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SMASHING NEWS
De kop is eraf, het tennisseizoen is nu echt begonnen en er wordt actief gebruik gemaakt van de
banen. En wat liggen ze er goed bij ! Niet alleen leden maken dit kenbaar aan het bestuur, ook
competitiespelers van andere verenigingen valt het op. Alle eer voor de baancommissie, die inmiddels
iedere dinsdagochtend om 10.00 uur hier aan het werk is.
De tennisclinic voor de senioren is formeel afgerond en dit heeft een aantal nieuwe enthousiaste leden
opgeleverd, die we zeker vaker op de baan aan zullen treffen. De laatste jeugdclinic vindt plaats op
woensdag 23 mei.
JEUGDACTIVITEITEN
 Stuif-in
Dit jaar wilde het bestuur een stuif in organiseren voor de jeugd. In de praktijk blijkt de opzet en vorm
van deze activiteit zoals het bestuur dit voor ogen had, lastig haalbaar kijkend naar het huidige
jeugdledenbestand en het verschil in tennisniveau. Het bestuur beraad zich op een vervangende en
meer passende activiteit. Later hierover meer nieuws.
 Ouder-kind ternooi : 17 juni 2018
Traditioneel is het ouder-kindtoernooi één van de hoogtepunten voor de jeugd. Jeugdleden spelen
samen met een volwassene een dubbel en spelen meerdere partijen.
De ‘inleg’ voor dit gezelligheidstoernooi is een zelfgebakken, (op) gemaakte taart, waarbij de mooiste
taart een prijs wint. Na afloop van het tennisevenement is er limonade, koffie/thee en genieten we
met elkaar van een stukje van de taarten.
Nu is ons jeugdledental dusdanig geslonken dat dit toernooi in de knel lijkt te komen. Dat zouden wij
als bestuur ontzettend jammer vinden, zeker voor de bestaande jeugdleden die hier graag aan mee
willen doen.
Wij doen dan ook een oproep aan onze seniorleden om na te denken over deelname aan dit toernooi.
Als seniorlid kan een kind gevraagd worden die niet perse lid van de vereniging is. Het is ook mogelijk
om alleen aan te geven dat je als seniorlid wel mee wilt spelen, dan probeert het bestuur een jeugd(lid)
te zoeken om aan gekoppeld te worden.
Het ouder-kindtoernooi vindt plaats op zondag 17 juni, van 10.00 tot 12.00 uur.
Opgeven kan tot uiterlijk 2 juni 19.00 uur per e-mail : tennisclubraerd@gmail.com . Opgeven met duo
of alleen met de opmerking wil meespelen indien nodig.
Alvast namens de jeugd bedankt! Het zou fijn zijn als we deze traditie in stand kunnen houden.
SENIORENACTIVITEITEN
-Boarnsterhim toernooi 12-17 juni – separate uitnodiging is verzonden
- Jeu de boule toernooi 16 juni – 14.00 uur – separate uitnodiging is verzonden, opgave per tweetal en
per e-mail naar benklaassens@gmail.com
(Op zaterdag 9 juni van 13.00 tot 18.00 uur zijn de banen bezet in verband met een besloten toernooi)

NAJAARSCOMPETITIE KNLTB
Het tennisseizoen is nog maar net begonnen, 1 competitie team wat mee speelt in de
voorjaarscompetitie speelt de komende weken de laatste wedstrijden, het zomeravond competitie
team is net van start gegaan.
Er kan nu al weer nagedacht worden of je mee wilt doen aan de najaarscompetitie van de KNLTB. Voor
meer informatie over welke competitie soorten kun je terecht op de website van de KNLTB of bij de
verenigingscompetitieleider van de club(Metty Deinum, metnet34@hotmail.com) . Wanneer je met
een team mee wilt spelen geef je dan op voor 20 juni!!
Lees de laatste nieuwtjes ook op onze website : tennisclubraerd@gmail.com

