SPONSORS

NAJAARSCOMPETITIE 2015

VRIJDAG 23 OKTOBER

19:00 UUR

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

Dit weekend staat alweer de laatste competitiedag gepland. Wel moeten er nog wat
wedstrijden ingehaald worden ivm de regen van afgelopen vrijdag. Het blijft dus nog even

spannend welke teams we als najaarskampioen kunnen huldigen.
Klik hier en kijk hoe de TVZ-teams ervoor staan en je zult zien dat een
najaarscompetitiefeestje eraan zit te komen!

VOORJAARSCOMPETITIE 2016
Speel jij ook mee tijdens de voorjaarscompetitie in de maanden april, mei en juni?
Heb je nog geen (volledig) team; schrijf je dan toch in!!
De Technische Commissie heeft de intentie om iedereen die zich opgeeft ook in te
delen in een passend team.
Zijn er meerdere ‘loslopende’ tennissers, dan beleggen we een avond in november
om te kijken hoe we goede teams kunnen formeren.
Dus, ga op zoek naar teamgenoten, geef je op en dan hebben we weer een volle bak
door de week en in het weekend en zorgen we voor gezelligheid op ons tennispark.
Inschrijven kan tot 1 december 2015 en het formulier en alle andere informatie over
de competitie vind je door te klikken op onderstaande foto.
Groeten, Mieke en Roel
Technische Commissie TVZ (tc@tvzevenaar.nl)

TERUGBLIK OP TVZ OPEN 25+ DUBBELTOERNOOI
Om toch een beetje leven in de brouwerij te brengen een korte terugblik op het laatste TVZ
toernooi van dit jaar. Helaas een beetje laat, maar ja beter laat dan nooit.
Goed georganiseerd door Richard Heinsbroek en Ruud Hendrikson en hun team. Klasse
mensen!!!
Het was een redelijk goed bezet toernooi. Echter het weer werkte nu ook niet echt mee. Het was
fris en soms een spatje uit de grijze lucht. Maar daar kom ik later wel op terug
Desalniettemin heb ik als toeschouwer behoorlijk genoten van de partijen van Mix partijen Dames en Heren dubbel.
Het geheel werd omlijst door hapjes welke Herman ronddeelde, de mosselavond die een succes
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te noemen was, met medewerking van o.a. Nicootje en hulpkoks, maar ook de heerlijk kip PiriPiri welke belangeloos beschikbaar was gesteld door Juffrouw Tok uit Didam. Voor het
weekend was het de beurt aan een Chinees-Indische cateraar welke Herman had geregeld. Die
( zeer uitgebreide) hapjes en zelfs maaltijden fietsten er goed in. Zeer smakelijk allemaal.
Dus al met al een geslaagd evenement. Ik hoop dat er zo nog vele zullen volgen.
Ik hoop met deze stukjes weer wat leven in de brouwerij te brengen en zo er voor te zorgen dat
TVZ weer de club wordt die het in feite altijd geweest is.
Ik kan me voorstellen dat men zegt: Het was me koud af om langs de baan te kleumen. Dat heb
je dan gelijk in, we worden een dagje ouder (ahum) minder beweging dus weinig verbranding
dus eerder wat kouwelijk. Nu ligt er een voorstel ( zeer prematuur) bij het bestuur om het terras
te overkappen en te voorzien van verwarming ( gas en elektrisch)
En daarbij nog meer plannen voor wat meer lui zitcomfort. Dit is allemaal toekomst, maaaaar
tochhh!!!! Je weet het nooit.
Misschien droom ik een beetje, maar het is dan wel een prettige droom.
Beste allemaal, kom op, werk mee om wat meer Piri-Piri in TVZ te stoppen.
Sportieve groet
Leendert Santema
Sfeer Commissie

