
 

 

  
  

Muziekquiz 28 maart 

Op 28 maart vond de muziekquiz plaats. 
Dit was een zeer geslaagde avond en 
zeker voor herhaling vatbaar. Heel veel 
dank aan Hans en Jan! 
 
Start voorjaarscompetitie 
Op zaterdag 4 april is de 
voorjaarscompetitie gestart. Ondanks 
wat regenbuien en gestaakte 
wedstrijden hebben we ook kunnen 
genieten van het zonnetje en spannende 
wedstrijden! De uitslagen en actuele 
stand kan je vinden op: 
www.tennisparkhoutrust.nl/nl/activiteiten/
Competitie.html 
 
Extra trainingen voor de jeugd 

Op 19 april heeft er voor de jeugd een 
extra training plaatsgevonden onder 
leiding van Henk. 16 kinderen hebben 
hieraan deelgenomen. Na een limonade 
pauze hebben onze jonge sterren elkaar 
uitgedaagd voor een wedstrijdje. Op 26 
april was er het rackettrekken in 
combinatie met een tennistraining. De 
volgende activiteit voor de jeugd vindt 
op zondag 10 mei plaats. 
 
30 mei afsluiting voorjaarscompetitie 

Op zaterdag 30 mei is de laatste 
wedstrijddag van de voorjaarscompetitie 
en zoals gebruikelijk wordt dit afgesloten 
met een etentje en een feest. Alle leden 
zijn van harte welkom om mee te eten. 
Eliciane gaat een heerlijk Braziliaans 
buffet voor ons koken. De kosten 
bedragen €12,50 p.p. Opgeven is 
verplicht! Dit kan vóór 26 mei 
via houtrust@neverout.nl of op de 
intekenlijst die vanaf 10 mei in het 
paviljoen ligt. 
 
 
Houtrust Open 2015 

De inschrijving voor het Houtrust Open 
2015 is geopend! Het Houtrust Open 
vindt plaats van zaterdag 6 juni tot en 
met zondag 14 juni. De organisatie is dit 
jaar wederom in handen van Cor en 
Peter van Servicepunt. De inschrijving is 
geopend op de vernieuwde website: 
www.servicepunt.com 
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Clubkampioenschappen enkel 

Ook de clubkampioenschappen staan dit 
jaar weer op de agenda. Net als vorig jaar 
worden de kampioenschappen in het enkel- 
en dubbelspel afzonderlijk gehouden. De 
clubkampioenschappen in het enkelspel 
worden gehouden van   20-28 juni. In juni 
stuurt de TC hiervoor een apart 
inschrijvingsformulier. 
 
Inschrijven Najaarscompetitie 

De Voorjaarscompetitie is nog in volle gang, 
maar vanaf nu kunnen de teams zich al 
aanmelden voor de KNLTB 
Najaarscompetitie 2015. De 
Najaarscompetitie start op 12 september 
en duurt tot 24 oktober. We vragen 
iedereen die mee wilt doen vóór 25 mei het 
ingevulde formulier bij ons in te leveren. Dit 
kan digitaal (TCHoutrust@hotmail.com) of 
via de formulieren op het prikbord 
(brievenbus). De Teamcaptains kunnen ook 
het volledige team opgeven. Heb je nog 
geen team? Dit is geen probleem! De 
ervaring heeft ons geleerd dat er tijdens de 
competitie altijd wel een invaller nodig is.  
 
We hopen op veel inschrijvingen! 
Let op! De uiterste inleverdatum is 25 mei! 
Hierna gaan wij de teams aanmelden bij de 
KNLTB. 
 
Sponsoring 

De afgelopen tijd is er veel nagedacht over 
de sponsor mogelijkheden op het park. De 
sponsorcommissie heeft hiervoor een plan 
van aanpak opgesteld. Er zijn verschillende 
mogelijkheden om de vereniging te 
sponsoren, denk hierbij aan: 

1. Tennisdoeken 
2. Sponsorbordje/ Club van 100 

De commissie gaat nu aan de slag om 
sponsoren te werven. Heb je vragen over 
het sponsorplan en de verschillende 
mogelijkheden? Neem dan contact op met 
Martin van Hagen: 
martin.van.hagen@hotmail.com  
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Agenda 2015 
De complete agenda voor 2015 vindt u 
ook terug op de website onder 
Activiteiten/Jaaragenda 2015. 

 
Zondag 17 mei 

Pannenkoekentoernooi 
 

Zaterdag 30 mei 

Afsluiting voorjaarscompetitie met diner 
en feest 

 
6 t/m 14 juni 

Houtrust Open 
 

Juni 

Kanonnentoernooi 
 
 

20-28 juni 

Clubkampioenschappen enkel 
 

Juli 

Ouder-kind toernooi 
 

1 augustus 

Kruikentoernooi 
 

29 augustus- 6 september 

Clubkampioenschappen dubbel 
 
 
 

12 september t/m 24 oktober 

Herfstcompetitie 
 

Begin november 

Snert toernooi 
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