeft
dat
gewonnen. De kleintjes hebben eerst
getraind met Henk Elzinga en Maxime en
Wendy.
Na de pannenkoeken (weer heerlijk
verzorgd door Hans) hebben zij op
miniveldjes
met
zachte
ballen
wedstrijdjes gespeeld met als winnaars:
Job bij de 7-8 jarigen en Bobby bij de 46 jarigen.
Voor foto's, zie de rubriek “foto’s”, op
de website.

Zaterdag 3 en zondag 4 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
worden willekeurig in een poule
ingedeeld.
Na een zaterdagmiddag hevig zwoegen en
zweten worden er zondag naar sterkte
nieuwe poules gevormd. De poulewinnaars 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). De inschrijving
sluit 30 juli aanstaande. Informatie over
inschrijving volgt.
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 aanwezig te zijn.
Ouder-Kind toernooi
Op zaterdag 6 juli organiseren we het
jaarlijkse (groot)ouder /(klein)kind
toernooi, bedoeld voor de jeugd t/m 17
jaar samen met hun ouder of grootouder.
Tenminste 1 van het (groot)ouder /
(klein)kind koppel moet lid zijn van
onze vereniging.
We beginnen om 13 uur en eindigen
om ongeveer 16 uur. Er worden poules
gevormd, iedereen speelt meerdere
wedstrijdjes van 25 minuten.
Zie website voor inschrijving.

