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Lady's day 
30 juni 2016 - TC/AC 

Zaterdag 25 juni was er weer de jaarlijkse Lady’s day. 

20 Dames hadden zich aangemeld om er samen een 

gezellige dag van te maken. En gezellig was het zeker! 

Na welkom te zijn geheten onder het genot van een 

kopje koffie of thee met gebak werden de spelregels 

voor deze dag kort uitgelegd. Er was een spelindeling 

gemaakt en er werd ditmaal om punten gespeeld. Aan 

het einde van de dag was er voor de drie dames met het 

meest aantal gewonnen games een kleine prijs te 

verdienen. 

Als verassing was er ook een hoofdprijs in de wacht te slepen, maar wat daarvoor gedaan of 

gelaten moest worden werd nog niet bekendgemaakt. 

Het weer zat mee: af en toe een mager zonnetje en een prima temperatuur. De eerste zes 

wedstrijden werden voor de lunch gespeeld. Leuk om naar te kijken en er aan mee te doen. 

Om half één lunch. Dit was een waar festijn op zich. Febi, Jo, Lenie en Ineke moeten 

ongetwijfeld uren in de keuken hebben gestaan om dit weer allemaal zo heerlijk en prachtig 

voor elkaar te krijgen. De Lady’s genoten zichtbaar van dit geweldige buffet en na even te 

hebben “uitgebuikt” konden de dames de baan weer op voor de volgende zes wedstrijden. 

Inmiddels wat frisser geworden werden de eerste twee wedstrijden gespeeld. Bij de volgende 

matches liet het weer zich helaas niet van zijn beste kant zien en wat begon met wat lichte 

regen mondde uit in een behoorlijke bui. De dappere Lady’s hebben ook deze wedstrijden nog 

afgemaakt maar om nog met een volgende ronde te beginnen leek wat erg fanatisch en werd 

besloten om de laatste twee wedstrijden maar te laten voor wat ze waren en konden de 

winnaars van de dag bekend worden gemaakt. 

Jo, Maika en Greet gingen met de prijzen aan de haal. 

Voor degene die deze dag het meest aantal games had verloren (wat overigens niets over haar 

spelniveau wil zeggen) was er een superprijs om toch met een goed gevoel naar huis te 

kunnen gaan. Deze prijs bestond uit een half uur privé tennisles van onze tennisleraar 

Sebastiaan. Een ontzettend leuk gebaar van Sebastiaan om deze prijs aan te bieden. 

De gelukkige winnares van deze prijs is Jeannette geworden. Er hadden vast wel meer Lady’s 

op deze manier willen “verliezen”. 

Eind goed al goed dus en omdat de regen nog gestaag naar beneden kwam hebben we de 

middag binnen in ons clubhuis afgesloten met een gezellig “rondetafelgesprek”. 

Een geslaagde dag! Alle Lady’s die deze dag weer zo fijn hebben verzorgd, hartelijk dank 

daarvoor. Sebastiaan, dank je wel voor het beschikbaar stellen van de hoofdprijs. 
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Non-stop nachttoernooi 
30 juni 2016 - TC/AC 

Graag nodigen wij jullie uit om van 16 tot 17 juli mee 

te doen met een non-stop nachttoernooi. 

Start om 22.00 tot 10.00 uur de volgende ochtend, 

waar met een gezamenlijk ontbijt dit nachtelijk festijn 

wordt afgesloten. 

Pyjama of nachtjapon mag maar is niet verplicht, 

pantoffels zijn niet aan te bevelen. 

 

Summer Renkum Open 
10 juni 2016 - TC 

In juli is het weer zover dan start voor de tweede maal het 
Summer Renkums Open, dit jaar doen ook De Slenk en OTV 
mee. Het was vorig jaar een doorslaand succes en wij 
hopen dat ook dit jaar weer veel spelers zich op zullen 
geven, dus schrijf je tijdig in!!! 
Het Summer Renkum Open wordt gehouden van 6 tot 12 
juli. Sluiting inschrijving 16 juni. 
Men kan zich opgeven via www.toernooi.nl 
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