
 

 

  
 

Kampioenen 
 

De Herfstcompetitie ligt inmiddels 
alweer achter ons. Alleen het 
meisjesteam dat op de zondag speelt, 
haalt op 10 november nog een dag in. 
De meeste teams begonnen met een 
valse start en moesten vanwege de 
weersomstandigheden de partijen 
verzetten. Maar over het geheel 
genomen mag  er niet op de weergoden 
geklaagd worden. Het heeft ons twee 
kampioenen opgeleverd namelijk het 
Gemengde team en Heren 2. Van harte 
gefeliciteerd met jullie prestaties!! 

 
 

 
 
Voorjaarscompetitie 
 

Hoewel de winter nog moet beginnen is 
de inschrijving voor de 
Voorjaarscompetitie geopend! 
We vragen iedereen die mee wil doen 
voor 29 november het ingevulde 
formulier bij ons in te leveren. Dit kan 
digitaal en er hangen formulieren op het 
prikbord. Deze kunnen jullie aan ons 
meegeven, mailen of in de brievenbus 
achterlaten. 
We hopen op veel inschrijvingen! 
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Snerttoernooi 9 november 

 

Het Snerttoernooi vindt op 9 november 
plaats.  
We starten om 12 uur met een 
dubbelronde op basis van racket trekken.  
De rondes daarna zijn ook dubbels en deze 
worden ingedeeld. Een ronde duurt 
ongeveer 3 kwartier en natuurlijk wordt 
ergens tussendoor een pauze ingelast.  
Later instromen dan 12 uur is uiteraard ook 
mogelijk. We hopen velen van jullie te zien! 
 
 
ALV 

 

Hierbij roepen we iedereen op om 
aanwezig te zijn bij de Algemene Leden 
Vergadering op dinsdag 19 november, start 
om half 9. Het indelen gaat die avond ook 
gewoon door, er worden dan 2 i.p.v. 3 
rondes gespeeld. 
 
 
Agenda 2014 

 

Zaterdag 4 januari – Oliebollentoernooi met 
aansluitend Nieuwjaarsreceptie 
 
Zaterdag 29 maart – Voorjaarstoernooi 
 
Vanaf donderdag 3 april – 
Voorjaarscompetitie 
 
Mei – Jeugd pannenkoekentoernooi 
 
Juni – Jeugd kanonnentoernooi 
 
Eind juni – Clubkampioenschappen enkel 
 
Juli – Ouder-kind toernooi 
 
2 & 3 augustus – Kruikentoernooi  
 
Augustus – Jeugd tenniskamp 
 
Augustus/september – 
Clubkampioenschappen dubbel 
 
September – oktober – november – 
Herfstcompetitie 
 
 
 
 
 

 


