NAJAARSCOMPETITIE 2015

VRIJDAG 16 OKTOBER

19:00 UUR

DD, ZEVENAAR 2, 2e KLASSE
DD, ZEVENAAR 3, 3e KLASSE
DD, ZEVENAAR 4, 3e KLASSE
GD, ZEVENAAR 1, 1e KLASSE

ZATERDAG 17 OKTOBER 13:00 UUR

DD, ZEVENAAR 1, 2e KLASSE

De najaarscompetitie vordert rap, volgende week staat alweer de laatste competitieda
gepland! Klik hier en kijk hoe alle teams van TVZ ervoor staan.

TENNIS-INN OP DINSDAGMIDDAG!!

Vanaf dinsdag 6 oktober is dit gezellige tennisevenement verhuisd van de
woensdagmorgen naar de dinsdagmiddag van 13:30 uur -15.30 uur.

VERSLAG VAN INTERREGIO COMPETITIE
In de nieuwsbrieven staat voornamelijk informatie van wat er staat te gebeuren,
maar er zijn nog vele andere activiteiten. Zoals de Interregio competitie op dinsdag
waar TVZ ook aan meedoet.
Dit speelt zich voornamelijk af in September en is om maar met RTL7 te spreken
alleen voor “mannen” haha!
Deelnemende verenigingen waren TV Bergh met 2 teams, TV Didam met 2 teams,
TV Rot-Weiss Emmerich, TV Eintracht Emmerich, TV Zeddam, Tennis ver. De
Vijverberg Doetinchem, Columbae Duiven.
Het niveau was op een hoog peil. TVZ heeft er 3 gewonnen en 3 verloren en in de
kruis finale tegen TV Bergh werd een 9-5 overwinning geboekt.
Uiteindelijke werden we afgerekend op het aantal games 7e van de tien, dus zit er
nog muziek in om naar het linker rijtje te verhuizen.( ahum)
TVZ had een fijn en sterk team op de been gebracht met als Captain Paul van
Dam.
Qua weersomstandigheden hebben we het behoorlijk getroffen en de competitie
werd afgesloten met een Finale nu tussen Zeddam 1 en TV Bergh 1. De rest
waren zgn kruis finales waarna ’s-Avonds om 19.00 uur de competitie werd
afgesloten met een warm chinees –Indonesisch buffet.
TV Bergh heeft dit prima georganiseerd al was men unaniem het erover eens dat
de communicatie wel wat laat op gang kwam.
Graag wil ik namens Paul al mijn teamgenoten bedanken voor hun inzet
Dit waren Paul van Dam, Herman Groot Kormelink, Luud Jonkman, Wofgang
Grätz, Claus Wendt, Cor van de Poel, Ad Lips, Henri Riphagen, Jannes Hilferink,
Hans IJsseldijk, Theo Verwaaijen en Jan Dolderman. Klasse mannen
En niet te vergeten Kees Rozendaal die toen oud lid Leo Hendriks nu tennissend
voor Columbae geblesseerd uitviel zijn plaats innam om zo de wedstrijd een
sportief verloop te geven.
Sportieve groet
Leendert Santema

