
 

 

  
 

Houtrust Open 2014 

Van 7 tot en met 15 juni  vindt het 
jaarlijkse open toernooi van onze 
vereniging plaats. Zowel in het enkelspel 
als in het dubbelspel wordt er via het 
actuele rating systeem gespeeld. De 
organisatie is evenals voorgaande jaren 
in handen van Servicepunt. Inschrijven is 
mogelijk via www.servicepunt.com. 

 
Aan de linkerkant van de pagina kunt u 
dan kiezen voor Houtrust en vervolgens 
voor wedstrijdbepalingen. 
Inschrijven is nog mogelijk, tot 31 mei 
24u00. 
 
 
Voorjaarscompetitie 

De voorjaarscompetitie loopt ten einde. 
Waar de herenteams zich keurig 
handhaven in hun klassen, hebben de 
gemengde teams en de damesteams het 
lastiger. Op Hemelvaartsdag wordt er 
een wedstrijddag ingehaald en spelen er 
4 teams thuis (start 10, 11 en 13 uur). 
Zaterdag 31 mei is de laatste 
competitiedag en spelen er 4 teams 
thuis, start om 13u00. U bent van harte 
welkom om gezellig te komen kijken en 
de teams aan te moedigen. 
 
 
Worldtour Tenniskids 

Op 4 mei hebben de oranje tenniskids 
op ons park gespeeld tegen Hanenburg 
en Leimonias. Op ¾ veld werden met de 
iets zachtere oranje ballen dubbels en 
enkels gespeeld. 
Het was een leuke ochtend. 
Zondag 1 juni speelt het oranje team bij 
Hanenburg. 
Eveneens zondag 1 juni speelt het rode 
team thuis. Om 9 uur starten we op de 3 
mini banen met grote rode ballen. Er 
worden 2 teams geformeerd en de 
kinderen spelen steeds 1 tiebreak tegen 
een ander kind. Als je wint, krijgt jouw 
team er een pion bij. Het team dat aan 
het eind de meeste pionnen heeft, heeft 
gewonnen. 
 

Tennispark Houtrust 
Laan van Poot 38 
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TC Leden: 
 
Senioren 
Monique Lap 
Nicoline Kok 
 
Jeugd 
Jos Bakker 
Maxime Koning 
Vincent Melotte 
Ronald Haanstra 
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Pannenkoekentoernooi 

Zondag 11 mei heeft de jeugd van Never 
Out, deels in de REGEN, getennist en 
gestreden om de felbegeerde 
pannenkoekeneer. De fantastische ouders 
van deze jeugd hebben, ook deels in de 
REGEN, de punten geteld en hun kinderen 
met trots toegejuicht. 
Daarna barstte de echte jacht los, namelijk 
de jacht op de overheerlijke 
pannenkoeken!! 

 
 
 
Nieuwe leden: Kennismakingstoernooi 

Op zondag 18 mei hebben 18 (van de 45) 
nieuwe seniorleden meegedaan aan het 
kennismakingstoernooi. Onder het genot 
van een drankje heeft onze voorzitster het 
bestuur van de vereniging en stichting, en 
de technische commissie voorgesteld. 
Daarna is de hele middag gezellig gespeeld 
met prachtig weer.  
 
 
Kanonnentennis 

Op zondag 1 juni wordt het jaarlijkse 
kanonnentennis georganiseerd, bedoeld 
voor de jeugd t/m 17 jaar. Je oefent tegen 
een tennisballenkanon en speelt daarna 
een "echte" wedstrijd.  
Kun jij winnen van een kanon?  
We beginnen om 13.00 uur. 
 
Deelname is gratis, je moet je wel opgeven 
via jc@tennisparkhoutrust.nl of de bon (die 
eerder per e-mail is verstuurd) inleveren 
aan de bar. 
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