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Bardienst? Vragen? Hulp nodig?
De barcommissie organiseert extra instructie-avonden in het paviljoen op
Dinsdag 2 mei 19.30 - 21.30 uur
Woensdag 10 mei 19.00 - 21.00 uur
Donderdag 1 juni 19.30 - 21.30 uur
Dinsdag 27 juni 19.30 - 21.30 uur

Tijdens deze avonden worden al je vragen over je te draaien bardienst beantwoord, er is vrije inloop.
Mocht je nog vragen hebben, stuur dan een mail naar yvonnedaemen@gmail.com

BAANBEZETTING TIJDENS DE ZOMERPERIODE
Zoals eerder gemeld moet het aantal vrije banen tijdens de zomerperioden op maandag- t/m
donderdag vanaf 19.00 minimaal acht zijn. De baanbezetting is nu ook zo en is op deze avonden als
volgt:
Les: zes banen, 2+3 en 6 t/m 9
IZC en husselen: vier banen, 12 t/m 15
Vrij: acht banen, 4+5, 10+11 en 16 t/m 19
Hieronder de bezetting op een maandag (contracten = verhuur).
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Tijdens de KNLTB-competitie is op vrijdagavonden, zaterdagen en zondagochtenden het aantal vrije
banen beperkt. Er spelen dan veel teams thuis. De competitie is van 6 april t/m eind mei. Tijdens de
meivakantie (24 april t/m 7 mei) worden er minder lessen gegeven. Hierdoor zijn er meer vrije
banen. Kijk op Banenradar (onderaan op de home page) hoeveel vrije banen er zijn. Hier staan tot
zeven dagen vooruit het aantal vrije banen.

TOSTITOERNOOI
Op zaterdag 1 april vond het tweede tostitoernooi plaats. 41 kinderen deden mee aan deze
jeugdseizoensopening. ’s Ochtends tennisten de middelbare scholieren. Dit waren er helaas wat
minder dan vorig jaar. Gespeeld werden dubbels en singles. Om 13.00 uur werd er gezamenlijk
geluncht door de middelbare scholieren en de kinderen van de basisschool. De mensen in de keuken
hadden behoorlijk wat moeite om het tempo van de eters bij te houden.
Na de lunch is er flink getennist door de basisschoolkinderen. Net als bij de tenniskids competitie in
de kleuren rood, oranje en groen. Dus elk met eigen ballen en aangepast veld. De rode kinderen
gebruikten hiervoor de minibaantjes onder begeleiding van de vader van Antonia en Istvan Posta. De
oranje kinderen speelden al heuse wedstrijdjes. De telling blijft wat lastig, dus konden zij rekenen op
de hulp van enkele aanwezige ouders. De groene kinderen speelden hun wedstrijden geheel
zelfstandig. Na afloop van deze gezellige tennisdag kregen alles kids een bidon.
Alle kids en aanwezige ouders. Bedankt voor de gezellige dag en heel veel plezier in het nieuwe
tennisseizoen.

PARKKAMPIOENSCHAPPEN 2017
Afgelopen maand is een enthousiast team mensen bij elkaar gaan zitten om de organisatie van de
Parkkampioenschappen 2017 op poten te zetten. In de nieuwsbrief van de maand mei zal de
mogelijkheid tot inschrijven komen.
Reserveer alvast in de agenda:
10 t/m 18 juni 2017: Parkkampioenschappen 2017! Een week vol met tennisplezier voor jong en oud
van alle niveaus, lekkere hapjes en een afsluitend finaleweekend vol activiteit op en rond de baan.
Hou de nieuwsbrief van mei in de gaten en let op de aanplakbiljetten/flyers in het clubhuis.
Wil je helpen met een dagdeel, activiteit, of andere kleine regeldingen, meld je dan snel aan.
We kunnen alle hulp echt goed gebruiken.

ENQUETE ‘THUIS OP DE CLUB’
Naar aanleiding van de KNLTB-enquete 'Thuis op de Club' die we afgelopen maand verspreid hebben
zijn er 183 ingevulde enquêtes ontvangen. Onder de personen die hun emailadres hebben
achtergelaten hebben we 6 prijzen verloot. De hoofdprijs (twee kaartjes voor het grastennistoernooi
van Rosmalen in juni) is gewonnen door Irene Dautzenberg-Muskens en de 5 AKWI-sport
cadeaubonnen zijn gewonnen door Maaike Ponjee, Fons Weijtens, Florence Huijnen, Arjan de Bie en
Peter Smid. Prijswinnaars gefeliciteerd en iedereen bedankt voor alle input. In een volgende
nieuwsbrief zullen we de bevindingen terugkoppelen.
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VERKOOP TENNISBALLEN
Als extra service bieden we HEAD ballen aan. Deze kosten € 6,50 per 3 stuks en zijn te verkrijgen aan
de bar.

INTERNE WINTERCOMPETITIE
De winter is voorbij, en daarmee de IWC. Ondanks de gedwongen rustpauze in januari zijn alle
wedstrijden gespeeld. De poule-winnaars zijn tijdens de laatste speelavond van hun poule van dit
seizoen in het zonnetje gezet met hartelijke felicitaties en een tegoedbon van Antonio's om bij een
etentje de afgelopen IWC nog eens uitgebreid te evalueren. Ook kunnen ze de tactiek vast bespreken
voor als ze volgend jaar gepromoveerd zijn naar een hogere poule.
Alle teams: bedankt voor het meedoen en we zien jullie graag dit najaar weer terug!

Sportieve groet,
Elleke Krijger en Lex van Schoonhoven.

