
 

 

  
 

Clubkampioenschappen Dubbels 

Dit weekend zijn de clubkampioen-
schappen dubbels gestart.  Er wordt 
gespeeld in poules: 4 bij de gemengd 
dubbel, 3 bij de heren dubbel en 1 bij de 
dames. We nodigen iedereen uit om 
gedurende het kampioenschap (dit 
weekend, volgende week & volgend 
weekend) de deelnemers te komen 
aanmoedigen! Zie de website voor het 
speelschema. 
 
Ouder-kind toernooi 

Op 13 juli jl. werden de krachten tussen 
jong en oud(er) gebundeld op een van 
de leukste jeugdevenementen van het 
jaar: het Ouder-Kind toernooi.  Op maar 
liefst 6 banen, in 3 verschillende poules, 
werd er door een jeugdlid samen met 
zijn moeder/vader/opa/oma/etc. 
gestreden om de winst tegen een ander 
junior/senior koppel. Het toernooi was 
tot op het laatste moment spannend en 
er werd tot aan het laatste punt 
gestreden. Zeker niet alleen door de 
jeugd, want we hebben gezien dat de 
ouders ook behoorlijk fanatiek kunnen 
zijn! Niet gek, want er waren ook de 
nodige wedstrijden waar het zelfs om 
familie eer ging! Je wilt natuurlijk wel 
winnen tegen je broertje of zusje.  
Tussendoor heeft de Jeugdcommissie 
voor gezonde bakjes fruit en limonade 
gezorgd, en na afloop was er natuurlijk 
ook nog een lekker ijsje. Het was een 
geslaagde dag! 
 

 
 
Najaarscompetitie 

De najaarscompetitie start zaterdag 13 
september en loopt tot en met 25 
oktober. Voor onze vereniging spelen 2 
gemengde teams, 2 herenteams en 2 
damesteams. Iedereen is uiteraard van 
harte welkom om te komen supporten! 
De thuiswedstrijden beginnen om 
12u00. 
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Uitwisseling Berg en Dal 

 
Op zondag 24 augustus heeft de 
zondagochtendclub een uitwisseling 
georganiseerd met de leden die vorig jaar 
naar Berg en Dal zijn vertrokken. Zowel de 
blijvers als de gaanders waren met 12 
spelers. Er zijn drie ronden getennist, 
waarbij de partijen op basis van 
speelkaarten met bijhorende baannummers 
werden gespeeld. De beste prestatie werd 
geleverd door Henk Jehee, die daarvoor 
met een kruik wijn werd beloond. Het was 
een enerverende dag, waaraan iedereen 
leuke herinneringen heeft 
overgehouden. Mede dank zij de 
goedgezinde weergoden.  
 
Kruikentoernooi 

Op zaterdag 2 augustus is het traditionele 
(wijn)kruikentoernooi gespeeld. Terwijl het 
hele land overgoten werd door regen en 
onweersbuien hebben wij onder een 
waterig zonnetje, bij  hoge  temperaturen 
en zonder een spatje regen een 
fantastische dag gehad met spannende 
partijen, besloten door een heerlijke 
barbecue van het team Indra/Peter. De 
grote kruik is dit jaar gewonnen door het 
team Helen & Martin. Gedeeld tweede 
waren Maxime & Frank en José & Evert en 
vierde Albert & Annette. De overige 
kruikwinnaars waren in poule B: Hank & 
André, Poule C: Inge & Aad, Poule D: Karin 
& Ditmar.  

 
Agenda 2014 

De agenda voor de rest van het jaar vindt u 
ook terug op de website onder 
Activiteiten/Jaaragenda 2014. 
 
30 augustus t/m 7 september – 
Clubkampioenschappen dubbel 
 
13 september t/m 25 oktober – 
Herfstcompetitie  
 
Zaterdag 8 november – Snerttoernooi  
(start 12u00) 
 
 


