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Clubkampioenschappen 2014
We feliciteren Erik, Yolande en Marije,
Reiny en Trudy en de jeugdsterren met
het behalen van hun kampioenstitels.
Van Harte!!

Het seizoen loopt bijna ten einde en
het bestuur constateert dat 2014
eigenlijk geruisloos is verlopen.
Iedereen heeft zijn/haar steentje
waar nodig bijgedragen en als er al
een minpuntje valt te bespeuren
ligt dat voornamelijk in de
communicatie naar het bestuur.
Om deze communicatie te
vergemakkelijken hangt er nu een
lijst met de adressen en
telefoonnummers van de
bestuursleden in de kantine dus
mocht u iets constateren (kapotte
lamp o.i.d.) schroom dan niet om
een telefoontje naar het
betreffende bestuurslid te plegen
zodat deze waar nodig direct actie
kan ondernemen.
Het jaar sluiten we niet alleen af
met een Slot Toss, maar natuurlijk
ook met een Klusdag om het park
en de kantine winterklaar te
maken. Vele handen maken licht
werk dus zet zaterdag 1 november
in de agenda en we maken er
samen een gezellig gebeuren van!
VOL WEEKEND HTC:
Het weekend van 13 en 14
september begon al vroeg. Op
vrijdagmiddag 12 september was
door de combinatiefunctionaris van
de gemeente Hoogeveen een
fietstocht georganiseerd voor de
kinderen van de groepen 7 en 8
van de beide basisscholen uit
Hollandscheveld. In totaal hebben
120 kinderen verdeeld over 14
groepen een tocht gemaakt langs
tien sporten/activiteiten. De
deelnemende sportverenigingen

Agenda:
Eind Toss een week later:
30 oktober
Kantine om 19u open, 19.30u
eerste toss de baan op. Kan je
niet spelen? Kom voor de
gezelligheid!

verzorgden: Tennis, Gym, Judo,
Voetbal, Lopen en Korfbal.
Iedere vereniging had de opdracht
Klusdag: 1 november
gekregen een activiteit te
organiseren die 8 minuten zou duren.
09.00u aanvang
Dankzij de Smederijen heeft de
tennisclub HTC de beschikking over
Herfstcompetitie
voldoende rackets en ballen om de
Nog 3 weekenden spelen op
jeugd daadwerkelijk kennis te laten
zaterdag en zondag onze
maken met tennis. Na een korte
heren in de herfstcompetitie:
introductie en even oefenen kregen
12, 18 en 25 oktober
alle groepen vijf minuten de tijd om
thuiswedstrijden
met elkaar een rally te spelen. Hoe
Kom naar de baan en moedig
vaker zij de bal naar elkaar over het
ze aan!
net konden spelen, hoe meer punten,
waarbij pas bij vijf keer overspelen het
Klaverjassen
eerste punt te halen was. Zo kon het
Zeer waarschijnlijk gaan we
gebeuren dat scores uiteenliepen
ook deze winter een kaartje
van 2 punten tot een toprecord van
leggen. Houd website en
101 punten. HTC dankt dan ook de
mail in de gaten!
Rianne voor de organisatie, alle
begeleiders en alle kinderen voor een
leuke middag.
2015
Clubkampioenschappen
Data volgen voor:
Na de fietstocht van vrijdagmiddag
was de zaterdagochtend al weer
Nieuwjaarsborrel
vroeg druk op park van HTC omdat
de jeugdclubkampioenschappen
Algemene Leden Vergadering
werden gespeeld. Een groot deel van
de lessende jeugdleden deed mee
Help mee om de club levendig
en hebben in onderlinge duellen
te houden en geef je op als
uitgemaakt wie zich
nieuw bestuurslid of vrijwilliger
jeugdclubkampioen mag noemen.
bij iemand van het huidige
Naast een gouden medaille voor de
bestuur of via
winnaar en een zilveren voor de
info@hveldtennis.nl
tweede plaats had de organisatie
ervoor gezorgd dat alle andere
Foto’s van het
deelnemers konden worden
JEUGDClubkampioenschap
gehuldigd met een bronzen medaille.
zijn te vinden op de website
van HTC.
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