TC Leden:

Kampioenen

Wintertrainingen op ons park

Senioren
Monique Lap
Nicoline Kok

Van 31 augustus tot en met 8 september
vonden de dubbelpartijen plaats. Bij de
dames deden er 4 koppels mee, bij de
heren 8 en bij de gemend dubbel 9.
Dat resulteerde in 1 poule bij de dames,
2 bij de heren en ook 2 voor de
gemengd dubbel.
Op zondag 8 september vonden de
finales tussen de herenpoules en de
poules van de gemengd dubbel plaats.
De gehele week was het geweldig weer.
Alleen de vrijdag avond waren er
vanwege de regen 2 banen bespeelbaar,
en op de zondagochtend hebben 2
herendubbels
in
de
regen
plaatsgevonden. Hulde aan de heren om
hierin te spelen. Het verschil in standen
binnen de poule was soms groot, en
soms ook weer niet: er is deze week 13x
een 3-setter gespeeld, op 36 partijen
totaal. Veelgehoord: een speelplan kan
toch wel erg nuttig zijn!
De winnaars hebben onder het genot
van een borrelhapje op de laatste
zondag hun prijzen in ontvangst
genomen.

Tennisschool Jan de Rook verzorgt ook dit
jaar weer wintertrainingen op ons park.
Volwassenen
10 gegarandeerde groepslessen voor 125
euro + 1 gratis privéles.
Junioren
10 gegarandeerde groepslessen voor 125
euro + 2 extra inlooplessen op zondag.
Inschrijven is mogelijk via:
www.tennisschooljanderook.nl

Jeugd
Jos Bakker
Maxime Koning
Corhilde Schonewille
Ronald Haanstra
Wendy Reeuwijk
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Dames dubbel
1e

Gemengd dubbel
1e
2e
Heren dubbel
1e
2e
Aanmoedigingsprijs

Helen van der
Sluys
&
Anja
Zantinge
Maxime Koning &
Frank Waanders
Nicoline Kok &
Jan Clemenkowff
Eduard Nagel &
Ronald Haanstra
Jan Clemenkowff
& Rob Kool
Marion
&
Benjamin Boers

Kruikentoernooi
Op zaterdag 3 en zondag 4 augustus hebben
we weer om de traditionele "kruiken"
gestreden. Het gezelligheidstoernooi waar
gemengd dubbels tegen elkaar spelen. Het
was weer een gezellig toernooi in prachtige
weersomstandigheden,
maar
wel
overschaduwd door het recente overlijden
van ons zo gewaardeerde lid Fred van Dijk.
Onder klokgelui hebben wij hem met een
minuut stilte herdacht. De eeuwige kruik
werd dit jaar veroverd door Maxime en
Frank, die nipt Marianne en René de baas
waren. Het evenement werd afgesloten
met heerlijk Indisch eten en life optreden.
Zie de website voor foto’s! (onder
Nieuws/Foto’s)
Ouder-Kind toernooi
Het ouder – kind toernooi op 30 juni was
een groot succes. Goed weer, slechts een
paar druppels tegen het stoffige gravel.
In totaal deden 28 koppels mee, waarvan
twee zelfs grootouder – kleinkind waren. De
jongste kinderen t/m 10 jaar speelden met
zachte ballen op een klein speelveld.
Grandioos om te zien hoe ze met
onderhands serveren tot mooie rally’s
kwamen. De grotere kinderen speelden
uiteraard met gewone ballen op een heel
veld. En als ze niet genoeg gerend hadden
was er altijd nog het springkussen. Er werd
gespeeld in poules en de winnaars mochten
in de finale strijden om de eeuwige roem.
Zie de website voor foto’s! (onder
Nieuws/Foto’s)
Herfstcompetitie

Tennispark Houtrust
Laan van Poot 38
2566 EC DEN HAAG

De
herfstcompetitie
gaat
aanstaand
weekend weer van start en loopt tot en
met 2 november.
Op de zaterdag spelen 2 herenteams, 1
gemengd team en 1 damesteam, op zondag
speelt er 1 meisjes team.
Iedereen is uiteraard van harte welkom om
te supporten!

