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En dan volgt hier alweer de laatste editie van Smashing News voor het zomerreces van het bestuur.  

Afgelopen zaterdag was het voltallige bestuur op de baan te vinden . Er werd getennist tegen een 

groep dames uit Noord-Holland om de felbegeerde (B) Roekerbokaal.  Het was flink zweten, maar het 

resultaat mocht er zijn, de bokaal blijft dit jaar in Raerd! 

 
Voor de maand juni staan de volgende activiteiten op de agenda: 

  

JEUGDACTIVITEITEN 

 17 juni : Ouder-kindtoernooi gaat spijtig genoeg niet door wegens gebrek aan aanmeldingen 

 25 juni : 19.00 uur TENNIS met de Tûke Roeke Tikkers 

Jeugdleden zijn van harte uitgenodigd om op maandag 25 juni om 19.00 uur te starten met een rondo 

tegen het bestuur, om daarna ingedeeld te worden om met elkaar een uurtje te tennissen. Na afloop is 

er limonade en wat snacks. Opgeven graag voor 21 juni via de jeugdapp of per e-mail naar 

tennisclubraerd@gmail.com  

 

MIDZOMERNACHTTOERNOOI 

 

De datum voor het  Midzomernachttoernooi  is vastgesteld op :  

 Vrijdag 29 juni , aanvang 21.00 uur 

 Kosten deelname : geen , “inleg” bestaat uit het meenemen van lekkere (borrel) happen  

 Opgave: uiterlijk 26 juni per e-mail : tennisclubraerd@gmail.com  

 

Voor onze nieuwe leden hieronder enige achtergrondinformatie over dit gezelligheidstoernooi.  

Opgeven = meedoen, het bestuur maakt een indeling en er wordt gespeeld in partijen van 30 minuten 

in wisselende samenstellingen. (Vergelijkbaar met avondtennis plus). Na afloop van het toernooi 

nuttigen wij met elkaar de meegenomen borrelhapjes. Drankjes zijn die avond voor eigen rekening en 

dienen met munten te worden voldaan. Munten kunnen in de kantine worden aangeschaft. 

Mocht je die avond maximaal 2 of 3 keer willen spelen, geef dit vooraf aan, anders kun je vaker 

ingedeeld worden. 

 

Jeu-de-boule wordt verplaatst 15 september – details volgen 

 

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