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Beste leden,
Het tennisseizoen voor dit jaar zit er helaas al weer bijna op maar het bestuur is al
weer druk bezig voor het volgende seizoen met onder andere de verbouwing van de
kleedkamers en toiletten in het najaar 2019.

Voorjaarscompetitie 2019:
Hierbij een verzoek aan de competitie teams/aanvoerders om hun team weer aan te
melden voor de voorjaarscompetitie van 2019. Graag alle personen doorgeven die
in je team zitten, en op welke dag / competitie je wilt deelnemen. Geef ook even aan
of je er nog personen bij wilt hebben om iets ruimer in het jasje te zitten.
Ook willen we graag inzichtelijk maken of er nog leden zijn die graag competitie
willen spelen, maar geen team hebben en zich eventueel wel willen aansluiten bij
een bestaand team of dat je nog mensen te kort komt om zelf een team te kunnen
beginnen.
Er is op onze banen nog ruimte om nieuwe teams in te schrijven, en we zouden het
jammer vinden als er leden zijn die graag competitie willen spelen de hele
voorjaarscompetitie missen.
Dus, geef je naam door als je graag wilt deelnemen aan een team of een team wilt
samenstellen. Opgave bij: sjoerd@bosmas.nl
Kijk op de KNLTB site bij voorjaarscompetitie en check de competitiezoeker
om te zien wat er allemaal mogelijk is.
We kunnen helaas niet garanderen dat het ook allemaal lukt, maar niet geschoten is
altijd mis.

Park en Banen
Een dezer dagen zal de gemeente drie nieuwe lantaarnpalen plaatsen die worden
aangesloten op de verlichting van het West.( actie van Harrie Nieuwenhuis) Ze
komen naast ons toegangshek, op de parkeerplaats en er tussenin. De drie palen
richting de Achtkant blijven in ons eigen beheer.
Omdat de herfstbladeren weer volop vallen hebben we een benzinebladblazer
aangeschaft. Deze werkt veel beter, gemakkelijker en sneller dan de tot nu toe
gebruikte materialen.
De gevelkachel aan de zijde van baan 1 en 2 is afgekeurd. Deze kan dus niet meer
gebruikt worden en zal worden verwijderd. Voorlopig kunnen we naast de tweede
kachel, indien nodig, de ventilatorverwarming in de elektrische haard ook gebruiken.

Dorpencompetitie
Deze is nog in volle gang, iedereen is mede door het nog steeds mooie weer en de
leuke partijen super enthousiast! Vrijdag 30 november is de slotavond in de kantine
van Surhuisterveen. Spelers en partner zijn welkom op deze gezellige avond. Zie
hiervoor ook eerdere mail.
Volgend jaar ook meedoen? Rond juli-augustus is weer mogelijkheid voor opgave!

Slottoernooi Jeugd 6 Oktober 2018 (door Marco Miedema)
Zaterdag 6 oktober stond het slottoernooi van onze tennisjeugd op het programma.
Ondanks de fraaie nazomer waren er slechts 10 deelnemers te begroeten,
waaronder 2 introducees. Dit mocht de pret echter niet drukken en er werd dan ook
heerlijk getennist door iedereen!

Na het openingswoord werden er
twee toss rondes van 20 minuten
gespeeld in de groepen rood, oranje
en groen. Dit leverde een paar
prachtige potjes tennis op.

De gedane inspanning werd beloond met een lekkere warme snack plus drinken.
Er kon worden gekozen uit poffertjes of mini-pizza’s aangevuld met een glaasje
limonade.
Dit viel in goede aarde, want er werd volop gesmikkeld en gesmuld!

Nadat de
buikjes weer gevuld waren werd er nog een toss ronde
enkel gespeeld waarna afgesloten werd met een ronde met alleen dubbel partijtjes.
Onder het genot van gezonde snacks kreeg een ieder een aardigheidje uitgereikt en
werd het toernooi afgesloten.

Iedereen een heel fijn najaar toegewenst en graag tot ziens op de tennisbaan in het
voorjaar van 2019!

