Nieuwsbulletin maart 2018
Pannenkoekentoernooi
8 maart 2018 - AC-TC
Op zaterdag 31 maart wordt door de AC/TC een pannenkoekentoernooi georganiseerd.
Aanvang: 12.00 uur
Einde evenement omstreeks 16.00 uur
Kosten € 5.00 p.p.
Op het menu staan: ananas, spek, stroop en naturel pannenkoeken zoveel er
gegeten kunnen worden.

Maar....
Om de calorieën die er bijkomen, tot een minimum te beperken moet er wel
getennist worden.
Opgeven voor 26 maart.
Via de mail: activiteiten@ltcharten.nl of telefoon: 0317-318487
Wees er snel bij want er is een limiet gesteld aan het aantal deelnemers om te
voorkomen dat men te lang moet wachten voor men kan spelen.
De aanmeldingen worden dan ook op volgorde van binnenkomst genoteerd.

15de TennisStoreNL Harten Open 2018 45+
12 maart 2018 - AC-TC
Van zondag 22 april tot en met zondag 29 april wordt weer
het jaarlijkse Harten Open toernooi georganiseerd. Dit jaar
alweer voor de 15de keer. Ons toernooi staat niet alleen
bekend als een erg sportief gebeuren maar ook omdat het
er voor en na de tennisprestaties zo gezellig toeven is. De
vele vrijwilligers van de club zorgen er ook voor dat men
voor wat betreft hap en drank niets te kort hoeft te komen.
Praktische gegevens:
Ingeschreven kan worden op de onderdelen:
DD6 - GD6 – HD6 – DD7 - GD7 - HD7 – DD8/9 - GD8/9 - HD8/9.
Klik hier om in te schrijven en dit kan tot en met donderdag 12 april.
Inschrijfgeld bedraagt 10 euro per persoon per onderdeel en de deelnemers moeten voor 1 mei
1973 geboren zijn.
Contactpersoon is Kees van der Tak
e-mail: kees@vdtak.eu
tel: 06-54765296

Geslaagd krokustoernooi
13 maart 2018 - Dita Oosterhuis
We hebben voorlopig de zondagen weer ‘vrij’, en
menigeen zal in een diep ‘gat ‘ vallen, want wat
moeten we nu toch doen op de zondagmiddag! ! Het
was zo gezellig de afgelopen 3 zondagen tijdens het
Krokustoernooi.
Rond de 30 deelnemers hadden zich opgegeven voor
dit evenement, een ongekend aantal. De meeste
deelnemers hadden zich met een vaste partner
opgegeven en sommige deelnemers hadden zich zonder partner opgegeven maar het lukte de
organisatie uiteindelijk om leuke koppels samen te stellen.
En hier moeten we even stilstaan bij de inzet van Kees: hij heeft de indelingen gemaakt en oh
wat was dat een gepuzzel! De ene deelnemer kon de eerste zondag niet, de ander de 2e niet en
nog een ander de 3e zondag niet. Maak hier maar eens een leuke poule van en probeer hier
maar eens iedereen na sterkte (en tevredenheid) in te delen. Kees, complimenten van ons
allemaal!!
Het was erg leuk dat ook een aantal ‘ nieuwe’ leden
zich had opgegeven voor dit toernooi:
Myriam ging de uitdaging aan samen met John,
Marian speelde leuke partijen met Theo en Carla met
Jan Kluwen vormden een paar apart. Wim en Theo
waren ook weer van de partij en dat na jaren lid
geweest te zijn, was weer verfrissend om te zien!

De weergoden waren ons ook goed gezind, vooral op de laatste zondag bleef het droog tot de
laatste bal was geslagen (er was 70% kans op regen voorspeld). Op de banen werd gevochten
om ieder punt en de kwaliteit was soms van een zeer hoogstaand niveau. Ook was bij een
aantal partijen het niveau ver te zoeken, maar stond de gezelligheid voorop en dat waren
misschien wel de leukste partijen!
Omdat het de eerste 2 zondagen vrij koud was, bleven de deelnemers die niet hoefden te
spelen in het clubhuis zitten en was het daar erg gezellig. Dit kwam ook met name door de
lekkere happen die Ineke weer had klaargemaakt, ze liep regelmatig van schuur naar clubhuis
met gefrituurde lekkernijen. Het viel wel op, met welke gretigheid deze happen verorberd
werden, alsof men weken niet had gegeten verdwenen
de lekkernijen als sneeuw voor de zon.
Ook willen wij Ineke complimenteren, want zonder
Ineke is geen feest compleet! Zij doet de inkopen, zorgt
voor de sfeer in het clubhuis, koopt de prijsjes, maakt de
lekkernijen klaar en regelt de financieen: Ineke: je bent
onmisbaar voor de club! En ook de mensen achter de
bar verdienen een compliment en wat dachten jullie van
Harm, onze ‘huisfotograaf’, ook iedere zondag in touw.
Er is geen tennisvereniging in de wijde omgeving die zoveel toernooitjes organiseert en dat
wordt mogelijk gemaakt door alle vrijwilligers die voor de club werken. En we kunnen er
altijd nog meer gebruiken!!!!
En nu op naar het volgende toernooi: het Pannenkoekentoernooi op de zaterdag voor de
Paasdagen.
Klik hier voor nog meer foto's van dit krokustoernooi.

Inschrijven Regio competitie
27 maart 2018 - AC-TC
Op 26 juni begint weer de jaarlijkse regio competitie.
Dit is een regionale competitie waarbij gespeeld wordt
tegen teams van tennisverenigingen uit de omgeving.
De wedstrijden worden op de dinsdagmorgen gespeeld.
De speeldagen zijn 10 in totaal en worden gespeeld op
de volgende data:
26 juni
3 - 10 – 17 – 24 – 31 juli
7 – 14 – 21 – 28 augustus
Deelnemers moeten om 09.00 uur aanwezig zijn en om 09.30 uur starten de wedstrijden. Elk
team bestaat uit 5 a 6 spelers. Voor heren geldt de minimum leeftijd 50 jaar en voor dames 45
jaar. Er worden 2 gemengde dubbels gespeeld en 1 damesdubbel en 1 herendubbel. Een
wedstrijd bestaat uit 2 sets (er wordt geen 3de set gespeeld). Bij een stand van 6-6 in een set,

wordt een tie-break gespeeld.
Inschrijfkosten zijn 45,00 euro per team inclusief kosten voor de ballen.
Openingsdag

Ieder jaar wordt ook een gezellige openingsdag georganiseerd, evenals dit jaar. De
openingsdag wordt gehouden op 19 juni a.s. maar deze is niet verplicht. De locatie is nog niet
bekend, maar de tijd wel: aanvang 09.00 uur met een welkomstwoord en 09.30 uur de baan
op. Inclusief een lunch en na de lunch kan er vrij gespeeld worden.
Kosten voor deze dag zijn 6,00 euro p.p. inclusief de lunch.
Aanmeldingen tot uiterlijk 1 mei bij Ben Peters via e-mail: peters.fam@upcmail.nl
Graag aangeven wanneer je verhinderd bent
En of je wel/niet meedoet aan de openingsdag

