
 

 

  
  

Voorjaarscompetitie 2015 

30 mei was de laatste speeldag van de 
voorjaarscompetitie 2015. De 
voorjaarscompetitie is feestelijk 
afgesloten met het kampioenschap van 
Dames 1, Braziliaans eten en de bijna 
‘traditionele’ karaokeavond. 
 
Houtrust Open 2015 

Van 6 t/m 14 juni heeft Houtrust Open 
plaats gevonden. Het was erg mooi om 
te zien hoeveel leden hebben 
deelgenomen aan ons gezellige 
toernooi. De weer goden waren ons 
goed gezind waardoor het feest op 
vrijdag buiten heeft plaatsgevonden. 
Kortom een erg geslaagd toernooi met 
veel mooi tennis. Op naar volgend jaar! 
 
Jeugd activiteiten 

In het voorjaar heeft de jeugdcommissie 
elke zondag een activiteit georganiseerd 
voor de jeugdleden van alle 
verschillende leeftijden. Zo zijn er extra 
trainingen door tennisleraar Henk 
Elzinga gegeven, hebben we racket 
trekken georganiseerd en natuurlijk 
waren er zoals elk jaar het 
pannenkoeken- en kanonnentoernooi. 
De activiteiten zijn goed bezocht en 
waren erg gezellig! 
 
 
Thema lessen en Bootcamp  

In mei en juni heeft tennisschool Jan de 
Rook een aantal themalessen gegeven 
en gratis tennis bootcamps. Menig lid 
heeft zich hard in het zweet gewerkt 
tijdens de bootcamp en de themalessen. 
Kortom een mooi en succesvol initiatief 
vanuit Jan de Rook en Never Out! 
 
 
Clubkampioenschappen enkel 

De clubkampioenschappen enkel 
werden van 27 juni t/m 5 juli 
georganiseerd. 34 leden hebben de 
tropische hitte getrotseerd om de 
felbegeerde titel te winnen. Naast een 
prijs voor de nieuwe kampioenen 
hebben Peter van Veen en Ditmar 
Grimbergen de aanmoedigingsprijs 
gewonnen. Een overzicht met de nieuwe 
kampioenen vind je op de site. 
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Ouder/kind toernooi 

Op zondag 12 juli om 13:00 uur wordt het 
jaarlijkse ouder/kind toernooi gehouden. 
Dit is de laatste jeugd activiteit voor de 
zomervakantie. Je kunt je nog opgeven 
via jc@tennisparkhoutrust.nl of houtrust@
neverout.nl, onder vermelding van de naam 
en leeftijd van het kind (ouder of kind moet 
lid zijn, max.17 jaar).  
 
 
Kruikentoernooi 

Op zaterdag 1 augustus vindt het jaarlijkse 
kruikentoernooi plaats. Tijdens het 
Kruikentoernooi worden er alleen mix 
dubbels gespeeld. Het toernooi begint om 
12 uur en de kosten bedragen 15 euro incl. 
wijn en BBQ. Inschrijven kan als mix team 
via de intekenlijst in het paviljoen of 
via houtrust@neverout.nl. Heb je geen mix 
partner? Geen probleem, wij proberen een 
partner te zoeken. 
 

 
Teamindeling najaarscompetitie 

De voorjaarscompetitie is nog maar net 
voorbij en de toernooitjes zijn nog in volle 
gang. Toch komt de najaarscompetitie snel 
dichtbij. De eerste speeldag is op 12 
september en de laatste op 24 oktober. Er 
zijn 2 mix teams, 4 heren teams en 2 dames 
teams ingeschreven. Vóór de eerste 
speeldag wordt er door de TC een 
captainsmeeting georganiseerd. Tijdens 
deze bijeenkomst worden de ballen en 
wedstrijdformulieren uitgedeeld en hebben 
de captains de mogelijkheid om vragen te 
stellen. 
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Clubkampioenschappen dubbel 

Van 29 augustus t/m 6 september 
vinden de clubkampioenschappen 
dubbel plaats. Er worden heren,-dames,- 
en mix dubbels gespeeld. Het is mogelijk 
om deel te nemen in 2 onderdelen. Wil 
je deelnemen? Stuur dan een mail met 
je naam, dubbelpartner, speelsterkte en 
max. 2 verhinderingen naar 
tchoutrust@hotmail.com. De uiterste 
inschrijfdatum is 19 augustus. 
 
 
Open toernooien 

Juli en augustus staan in het teken van 
de vele open toernooien in Den Haag. 
Een grote groep leden van onze 
verenigingen doet hier regelmatig aan 
mee. Kan je zelf niet meedoen? Kom dan 
gezellig langs om je mede- leden aan te 
moedigen! 
 
Tenniskids Worldtour 
In het najaar gaan we weer met 2 teams 
meedoen aan de Tenniskids Worldtour, 
waarbij jeugdleden van verschillende 
verenigingen met elkaar 
vriendschappelijke wedstrijdjes spelen. 
De Worldtour dagen worden gespeeld 
op de eerste zondag van de maand. Ook 
hier kun je je nog voor opgeven. Verder 
organiseert de jeugdcommissie op de 
derde zondag van de maanden 
september, oktober en november 
opnieuw leuke activiteiten. Houd je mail 
dus in de gaten! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tennispark Houtrust 
Laan van Poot 38 

2566 EC DEN HAAG 

 

TC Leden: 
 
Senioren 
Harm Smulders 
Joanneke Haks 
Anneroos Blok 
Nicoline Kok 
 
Jeugd 
Jos Bakker 
Maxime Koning 
Vincent Melotte 
Ronald Haanstra 
 

Juli 
2015 

3 

Agenda 2015 
De complete agenda voor 2015 vindt u ook 
terug op de website onder 
Activiteiten/Jaaragenda 2015. 

 
 

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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