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Idee voor nieuwe
leden?
Het is muisstil en vol
spanning wachten we
af of iemand het voor
elkaar krijgt de korting
op zijn lidmaatschap
voor het aanbrengen
van een nieuw lid in de
wacht te slepen……..

Tenniskids World Tour
Het seizoen is weer begonnen, de
opening toss is achter de rug en de
eerste competitie wedstrijden zijn
gestreden. Ofschoon de banen er
goed bij lagen vergen competitie
wedstrijden veel van het gravel en het
is voor de baan commissie iedere keer
opnieuw weer een klus om de boel
glad te strijken. Het uitzetten van de
sproei installatie helpt absoluut niet!
Wat nog erger is, is dat de installatie
daarna niet meer wordt aangezet met
als gevolg veel te droge banen en
veel extra werk voor de paar man die
het onderhoud doen.
Voor de goede orde, baan 3 & 4
hebben het water hard nodig en het
bestuur is van mening dat u best 15
minuten kunt wachten om daarna op
een betere baan weer verder te
tennissen. Om u te helpen hierop te
anticiperen zal het actuele schema
op het prikbord worden gehangen.

U merkt er misschien niet veel van,
maar echt: we hebben ook
jeugdleden!
O.l.v. een leraar van Tennisschool
Koning uit Emmen worden onze
toekomstige toppers klaargestoomd
voor het grote werk. Op weg daar
naartoe doen ze mee aan het KNLTB
programma Tenniskids World Tour. De
verenigingen van de deelnemers
verzorgen per toerbeurt een
wedstrijddag. Wij dus ook! Antje
Prakken heeft aangeboden het
wedstrijddeel voor haar rekening te
nemen, maar, u raad het al: op die
dag hebben we nog een paar extra
handen nodig…te weten 1 assistent
wedstrijdcoördinatie en 2 personen
achter de bar. De datum:

Zondag 4 mei.
thema: Spanje

Agenda:
Thema Toss!
Een aantal top dames hebben de
koppen bij elkaar gestoken om
wat activiteiten te bedenken
zodat er naast wedstrijdtennis ook
op een andere manier gezellig
gespeeld gaat worden op de
banen. De agenda volgt zo snel
mogelijk.

zondag 4 mei Tenniskids
World Tour
Spanje!
Schooltennis
net als afgelopen jaren doen we
weer mee met het programma
sport op de basisschool. Op
9 en 24 mei komen er groepen
naar onze velden. Ze zullen les
krijgen van een officiële
instructeur, maar we hebben
natuurlijk ook helpende handen
nodig, ben jij dat?
info@hveldtennis.nl wacht niet op
een persoonlijke uitnodiging
maar help mee onze club
bekendheid te geven!!

Week 24
Het Meubeldiscount Open!!

opgave via info@hveldtennis.nl
Help mee om de club levendig te
houden en geef je op als
vrijwilliger bij iemand van het
huidige bestuur of via
info@hveldtennis.nl

Verder gaan wij als club meedoen
aan de “nacht van Oranje” op 25 april
van 16.00 tot 22.00. Het bestuur
bemant op toerbeurt een kraam op
de Allee in Hollandscheveld met als
doel de club meer bekendheid te
geven en nieuwe leden te werven.
Het bestuur zoekt echter nog leden
die bereid zijn het bestuur die avond
te ondersteunen. U kunt zich opgeven
bij Michiel.
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