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Beste tennisvrienden,
Het tennisseizoen is al weer in volle gang en de competitie is al weer halverwege.
De stand op dit moment is als volgt:
Dinsdagmiddag damesteam Buitenpost 1
Dinsdagmiddag damesteam Buitenpost 2
Dinsdagavond damesteam Buitenpost 1
Dinsdagavond damesteam Buitenpost 2

: 4e plaats (gedeeld);
: 5e plaats (gedeeld);
: 7e plaats;
: 2e plaats;

Woensdagavond herenteam Buitenpost 1
Woensdagavond herenteam Buitenpost 2
Woensdagavond herenteam Buitenpost 3
Woensdagavond herenteam Buitenpost 4

: 3e plaats;
: 4e plaats (gedeeld);
: 3e plaats;
: 7e plaats (gedeeld);

Vrijdagavond gemengd team Buitenpost 1 : 3e plaats;
Zaterdag gemengd team Buitenpost 1
Zaterdag herenteam Buitenpost 1
Zaterdag damesteam Buitenpost 1

: 1e plaats;
: 6e plaats;
: 5e plaats (gedeeld).

ACTIVITEITEN VOOR DE KOMENDE PERIODE:
SMASH EN SMULTOERNOOI (+ BARBECUE)
Vrijdag 29 mei 2015
Aanvang: 17.00 uur; na afloop een gezamenlijke barbecue
Inleg: € 3,=
Opgave voor vrijdag 22 mei 2015 via christinakooistra@upcmail.nl of
hibmas@hotmail.com
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AFSLUITING COMPETITIE BARBECUE MET ALLE TEAMS & PARTNER
Zaterdagavond 30 mei 2015.
Aanvang: 19:00 uur
Inleg € 12,50 per persoon
Opgave voor zondag 17 mei 2015 via mail@tv-buitenpost.nl of telefonisch bij
Marjolein Schraag, 0511 – 541382
FABER INSTALLATIETECHNIEK HEREN – DAMESDUBBELTOERNOOI
Van maandagavond 8 juni tot en met vrijdagavond 12 juni 2015
Finale vrijdagavond 12 juni, aanvang 20:30 uur
Opgave is individueel en voor zondag 31 mei 2015 via
mail@tv-buitenpost.nl. Indeling geschiedt door het bestuur
MINI EN MAXI JEUGD TOERNOOI
Zaterdag 27 juni 2015 (ouder/kind toernooi)
Van 18:00 tot 20:00 uur
Na afloop een film en slapen in de kantine
Inleg: € 5,= per team (dit kan ook een oom, tante, opa of oma zijn + jeugdlid)
Opgave voor zaterdag 20 juni 2015 via christinakooistra@upcmail.nl of
hibmas@hotmail.com
Doe mee aan een van deze activiteiten en geef je zo snel mogelijk op.
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Laatste nieuws van de jeugdcommissie:
Zomertoss:
Ook dit jaar kan de jeugd weer meedoen aan de zomertoss in Buitenpost, Surhuisterveen en
Kollum volgens onderstaand schema:
1e keer woensdag 10 juni te Buitenpost
2e keer woensdag 17 juni te Surhuisterveen, vervoer wordt geregeld.
3e keer woensdag 24 juni te Buitenpost
4e keer woensdag 1 juli te Surhuisterveen, vervoer wordt geregeld.
5e keer woensdag 8 juli te Kollum, vervoer wordt geregeld.
6e keer woensdag 15 juli te Kollum, vervoer wordt geregeld.
Bij de toss in Surhuisterveen en Kollum vertrekt men om 17:45 uur vanaf de tennisbaan te
Buitenpost. Op 15 juli te Kollum is de laatste zomertoss.

Jeugdsponsoractie 2015
Ondanks dat we eerder waren uitgeloot voor dit jaar om deel te nemen aan de
Jeugdsponsoractie, werden we alsnog benaderd en toegelaten, wat ons uiteindelijk € 771,=
voor de jeugd heeft opgeleverd.
De opbrengst werd bekend gemaakt op het Jeugdsponsorgala die wij met de jeugd op
vrijdag 10 april jongstleden bezochten. Op deze feestelijke avond werden daarbij optredens
verzorgd door Jan en Monique Smit, Og3ne en Tim Douwsma en hebben we met onze jeugd
hiervan volop genoten.

Grandslam 2015
Dit is een initiatief origineel vanuit TSO Surhuisterveen, maar ook dit jaar met medewerking
van Drogeham en Kootstertille.
Deze toernooien zijn bedoeld voor jeugd, en ingedeeld naar welk veld op wordt gespeeld.
Eveneens bijzonder leuk en leerzaam om aan deel te nemen en daarmee je tennis verder te
verbeteren naast de lessen die je volgt. Wij als jeugdcommissie zeggen: Ga lekker aan de
slag met deze mooie mogelijkheden en zie hoe leuk tennis is en nog meer wordt!
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Tot slot: Mocht je ook een stukje willen plaatsen in de nieuwsbrief mail dit dan naar:
mail@tv-buitenpost.nl
Foto’s, suggesties of ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Wij wensen iedereen nog veel plezier op de tennisbaan.
Het bestuur van TV Buitenpost
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