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Beste leden,
Nog even en het tennisseizoen gaat weer beginnen. In maart zal weer begonnen
worden met het schoonmaken van het clubgebouw en ook zullen de banen weer in
orde gemaakt worden. Hier zijn natuurlijk vrijwilligers voor nodig. Het is de bedoeling
om op zaterdag 2, zaterdag 9 en zaterdag 16 maart van ’s morgens 9:00 uur
hiermee aan de slag te gaan. Wil je helpen geef dit dan even via de mail door.
Zaterdag 30 maart 2019 wordt de openingstoss gehouden. Nadere informatie volgt
nog.

Gezellig Sanjestoernooi in Veenwouden:
Afgelopen zaterdag 2 februari was het weer tijd voor ons jaarlijks terugkerend
toernooi op het sportcomplex de Sanjes in Veenwouden. 24 enthousiaste leden
hadden zich aangemeld, waarbij helaas iemand genoodzaakt zag zich af te melden
wegens ziekte.
Gelukkig waren er genoeg fitte dames aanwezig om een stapje extra te zetten en de
open gevallen plaats in te nemen zodat er toch steeds 3 dubbel wedstrijden
gespeeld konden worden.
Na een welkomstwoord en enige uitleg door Johan Miedema konden de eerste
12 personen de baan op voor hun eerste van 4 wedstrijden. Nadat iedereen 2
wedstrijden had gespeeld was er een pauze, waarin er wat lekkers bij de koffie kon
worden genuttigd.

Nadat alle wedstrijden waren gespeeld werd er druk gerekend en in plaats dat de
nummer 1 en de rode lantaarndrager in het zonnetje werden gezet was het nu de
nummer 12 die als enige prijs had en de gelukkige was Alie Jansen. Deze mocht
nog 2 lootjes trekken en daarin vielen Theo van Asperen ( die met zijn nieuwe knie
weer speelde als in zijn jonge jaren ) en Rommie Woudstra ( die met nieuwe bril ook
alle aandacht trok ) in de prijzen.

Zo rond de klok van 23.15 uur zat iedereen inmiddels aan tafel om na te praten en
bij te kletsen over wat er zoal tijdens de wedstrijden en vooral buiten de baan was
voorgevallen. Dit alles bij de heerlijke hapjes die waren verzorgd door Anneke
Nieuwenhuis samen met de organisator Liesbeth van der Heide. Wederom was het
toernooi vooral heel gezellig en we kijken nu alweer uit naar de volgende editie in
2020.

