Nieuwsnet najaar 2017
Aangezien het laatste Nieuwsnet uitkwam in
maart blik ik even terug naar het begin van het
competitie seizoen.
●3 teams deden mee met de
voorjaarscompetitie in de Regio Noord,
waarbij het dames dinsdag team bovenaan
eindigde en kampioen werd. Proficiat!!
Anja, Dineke, Irma, Annette, Henriet en
Marlies

●15 mei werd voor het eerst bij TVS een 50+
KNLTB toernooi gespeeld. Veel deelnemers
van clubs uit de omgeving lieten hun gezicht
en tennisspel zien. Onze barcie zorgde voor
een heerlijke lunch, het was super mooi weer ,
dus een hele mooie tennisdag. Voor herhaling
vatbaar.
●En om en nabij de langste dag werd er
traditiegetouw door de wedstrijdcie weer een
Midzomertoernooi georganiseerd.
Deze keer niet s’avonds, maar overdag , want
ja, we worden allemaal ouder hè ?
5 teams in kleurrijke kleding streden om de
eer, maar uiteindelijk gaat het om de
gezelligheid en het clubgevoel en die waren
beiden volop aanwezig.

de winnaars.
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●Daarna de clubkampioenschappen, waarbij
het altijd afwachten is wie zich opgeeft, want
tegenwoordig is iedereen of met vakantie of
men doet mee aan toernooien in de naburige
dorpen.
De moed om mee te doen aan het enkelspel is
in de meeste gevallen in de tennisschoenen
gezakt, dus dat ging niet door.
De dames dubbel, gespeeld van 14 tm 16 juli
was een zeer spannende strijd, waarbij tot aan
de laatste wedstrijd niet duidelijk was wie als
overwinnaars uit de bus zouden komen.
Renate en Maud gingen met de eer strijken en
Yvonne en zus Hariette werden eervol 2e.

●De Mix volgde van 13 tm 17 september,
waarbij bij uitzondering op de
woensdagavond werd begonnen.
Hulde voor Harry, die tot 3 keer toe het
speelschema heeft moeten aanpassen.
Gelukkig geen blessures of hevige regenval
tijdens de wedstrijden, dus alles liep verder op
rolletjes.
Winnaars werden Theo en Yvonne. Leuk dat er
veel nieuwe ( jonge ) leden mee deden, dat
belooft wat voor de toekomst!
De barbecue na afloop, gedeeltelijk in de
stromende regen, was super goed verzorgd
door de fam Popovic en Seinen.
Een mooi besluit van het actieve TVS
zomerseizoen.

Nieuwsnet najaar 2017

●Nieuwe leden

In de loop van de zomer hebben zich nog een
aantal nieuwe leden aangemeld:
Joyce Dubbelboer, Caronne Bierlaagh, Erna
Hogeveen, Frederike van Marle, Mark Pernot,
Erwin Middel, Hans de Bos en bij de junioren:
Frank Hids.
Allen hartelijk welkom bij TVS en veel
tennisplezier!
Goed te zien, dat een aantal van jullie al mee
gedaan hebben met de
clubkampioenschappen en de
najaarscompetitie.
Inmiddels staat de teller op 107 leden!
We groeien !!!

●De najaarscompetitie, waaraan 2 TVS teams
mee doen, is inmiddels ook weer begonnen.
Daardoor zijn de banen op zaterdag
7 oktober en 21 oktober gereserveerd voor
de thuiswedsrijden.
●Voorlichting alcohol schenken.
Voor degene die regelmatig bardiensten
draaien en ook voor degene die af en toe
achter de bar staat, bv tijdens de competitie,
wordt een cursus alcohol schenken gegeven
op woensdag 15 november van 19.00 tot
20.30 uur.
Dit gaat uit van Sport Drenthe en Anne Prins
gaat de avond leiden.
Voor de tossers : uiteraard is er na 20.30 nog
gelegenheid om de baan op te gaan.
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●Vanuit het bestuur wordt jullie dringend
verzocht om het afhangbord te gebruiken.
Uiteraard omdat bij drukte op de avonden het
spelen dan soepeler verloopt, maar vooral om
niet leden te kunnen aanspreken als er
clandestien op de banen wordt gespeeld.
● Op 24 november zijn alle vrijwilligers te gast
op de vrijwilligersavond.
Het bestuur zal hen in de watten leggen als
dank voor het vele werk wat weer verzet is
voor TVS. Je wordt hiervoor persoonlijk
uitgenodigd.
●Vanaf heden krijgt het park een ander
gezicht.
het oude schuurtje is gesloopt en er komt een
ruimer en steviger exemplaar voor in de
plaats.
Een gezamenlijke actie van TVS en Stichting
Dorpshuis.
●Rest mij jullie te melden dat op onze website
diverse verslagen en nieuws staan en dat ik
het enorm zou waarderen als ik ook van de
leden, commissieleden of het bestuur af en
toe eens kopij zou mogen ontvangen.
Deal???

voor kopij: website@tvschipborg.nl
Marlies Withagen.

