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IJs en wederdienende start ons tennisseizoen over ruim twee weken. Het verse gravel is al bezorgd en 

de  tijdens de ALV ingestelde baancommissie, bestaande uit Roel Houwing, Johannes Frankena, 

Hendrik Nicolai , Ben Klaassens en Rob Luijder,  staat gereed om zodra de banen speelkaar gemaakt 

zijn, deze ook zo voor ons allen in topvorm te houden. 

  

TENNISCLINICS 

Op basis van aanmeldingen wordt een tweetal tennis clinic  sessies georganiseerd, één voor senioren 

en één voor de jeugd. Deze clinics vinden plaats op de volgende dagen, wat inhoudt dat er op 

desbetreffende tijdstippen slechts één baan voor recreanten beschikbaar is. 

  

Senioren : maandagavond 20.30-21.30 uur                     Jeugd : woensdagmiddag 13.00-14.00 uur 

Data:  09, 16, 23, 30 april (of evt. 14 mei)                        11 april, 18 en 25 april (en wellicht nog in juni)  

 

AVONDTENNIS 

Het aanmeldformulier voor avondtennis wordt eerdaags verzonden.  Let op de twee geselecteerde 

data voor  AVONDTENNIS + : dinsdag 24 april en donderdag 31 mei 

Er wordt op deze avonden in twee sessies van 30 minuten gespeeld, waarbij iedereen minimaal 2x 

ingedeeld wordt.  Na afloop, om 22.00 uur, zijn er borrelhapjes en er wordt één drankje aangeboden. 

  

VOORJAARSCOMPETITIE 

Eén mix-team heeft zich opgegeven voor de voorjaarscompetitie en speelt thuis op vrijdagavond 15 

april, 11 mei, 18 mei en 1 juni. Vanaf 19.00 uur wordt er gespeeld. Kom langs om het team aan te 

moedigen! 

 

OPENINGSINSTUIF JEUGD 

De eerste instuif avond voor de jeugd vindt plaats op vrijdag 6 april om 17.00 uur. Bij deze een oproep 

aan alle jeugdleden om uiterlijk 17.00 uur aanwezig te zijn voor een uurtje met elkaar tennissen. 

Vanzelfsprekend wordt gestart met een rondo om op te warmen. Het aanwezige bestuur doet hieraan 

gezellig mee. 

Belangrijk :  jeugdleden kunnen altijd vrij gebruik maken van de baan om met elkaar te tennissen 

En dan nog een laatste praktische mededeling voor alle (nieuwe) leden.  De baanverlichting kan 
gebruikt worden tussen 17:00 en 23:00 uur. Om de lampen aan te zetten is een sleutel nodig. Deze kan 
worden afgehaald bij Trientsje Hellinga. Hiervoor wordt een bedrag van 5 euro aan borg gevraagd. 

Lees de laatste nieuwtjes ook op onze website : tennisclubraerd@gmail.com  
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