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Agenda:
Thema Toss 6 juni:
“ une Ambiance
Française”
kantine om 19u open, 19.30u
eerste toss de baan op.
4 juli, 22 augustus en de eindtoss op 24 oktober

Schooltennis

Verloting (oproep voor prijzen)
Trudy en Roeltje die ook voor dit
komend
toernooi
weer
een
geweldige
verloting
aan
het
voorbereiden zijn hebben een
verzoek aan iedereen voor het
beschikbaar stellen van leuke prijzen.
Misschien heb je zelf iets, misschien
werk je bij een bedrijf waar ze leuke
promotiematerialen hebben? Hou
oren en ogen open en stuur een
mail naar info@hveldtennis.nl als je
iets te bieden hebt.

Kampioenen
Dit weekend worden de laatste
competitiewedstrijden gespeeld. De
weergoden zijn ons gunstig gezind en
de velden liggen er mooi bij. Eén
kampioensteam is al bekend:
het dames donderdagteam!! In de
volgende nieuwsbrief hopen we
meer succesnieuws mét foto’s te
hebben.

Tennislessen
Het gaat hartstikke leuk met de
tennislessen. Op de middag zijn er 11
kinderen
verdeeld
over
twee
groepen die les hebben en nu is er
ook een groep van 8 volwassenen

die op de maandag lessen. Jaren
was het erg rustig met tennislessen,
daar lijkt nu een kentering in te
komen. Een groep mensen die op
zich al goed konden tennissen
hebben
gemeend
toch
hun
vaardigheden te kunnen vergroten
dankzij onze supertrainer Raymond
Meijer.

Tenniskids World Tour
Zondag 4 mei 2014 is er op ons park
een tenniswedstrijd voor de jeugd
gehouden. Van onze vereniging
hebben daar Kyra en Esmee de Vries
aan meegedaan. Deze wedstrijd was
één uit een reeks van 7 wedstrijden in
totaal van Tenniskids World Tour. We
waren even in Madrid voor deze Tour,
maar het waren geen Spaanse
temperaturen, al hadden de dames
van de kantine wel de Spaanse
sferen weten vast te leggen. Het was
behoorlijk koud voor de eerste
zondag van mei maar daar hadden
de spelers geen last van. Er waren in
totaal 13 spelers. Dit waren wel wat
minder dan de bedoeling was maar
het was meivakantie en er waren
nogal wat kinderen op vakantie. Alles
was goed geregeld en we kregen
van de aanwezige ouders dan ook
alle lof. Ik wil hierbij dan ook iedereen
die een vrijwillig steentje heeft
bijgedragen hartelijk bedanken voor
de hulp. Zonder jullie was dit niet zo’n
geslaagde morgen geworden.
Antje Prakken , Functionaris TennisKids
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Net als afgelopen jaren doen
we weer mee met het
programma sport
op de
basisschool. De eerste lesdag is
succesvol verlopen. Rainne Bijl
begeleidde
samen
met
Margriet en Frédérique 3
groepen
van
zo’n
25
basisschool leerlingen tijdens
een uur tennis bij HTC. Op
6 (van 9u tot 11u) en 13 juni
(van 11u tot 12u) komen deze
groepen nog een keer bij ons
sporten. Extra hulp is nooit te
veel en zo bouwen we aan de
groep die ervaring heeft met
dit
soort
uitwisselingsactiviteiten. Kom!!
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

