
 

  
 

Een nieuw jaar 
 
Allereerst een sportief en gezond 2013 
gewenst, ook voor de leden die we niet 
hebben mogen verwelkomen (of niet 
hebben gezien) op de Nieuwjaars-
receptie of bij het Oliebollentoernooi. 
Er heeft een aantal wisselingen van de 
wacht plaats gevonden. Na jaren trouwe 
dienst hebben Marianne Suderee en 
René Gode besloten het TC-stokje over 
te dragen aan Monique Lap en Nicoline 
Kok. We hebben er zin in! Wij zullen de 
komende tijd ons best doen alle 
activiteiten in goede banen te leiden. 
Ideeën voor meer activiteiten zijn altijd 
welkom en we willen dan ook iedereen 
vragen deze bij ons in te leveren.   
 
 
Oliebollentoernooi 
 
Hoewel de weergoden ons iets minder 
gezind waren zijn veel van jullie vol 
enthousiasme naar het park getogen om 
gezellig te kunnen tennissen. 
We zijn om 13u00 gestart en op het 
hoogtepunt werd er op 10 banen 
gedubbeld! 
Tijdens het toernooi werden door Hans 
versie oliebollen gebakken welke zeer 
gewaardeerd werden.  
 

 
 
Om 17u00 was het tijd voor een glaasje 
bubbels. Ook hier kwamen weer veel 
bekende gezichten op af en er is 
gezellig bijgepraat. 
 
Indisch buffet en de Corona’s 
 
Aansluitend op de receptie konden 
liefhebbers genieten van de altijd 
succesvolle Indische hap. 
Rond 20u00 begonnen de Corona’s. Het 
optreden is zeer goed bezocht en alle 
aanwezigen hebben genoten. Het zou 
mooi zijn bij een toekomstig optreden 
nog meer leden te zien! 
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Openingstoernooi 
 
Op dit moment zijn de banen niet 
bespeelbaar doordat koning winter 
eindelijk ons land heeft aangedaan.  
Nadat de banen hun nodige jaarlijkse 
onderhoudsbeurt hebben gehad is het 
weer tijd voor ons openingstoernooi. 
 
Dit gaat plaatsvinden op zaterdag  
16 maart. We beginnen om 13u00 en 
eindigen om ca. 16u00. Noteer deze dag 
alvast in de agenda. Indien de 
weersomstandigheden het niet toelaten 
om dan te spelen is de  inhaaldag de 
week erna, zaterdag de 23ste maart, 
gepland.  
 

 

 
 
 
Captainsbijeenkomst 
 
De captainsbijeenkomst vindt in principe 
(wanneer wij tijdig de competitie 
informatie van de KNLTB ontvangen) 
plaats na het openingstoernooi. Dus op 
zaterdag 16 maart om 16u00, ook 
wanneer het openingstoernooi vanwege 
de weersomstandigheden niet doorgaat. 
De captains worden hier in maart nog aan 
herinnerd en we vragen alle captains (of 
gedelegeerden) de competitiebijdrage, 
zoals gewoonlijk, contant te voldoen. 
 
Competitie 
 
Voor de voorjaarscompetitie hebben we 
dit jaar zeven teams ingeschreven. Een 
aantal mensen heeft laten weten als 
reserve bereid zijn in te vallen. 
Bent u na het lezen van deze Nieuwsbrief  
ook bereid, meldt u zich dan even bij één 
van de TC leden. 
 
Fluitje 
 
We willen in deze nieuwsbrief ook Lilian 
Berlijn bedanken voor het fluitje dat ze 
de TC cadeau heeft gedaan.  
De toernooitjes zullen vanaf heden met 
een heus scheidsrechtersfluitje worden 
afgeblazen. Lilian, dankjewel! 

                              
 

 
                
 


