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 b
door de week en in het weekend en zorgen we voor gezelligheid op ons tennispark
Inschrijven kan tot 1 december 2015 door hier verder te klikken.
Groeten, Mieke en Roel
Technische Commissie TVZ (tc@tvzevenaar.nl)

JEUGD OCHTEND TOSS, ZONDAG 15 EN 29 NOVEMBER

Tossen is een activiteit waarbij iedereen die komt wordt ingedeeld om een partij te
tennissen. Het is een leuke manier om te tennissen en kennis te maken met ander
jeugdleden. De JOT begint om 11.00 uur en duurt tot 12.30 uur. Graag om 10.45 u
aanwezig zodat we een goede indeling kunnen maken. Na 45 minuten wisselen we
door en speel je weer tegen iemand anders. Leuk maar vooral ook heel leerzaam.
Uiteraard zijn jullie ouders/verzorgers ook weer van harte welkom om een partijtje
mee te tennissen!

ACTIVITEITEN OP ONS TENNISPARK

Zoals U al eerder gezien hebt in de voorgaande nieuwsbrieven, probeer ik over en
activiteiten die op het park hebben plaatsgevonden een kort stukje te schrijven.
Dit zal ook vergezeld gaan met wat foto’s.
Naast competitie zijn er ook reeds bestaande) initiatieven ontplooid die met veel
enthousiasme worden ontvangen.
Zoals afgelopen woensdag morgen 4 november 2015 werd er op 4 banen mix dub
gespeeld. Voor mij was dit een kennismaking van jewelste want de dames waar ik
mee doen lieten de meeste van ons mannen wel een poepie ruiken hoor. Ik heb m
kostelijk vermaakt en heerlijk gespeeld. Ik hoop dat dit initiatief lang zal blijven bes
Volle banen op ons park nodigen uit en creëren een brok sportieve gezelligheid.
Nu is het niveau behoorlijk hoog en dat kan leiden tot een knelpunt, maar net zoals
Daniëlle van Nunen het met haar groep heeft aangepakt moeten wij als tennisvere
in staat zijn dit op alle niveaus te realiseren, is iets om over na te denken nietwaar?

Ik heb begrepen dat er al een aantal woensdagavonden een groep van ca. 12-14
mannen kennis maakt met TVZ Tennis en les heeft van Stephanie. Misschien word
ook winter lid, dat zou toch fantastisch zijn.

Tevens heb ik op een vrijdag middag zitten kijken naar het geven van tennisles aa
jonge TVZettertjes. Wat een enthousiasme zeg. Er kwamen toen drie jonge knullen
het Liemers College een soort ééndaagse stage lopen. Ik heb met ze gesproken e
vonden het prachtig. Ook nam ik waar dat onder hen zeer veel talent school en vro
ze misschien wel eens wat vaker dit wilden doen. Daar kreeg ik helaas nog geen
duidelijk antwoord op, maar dat er belangstelling is, dat is wel zeker. Een mooie ta
voor toekomst.
Foto´s van de genoemde activiteiten zullen zsm op de site komen te staan.
Voor nu tot een volgende keer.
Gr Leendert Santema
Sfeer Commissie

