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Nieuwjaarsreceptie

Captainsmeeting

Op zaterdag 10 januari was het
oliebollentoernooi
en
aansluitend
daaraan de nieuwjaarsreceptie. Helaas
door het slechte weer werd het
oliebollentoernooi afgelast. Dit mocht
gelukkig de pret niet drukken voor de
nieuwjaarsreceptie!

Voorafgaand aan de start van de competitie
zal er op zaterdag 28 maart a.s. om
19.00uur een (korte) captainsmeeting
gehouden worden op Houtrust. Alle
captains en/of hun vervangers zijn
uitgenodigd.

Gouden Pollepel

De Voorjaarscompetitie zal op zaterdag 4
april van start gaan. De thuiswedstrijden
beginnen om 13.00uur en iedereen is
welkom om de 8 teams van Never Out
Houtrust aan te komen moedigen.
De agenda vind je op:
www.tennisparkhoutrust.nl/nl/activiteiten/
Competitie.html. Als er vragen zijn kunnen
deze gesteld worden aan de Technische
Commissie. Uiteraard kan er na elke
competitiedag na geborreld worden op
Houtrust!

Dit seizoen hebben er drie koppels
heerlijk gekookt op een vrijdagavond!
Martin en Hugo hebben de spits
afgebeten met een heerlijke Thaise
maaltijd. Jos, Maxime en Evert hebben
gezorgd voor een ware smaak sensatie!
Tot slot hebben Indra en Anneroos een
heerlijk Indiaas diner voorgeschoteld,
waarbij de wierook door het hele
clubhuis
te
ruiken
was!
De drie avonden waren zeer geslaagd en
voor herhaling vatbaar!

Start Competitie

Muziekquiz

Aansluitend op de captainmeeting op 28
maart vindt de muziekquiz plaats! Er zijn
al 11 teams officieel ingeschreven! Wil je
nog meedoen? Inschrijven kan nog
steeds en: meedoen is belangrijker dan
winnen!

Maart
2015

1
Klusweekend

In het weekend van 14 en 15 maart is er
veel geklust op de club en geflyerd om
nieuwe, enthousiaste leden te werven.
Dank voor ieder zijn of haar inzet!
Open dag en Voorjaarstoernooi

Op zaterdag 21 maart is de open dag.
Ook wordt er vanaf 13.00uur het
voorjaarstoernooi gehouden. Er wordt
ingedeeld
op
gezelligheid
en
speelsterkte. Natuurlijk is het een mooie
kans om potentiële leden kennis te laten
maken met onze mooie vereniging.

Tennis/fitness training

Jan de Rook wil op vrijdagavond gratis
tennis/fitness training geven. Daarnaast
gaan
ze
gratis
een
drietal
thematrainingen geven. Service - volley,
backhand forehand etc.
Meer informatie volgt snel!
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Agenda 2015

De complete agenda voor 2015 vindt u ook
terug op de website onder
Activiteiten/Jaaragenda 2015.
Zaterdag 21 maart

Open dag
Zaterdag 28 maart 19.00u

Captainsmeeting
Zaterdag 28 maart 20.00u

Muziekquiz
Zaterdag 4 april

Voorjaarscompetitie
Zondag 17 mei

Pannenkoekentoernooi
6 t/m 14 juni

Houtrust Open

Maart
2015

1

Juni

Kanonnentoernooi
20-28 juni

Clubkampioenschappen enkel
Juli

Ouder-kind toernooi
1 augustus

Kruikentoernooi
29 augustus- 6 september

Clubkampioenschappen dubbel
September t/m november

Herfstcompetitie (data nog niet bekend)
Begin november

Snert toernooi
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