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De Regio tenniscompetitie gaat van start 
 

10 juli 2021 - AC/AT 
De  regio tenniscompetitie 2021 gaat op dinsdag 13 juli tot eind 
augustus weer van start. 

Dit jaar spelen we mee met twee teams Harten 1 en Harten 3. 
Door blessures en te weinig aanmeldingen kon Harten 2 niet 
samengesteld worden. 

Wat corona betreft geldt nog steeds de regel 1.5 meters afstand 
waar wij ons aan moeten houden. ook dit jaar heeft corona 
gezorgd voor een wat late start evenals vorig jaar. Met deze start 
op 13 juli wens ik eenieder veel spelvreugde toe met vooral vele sportieve wedstrijden. 

Klik hier voor meer informatie over de samenstelling van de teams en het schema. 
Meer informatie is ook te vinden op de website van het Regionaal Recreanten Tennis. 

En iedereen is natuurlijk van harte welkom om de teams aan te moedigen! 

 

Geslaagd “Wij mogen weer mogen weer los” toernooi 
 

10 juli 2021 - Redactie 
Na bijna 1 ½ jaar coronaperikelen mochten we eindelijk, op 3 juli, 
weer ons eigen tennistoernooi organiseren. Nog wel met een 
aantal beperkingen maar het voelt weer als vanouds. Er waren 
ongeveer 30 leden die ook heel veel zin in een toernooi hadden. 

Fijn om weer zoveel tennissers bij elkaar te zien, men had elkaar 
ook veel te vertellen. Het was een heerlijke zonnige dag en de 
wedstrijden begonnen precies om 13:10 uur. Na 35 minuten 
moest er worden gewisseld. De laatste 2 wedstrijden waren om 
ongeveer half 6 afgelopen. Bij aanmelding werden er nummers getrokken die correspondeerden met de 
indelingslijst zodat je kon zien wanneer je moest spelen en op welke baan. 
Kees had het weer prima voor elkaar, ook kregen we een nieuwe sleutel voor het hek. Ben en Kees bedankt dat 
jullie dit met de sloten nog geregeld hebben voordat het toernooi begon. 

Er werden leuke en spannende wedstrijden gespeeld, damesdubbel, herendubbel en mixdubbel. Als er 
gewisseld moest worden werden we getrakteerd op heerlijk zelfgemaakte hapjes van Ineke.  

http://www.ltcharten.nl/competities/regio-competitie-dinsdagmorgen
http://www.regiorecreantentennis.nl/index.html
http://www.ltcharten.nl/wp-content/uploads/2021/07/Mogen-los-toernooi-50.jpg


Dank hiervoor Ineke. 
Het was een  super geslaagde middag en er werd alweer gesproken over een eventueel volgend toernooi. 
Laten we hopen dat het coronavirus niet weer roet in het eten gaat gooien en we allemaal ons normale leven 
weer kunnen voortzetten. 

Namens alle deelnemers wil ik de organisatie en kantinedienst bedanken voor een geslaagde dag en we 
verheugen ons weer op het volgende toernooi. 

Er zijn tijdens dit toernooi ook wat foto gemaakt. Klik hier om deze foto collectie te bekijken. 
(Tip: klik op sorteren en sorteer op naam, oplopend) 

 

Uitnodiging BBQ toernooitje 
 

29 juli 2021 - AC/AT 
Op 21 augustus 2021 organiseren wij weer een toernooitje in 
combinatie met een BBQ aan het eind. Aanvang is om 13:00 uur 
en rond 17:00 uur gaat de BBQ aan. 

Er zijn diverse mogelijkheden, je kan alleen komen tennissen van 
13:00 uur tot 17:00 uur en daar zijn geen kosten aan verbonden. 
Wil je tennissen en meedoen met de BBQ dan vragen wij een 
bijdrage van €15,-. En wil je alleen meedoen met de BBQ dan is 
de bijdrage ook €15,- 

Er wordt uiteraard rekening gehouden met leden die de 
voorkeur aan vegetarisch eten geven, dit wel graag aangeven. 

Wij verzoeken vriendelijk om bij je aanmelding aan te geven waar je voorkeur naar uitgaat, zodat wij gericht 
inkopen kunnen doen. 
Stuur een e-mailtje naar activiteiten@ltcharten.nl om je op te geven. 

 Mocht de weervoorspelling dermate slecht zijn dat er van tennis en BBQ geen sprake kan zijn, dan worden 
jullie tijdig op de hoogte gesteld via de mail. 

  

 

 

https://1drv.ms/u/s!Aqu5C9EvF0wMnB8JAu3E0cEMGLzA?e=gWUD6c
http://www.ltcharten.nl/wp-content/uploads/2021/07/BBQ-2021.jpg
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