Toelichting Jaarprogramma 2019
Zaterdag 16 maart: Klusdag NLdoet
Klusdag voor alle seniorenleden

Zaterdag 23 maart: Klussenmorgen
Klusmorgen voor seniorenleden om de banen weer startklaar te krijgen

Zondag 31 maart: Openingstoernooi
Openingstoernooi voor seniorenleden. Uitnodiging volgt t.z.t. Let op wacht niet te lang met opgeven, dit
toernooi zit snel vol!

Dinsdag 2 april: Competitiebijeenkomst voorjaarscompetitie
Voor juniorencompetitiespelers met ouders en voor seniorencompetitiespelers. Tijdens deze avond wordt
het programma van de competitie uitgereikt en dienen de kosten die hiermee gepaard gaan betaald te
worden. Senioren betalen voor deelname aan de competitie € 75,00 per team.

Donderdag 30 mei: Hemelvaartstoernooi
Voor seniorenleden. Pak je kans speel de sterren van de hemel op het Hemelvaartstoernooi! Uitnodiging
volgt t.z.t.

Maandag 17 t/m zaterdag 29 juni: Clubkampioenschappen enkel en dubbel
Net als voorgaande jaren zullen de clubkampioenschappen dit jaar gespeeld worden in een periode van 2
weken.

Zondag 2 t/m zondag 9 september: Koeltoernooi
Zaterdag 2 november: Feestavond
Het tennisseizoen 2019 zal wederom feestelijk afgesloten worden. Het thema is nog niet bekend, maar zal
gezien voorgaande jaren zeker weer een grandioos spektakel worden! Wil jij dit succes dit jaar op je naam
schrijven? Meld je dan bij de activiteitencommissie om dit te organiseren.

Elke dinsdag van 9 juli t/m 13 augustus: Thuisblijverstoernooi
Vanaf 19.00uur kunnen de thuisblijvers (seniorenleden) vrij inlopen voor een sportieve afsluiting van de
dinsdag. De kantine is tijdens deze avonden geopend vanaf 19.00uur.

Elke dinsdag van april t/m oktober (m.u.v. 9 juli t/m 13 augustus): Superbal
Superbal wordt georganiseerd voor seniorenleden als dubbelspel. Dubbelspelers worden per wedstrijd
gekoppeld aan een partner (man of vrouw) en spelen ongeveer 10 wedstrijden per seizoen. Bij verhindering
dient de speler zelf voor vervanging te zorgen. Wedstrijden beginnen om 19.00uur, 20.00uur, 21.00uur en
de kantine is geopend van 19.00uur tot 24.00uur. De spelers dienen minimaal 15 minuten voor aanvang van
de wedstrijd aanwezig te zijn. Opgaven kan bij Wilfred Zentjens via wilfred@zentjens.nl

