Nieuwsnet december 2015

December.
Ik weet niet hoe het jullie vergaan is maar
volgens mijn beleving is het afgelopen
tennisseizoen omgevlógen. Buiten alle gewone
activiteiten als het midzomertoernooi ,
vrijdagavondmix, woensdagavond toss en de
clubkampioenschappen hadden we te maken
met diverse extra evenementen. De uit de
samenwerking met ZTC ontstane
kaboutertennislessen in het voor en najaar, en
in juli een gezamenlijk 60+ seniorentoernooi.
Daarbij nog een 3 daags Regiotoernooi in
oktober, waarbij wel voor te stellen is dat
vooral de barcommissie en hun vrijwilligers
flink aan de bak moesten in 2015. Daarom
namens het bestuur ontzettend bedankt voor
jullie inzet in het afgelopen jaar.

Het door wethouder Lambert geopende 1e Aa
en Hunze toernooi was een groot succes.
3 dagen
prachtig
weer en dat
in oktober.
Teams van
5 Regio
clubs
streden om
de Aa en
Hunzebokaal .Leuke wedstrijden, op
zaterdagavond een heerlijk stamppotten buffet
en op zondag de finales .Rolde ging er met de
1e prijs vandoor en mocht de bokaal mee naar
huis nemen .TVS werd tweede, ook mooi, op
zijn Drents uitgedrukt

De clubkampioenen van 2015
Dames Dubbel Renate en Yvonne

Heren dubbel is niet gespeeld omdat er geen
aanmeldingen waren. Volgend jaar weer een
kans heren!.
Vanwege blessures is de finale bij de mix niet
gespeeld tussen Anja/Martin en Yvonne/Theo,
waardoor Theo en Yvonne doorschoven naar
de 1e plaats.
De strijd om de 3e en 4e plaats tussen
Felix /Dineke en Marcel/,Renate werd
gewonnen door gelegenheidskoppel Dineke en
Felix.

.

Alle deelnemers hadden op ons verzoek een
streekproduct mee genomen en deze werden
weer uitgereikt aan de winnaars. Leuk idee!
Met dank aan de wedstrijdcie die zich zeer
heeft ingespannen om er een mooi evenement
van te maken.
Volgend jaar zal dit toernooi bij
Gasselternijveen georganiseerd worden.

Wederom hebben 2 oud
seniorleden zich weer opgegeven als lid van
TVS. Welkom: Nina Dikken en Henriët
Venema .We hopen dat jullie je weer snel thuis
zullen voelen bij jullie oude clubje.

Het bestuur wenst jullie een mooie
decembermaand en heel veel
tennisplezier in 2016 en we zien jullie graag op
de Nieuwjaarsborrel in de kantine op 2 januari
vanaf 16.30
voor kopij: marlies65mw@gmail.com

