TC Leden:

Nieuwe leden: Kennismakingstoernooi

Senioren
Monique Lap
Nicoline Kok

Op zondag 18 mei organiseren we een
kennismakingstoernooi voor nieuwe leden.
Nieuwe leden ontvangen hiervoor nog een
persoonlijke uitnodiging.

Jeugd
Jos Bakker
Maxime Koning
Vincent Melotte
Ronald Haanstra

Houtrust Open

Open dag & voorjaarstoernooi

Op zondag 6 april vond de open dag van
ons vernieuwde tennispark plaats. Om
12 uur startte het voorjaarstoernooi,
waarbij de eerste bal door de
Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport
(Karsten Klein) werd geslagen. Op de
startpagina
van
onze
website
www.tennisparkhoutrust.nl staan meer
foto’s en een film van de open dag.

In de week van 9 tot en met 15 juni is het
Houtrust Open toernooi, met het
voorweekend van 7 en 8 juni. De
organisatie is evenals voorgaande jaren in
handen van Servicepunt
(www.servicepunt.com).
Najaarscompetitie

De najaarscompetitie (herfstcompetitie)
vindt plaats van 13 september tot en met
15 oktober, met inhaaldagen in november.
Het inschrijfformulier hiervoor ontvangt u
binnenkort.

Agenda 2014

De agenda voor de rest van het jaar vindt u
ook terug op de website onder
Activiteiten/Jaaragenda 2014.
5 april t/m 31 mei – Voorjaarscompetitie
(laatste inhaaldag: 7 juni)
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Zondag 11 mei – Jeugd
pannenkoekentoernooi (start 13u00)

Voorjaarscompetitie

De voorjaarscompetitie is inmiddels
begonnen. Met dit jaar twee nieuwe
gemengde teams. We spelen in totaal
met 7 teams competitie op zaterdag; 3
gemengde teams, 2 herenteams en 2
damesteams. De voorjaarscompetitie
duurt tot en met 31 mei en de
thuiswedstrijden starten om 13u00. De
teamindeling, het wedstrijdschema en
de uitslagen kunt u terug vinden op de
website onder Activiteiten/Competitie.
En u bent natuurlijk van harte welkom
om de teams aan te komen moedigen.
Worldtour Tenniskids
Tennispark Houtrust
Laan van Poot 38
2566 EC DEN HAAG

Voor de jeugd vindt de competitie plaats
in toernooivorm: de ‘Worldtour
Tenniskids’. Op 4 mei zijn wij host voor
het oranje team en op 1 juni voor het
rode team. Beide dagen wordt van 9 tot
11uur gespeeld.

Zondag 1 juni – Jeugd kanonnentoernooi
(start 13u00)
7 t/m 15 juni – Houtrust Open
21 t/m 29 juni – Clubkampioenschappen
enkel
Zondag 13 juli – Ouder-kind toernooi
(start 13u00)
2 & 3 augustus – Kruikentoernooi
27 & 28 augustus – Tenniskamp Jeugd
30 augustus t/m 7 september –
Clubkampioenschappen dubbel
13 september t/m 25 oktober –
Herfstcompetitie
Zaterdag 8 november – Snerttoernooi
(start 12u00)

