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Cursus Baanonderhoud Gravelbanen
De KNLTB doet erg veel voor haar leden. Zo krijgen wij als bestuur
regelmatig het aanbod om deel te nemen aan bijeenkomsten of
workshops. Eén van die uitnodigingen is een cursus
baanonderhoud gravelbanen. Wij hopen dat er iemand is die het
leuk zou vinden hier deel aan te nemen zodat niet alles op de
schouders van Joop terecht komt. De cursus Baanonderhoud
Gravelbanen wordt gehouden in het district Groningen/Drenthe op
zaterdag 6 november 2010 en in het district Friesland op zaterdag
13 november 2010. Opgave kan via info@hveldtennis.nl.

Belangrijke data
30 oktober Thematoss Halloween.
Tevens eindfeest.
6 november v.a. 9.00 – 13.00 klusdag

Iedere woensdag vanaf 19.00 uur toss avond

ThemaToss Halloween
Wij hebben, zo gonst het, een ware Halloween fanaticus bij onze vereniging. De slotavond op 30 oktober mag je dan ook
niet missen, al was het alleen om de rijk versierde Halloween sfeer mee te maken.

Na een lang en op het laatst erg nat zomerseizoen, is het tijd om nog een afsluitende toss te houden. Op deze avond die
in het teken staat van Halloween zullen we de Toss Topper 2010 bekend maken. Iedereen kan nog een slag slaan om
deze nieuwe titel te bemachtigen, want de uitslag is gebaseerd op het gemiddelde van je gewonnen games!
De avond gaat óók door als het regent, want de titel gaat er uit en ook de best/leukst verklede deelnemer wordt geëerd!
Ook benieuwd waar dat Halloween nou precies vandaan komt? Kijk dan op:
http://users.telenet.be/HappyHalloween/Home.html
De clubkampioenschappen.
Zaterdag 25 september werden de finales
gespeeld van de clubkampioenschappen 2010.
In de drie weken er voor waren alle poule
wedstrijden gespeeld en dit keer was er aardig
wat geruild vanwege het slechte weer.
Ondanks dat waren op vrijdag alle partijen
afgerond en kon het puzzelen voor de
wedstrijdleiding beginnen, want doordat er in
meer dan 2 categorieën deel genomen mocht
worden kon het gebeuren dat iemand in meer
dan 1 finale stond. De titel werd daarnaast ook
nog zodanig begeerd dat er drie-setters voor
nodig waren om tot een beslissende uitslag te
komen. Uiteindelijk kon om zes uur tot
prijsuitreiking worden over gegaan waarna er
voor de inschrijvers een heerlijk Chinees Buffet
opgediend werd. Al met al weer een geslaagd
kampioenschap met een record aantal
deelnemers. Alle Club Kampioenen van harte
gefeliciteerd en we hopen jullie volgend jaar
terug te zien om de titel te verdedigen tegen
nóg meer tegenstanders!!
Voor de uitslagen en foto’s kunnen jullie
terecht op de website.

23 juli: Invitatie Toss
Net als afgelopen jaar willen we in de vakantieperiode voor de
mensen die niet weg zijn een toss organiseren. Op vrijdag 23 juli
vanaf (kan dus ook later...) zes uur kunnen de leden een vriend of
familielid meenemen om gezellig mee te doen. (denk aan correct
schoeisel) Voor wie zich daarvoor opgeeft (10 euro pp) is er de
mogelijkheid wat vleesjes te (ver)bra(n)den. Opgave (en evt
afzeggen) tot donderdag 22 juli 17.00 uur bij Frédérique, liefst per
mail: frederique754@gmail.com

Klusdag 6 november en klein onderhoud
Nu Bert Hop weer een baan heeft gevonden staat Joop er
behoorlijk alleen voor. Een compliment voor hoe het park
erbij ligt is dan ook op zijn plaats. Met soms kleine dingen
zouden wij hem al kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld: door
de baan te slepen tot aan het hek voorkomen wij planten en
mosgroei aan de rand van de banen. Of door een
rondslingerend papiertje op te pakken, asbakken te legen of
eens een graspolletje tussen de tegels weg te halen houden
wij met elkaar de boel op orde. Daarnaast willen wij het
zomerseizoen afsluiten door met een grote groep mensen
het park winterklaar te maken. Het thema is snoeien. Komt
allen en neem zoveel mogelijk eigen gereedschap mee.
Zaterdag 6 november van 9.00 – 13.00 uur. Als je zo vroeg
niet kan of eerder weg moet of ben je lekker bezig en wil je
dit (na één uur) afmaken, is dat natuurlijk geen probleem!!
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Inzet vrijwilligers volgend seizoen
In de vorige nieuwsbrief hebben wij een oproep gedaan omdat wij als bestuur op zoek zijn naar mensen die iets willen
doen voor de vereniging. Tot onze spijt is daar nauwelijks reactie op gekomen. De rechtsvorm vereniging betekent dat
je als lid verantwoordelijkheden hebt. De belangrijkste is natuurlijk dat wij ervoor zorgen dat een ieder in een gezellige
sfeer lekker kan tennissen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook een aantal voorwaardescheppende verantwoordelijkheden.
Hieronder vallen bijvoorbeeld het dagelijks bestuur, de zorg dat het park netjes blijft en dat de banen bespeelbaar zijn.
Het zou jammer zijn als deze verantwoordelijkheden op de schouders van slechts enkele leden terecht zou komen.
Vele handen maken licht werk. Om deze vele handen te vinden hebben wij een aantal dingen bedacht. Zo lijkt het ons
een leuk idee als ieder competitieteam een taak(je) voor zijn rekening zou nemen. Te denken valt aan: de
kantine/bardienst bij een evenement. Het organiseren van één van de thematoss avonden, een middagje
tuinonderhoud, het organiseren van iets anders. Misschien hebben jullie als team wel een leuk ander idee. Naast deze
gedachte zullen wij binnenkort iedereen bellen met de vraag wat je leuk zou vinden om te doen en hoeveel tijd je
mogelijk te besteden hebt. Heb je anders ideeën of reacties op dit schrijven, mail gerust naar info@hveldtennis.nl
website: www.hveldtennis.nl
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