oktober 2019

Van de voorzitter

Beste leden,
Inmiddels ligt de zomer alweer achter ons en is de
wintercompetitie alweer begonnen. Jan en Anita hebben hard
gewerkt en voor iedereen is er een mooie poule om in te
spelen. Het is elk jaar weer een hele uitdaging om voldoende
koppels te vinden dus als je iemand weet, geef het aan Jan
door.
De najaarscompetitie zit er bijna op en met 6 teams waren de
vrijdagen weer goed gevuld en erg gezellig. De werkgroep nieuwe banen
werkt ondertussen ook rustig verder en binnenkort verwachten we nieuwe
offertes. De lessen op onze vereniging worden al jaren verzorgd door
BASTA. Afgelopen lesperiode is niet bepaald vlekkeloos verlopen met
wisselende leraren en uitval van lessen. Binnenkort kun je een enquête
verwachten vanuit het bestuur met een aantal korte vragen over het
lessen. Het zou fijn zijn als je deze in wil vullen. Met de uitslag hiervan
willen we in gesprek gaan met de tennisschool met als doel een
verbetering. Voor iedereen die meedoet aan de wintercompetitie veel
succes en tot snel op ons tennispark.
Groet,
Bas Wijnands

Jeugdtraining
Op woensdagavond 9 oktober 2019 was het de laatste keer dat Steffie
haar wekelijkse tennisles gaf. Als dank kreeg ze , namens het bestuur,
een prachtige bos bloemen voor haar inzet de afgelopen tien jaar. In weer
en wind stond ze er maar om de jeugdleden het plezier en de techniek
van het tennissen bij te brengen. Steffie ontzettend bedankt!

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL/DUBBEL TV GROOT ZUIDEVELD

Vanaf nu kun je weer inschrijven voor de jaarlijkse clubkampioenschappen
enkel/dubbel. Dit jaar staat het kampioenschap gepland van 28-10 t/m 811. Verspreid over 2 weken zullen er in verschillende poules wedstrijden
gespeeld worden om te strijden voor de titel “beste tv groot
zuideveld(st)er 2019” in verschillende categorieën. Inschrijven gaat via
toernooi.nl -> klik hier. Als inschrijven via toernooi.nl niet mogelijk is kun
je mij altijd een mailtje sturen. Vergeet dan niet je beschikbaarheid op te
geven.
Wij hopen jullie allemaal te zien op de clubkampioenschappen.
Namens de technische commissie
Jamie van Gemert

VERSTERKING GEZOCHT!!!!!
Brian van Dortmont heeft te kennen gegeven te stoppen in de
toernooicommissie. Wij vinden dit erg jammer omdat Brian ons jarenlang
heeft bijgestaan in de week van het open toernooi. Via deze weg willen we
Brian dan ook hartelijk danken voor zijn inzet in de commissie (en zijn
taak van het jaarlijks hijsen van de vlaggen 😉)
We zijn dan ook op zoek naar versterking binnen de commissie. Dus lijkt
het je leuk om een handje te helpen tijdens de voorbereiding en
uitvoering van o.a. het open toernooi. Of heb je ideeën voor het
organiseren van (gezelligheid)toernooitjes. Stuur mij dan een mailtje!!
Namens de technische commissie
Jamie van Gemert

Cocktailtoernooi

Het idee ontstond tijdens het genot van een kaasje en
een worstje. Zou het niet lekker zijn om eens wat anders
op de schalen rond te laten gaan , waren Monique en ik
aan het mijmeren.
Al snel zagen we ons zitten aan een verfrissende cocktail
met een lekkere zomerse wrap en andere lekkernijen.
Maar ja het is wel een beetje gek om eten en drinken te
hebben maar geen tennis. Wat is dan logischer dan een
Cocktail Mix toernooi te organiseren!
Onder de bezielende leiding van Richard en Annika kreeg
ons idee steeds meer vorm en binnen een mum van tijd was de
uitnodiging de deur uit.
Boodschappen gedaan, versieringen opgehangen en kraampje opgezet. En
dan hopen op dorstig weer.
Nou dorstig weer was het wel! Ruim 25 graden, gezellige deelnemers en
heerlijk smakende cocktails.
Aan het einde van de dag nog een warme maaltijd, was een goede bodem
voor de laatste drankjes.
Aan de reacties te horen vond iedereen het een geslaagde dag, Monique
en ik hebben ook genoten en wie weet tot volgend jaar!

Kantinedienst

Inschrijven voorjaarscompetitie 2020

Het lijkt nog ver weg maar men kan vanaf nu tot 22 december weer
inschrijven voor de voorjaarscompetitie 2020.
Dit kan o.v.v.:
Namen van de spelers (min.5)
Naam captain
Competitiesoort
Dag waarop men wil spelen.
Mail deze gegevens even door naar : sjaak.heijmans@ziggo.nl

Rookverbod
Door de overheid is beslist dat er per direct een rookverbod in
aparte rookruimtes geldt.
Dit is ook van kracht voor onze vereniging.
Er mag dus in serre niet meer gerookt worden , alleen nog
buiten.
Het bestuur

Jakko Sport Heicourt Open 2019
Beste Dussenaren,
Van 2 tot 10 november organiseren we bij T.V. de Hei weer het Jakko
Sport Heicourt Open. Graag zien wij ook dit jaar weer vele inschrijvingen
vanuit Dussen tegemoet.
Schrijf je dus snel in via toernooi.nl.

Nieuwe leden
Jan Steenbakkers
Laurens Steenbakkers
Robert Hartman

Veel tennisplezier gewenst!

Website
Vergeet niet om een kijkje te nemen op de website
www.groot-zuideveld.nl
Heb je wat voor de website zoals foto’s, informatie, uitslagen etc.
dan kun je dit mailen naar info@groot-zuideveld.nl
E-mail adressen
Omdat we de ledenlijst up to date willen houden, willen we iedereen
vragen om zijn/haar juiste mailadres door te geven aan
marjo.kop@telfort.nl
Beschikt u niet over een computer dan zullen wij ervoor zorgen dat deze
nieuwsbrief bij u bezorgd wordt. U kunt de nieuwsbrief ook vinden op onze
website www.groot-zuideveld.nl.

Contactgegevens
Tennisvereniging Groot Zuideveld,
Groot Zuideveld 23a ,4271 CA Dussen,
Tel. 0416-391466,
www.groot-zuideveld.nl
redactie clubnieuws: Annika Boere via mail annikaboere@hotmail.com

