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KNLTB Voorjaarscompetitie 
03 april 2018 - AC-TC 
In verband met de KNLTB voorjaarscompetitie voor zowel de dinsdagochtenden en de 

vrijdagavonden kan er op de volgende data niet vrij gespeeld worden: 

10 – 17 – 24 april en op 8 – 15 – 22 – 29 mei. 

Deze data betreffen de dinsdagochtenden vanaf 10.00 uur tot ongeveer 15.00 uur. 

De data voor de vrijdagavonden zijn: 

6 – 20 april en op  18 mei. 

Er kan dan vanaf 19.00 uur niet vrij gespeeld worden. 

De spelers vinden het altijd leuk wanneer er publiek aanwezig is om ze aan te moedigen, 
dus mochten jullie op één van deze data wat tijd over hebben schroom dan niet om te 
komen kijken. 

Klik hier voor meer informatie over deze competitie. 

 

Gezellig Pannenkoekentoernooi 
5 april 2018 - Anne van Laar 

Het was weer een bijzonder gezellig 

Pannenkoektoernooi afgelopen zaterdag 31 maart. 
En we troffen het geweldig met het weer. De zon 

scheen en we konden lekker buiten zitten om, als je 

even pauze had, naar het tennis te kijken en spelers 
aan te  moedigen. 

Op vrijdag waren al een aantal mensen in de weer om alles klaar te zetten, de tent op te 

bouwen en inkopen te doen. Toevallig zag ik dat en dan sta je er weer even bij stil dat er 
enthousiaste leden nodig zijn die er hun vrije tijd in willen steken om een dergelijke 

activiteit mogelijk te maken. En het was weer goed 

georganiseerd. Er waren 24 deelnemers en daarmee 
was het maximum aantal bereikt. De roostermaker 

had een mooi speelschema gemaakt. Hij had er voor 

gezorgd dat je drie keer kon spelen. Steeds met een 
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andere partner en steeds tegen nieuwe tegenstanders. Leuk om ook met mensen te spelen 

die je nog niet zo goed kent. Zeker als je nog niet lang lid bent. En als je nog niet zo lang 
tennist val er veel te leren, omdat je dan met andere mensen speelt dan je eigen vaste 

groepje. Minstens zo belangrijk zijn de 

pannenkoeken die met liefde gebakken werden. 
Dat zag je aan de bakkers en dat kon je proeven. 
Moeilijk om er niet teveel te eten, al had je wel een 

excuus omdat je daarna weer ging spelen. Tussen 
het spelen door kon er ook gezocht worden naar 

eieren, die rondom het veld verstopt waren. Voor 

iedere deelnemer twee. Sommigen gingen meteen 
enthousiast op zoek. 

Namens alle deelnemers wil ik alle mensen die dit toernooi mogelijk hebben gemaakt heel 

hartelijk bedanken. Jullie doen het met plezier, dat is te zien en dat komt het toernooi ten 
goede. 

Klik hier voor nog meer foto's van dit pannenkoekentoernooi. 
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