SPONSORS

JEUGD OCHTEND TOSS MET WARMING UP EN
CONDITIETRAINING OP ZONDAG 15 EN 29 NOVEMBER
Beste jeugdleden,
Op bovenstaande zondagen worden jullie vanaf 10:00 uur verwacht, en starten
we om 10:15 uur met een warming up en conditietraining. Daarna gaan we van 11:00
tot 12:30 uur tennissen in de vorm van een toss. Tossen is een activiteit waarbij
iedereen wordt ingedeeld om lekker te tennissen. Het is een leuke manier om te
tennissen en kennis te maken met andere jeugdleden. 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!

NAJAARSCOMPETITIEFEESTJE, VRIJDAG 20 NOVEMBER
Bovenstaand is een spontaan idee van de sfeercommissie om als afsluiter van
de NJC een feestje met alle teams in ‘T VerZetje te vieren.
Er is die avond ook een team te huldigen met haar kampioenstitel!!
Elke vrijdag bleek dat de teams heel goed voor een eigen hapje zorgden en
Herman de drankjes inschonk. Zo gaan we het ook de 20e regelen. Zorg met je
team dat je iets lekkers voor op de buffettafel meeneemt. Handig hierbij is wel dat
de teamcaptain een mail naar Herman ( h.veth2@kpnmail.nl) stuurt met wat men
voor lekkers meeneemt, zodat er een mooi gevarieerd buffet ontstaat.

Informatie:
www.tvzevenaar.nl

Tot vrijdag vanaf 19:00 uur! Judith Bulthuis, Patricia Joosten en Herman Veth

VOORJAARSCOMPETITIE 2016

Berichten naar:
webmastertvz@tvzevenaar.nl

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 door hier verder te klikken.
Groeten, Mieke en Roel
Technische Commissie TVZ (tc@tvzevenaar.nl)

