NIEUWSBRIEF 04-2012

Clubkampioenen enkel 2012
Van 6 tot 12 mei is er gestreden om de clubkampioenschappen enkel. Velen van u waren er
zaterdagavond 12 mei getuigen van hoe Michelle van Vlaardingen en Pieter Corver de fel
begeerde bokaal in de wacht sleepte. Voor het eerste werd niet op tijd gespeeld maar om 2
gewonnen sets en dat leverde soms prachtige gevechten op. Vooral Wilma Wildenburg en
Natasha van der Salm hebben in hun 2 onderlinge wedstrijden zo ongeveer 5 uur op de baan
gestaan. Terugkijkend was het een geweldig succes en ook het concept van 2 gewonnen
sets werkt prima ondanks onze beperkte ruimte. We willen al onze deelnemers bedanken en
ook alle mensen die de bar en wedstrijdleiding op zich genomen hebben. Want zoals de
tennisbond het zo mooi omschrijft: “Zonder jullie is er geen bal aan”.

INSCHRIJVEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL
We zitten niet stil want van 16 tot en met 24 juni zijn de clubkampioenschappen Herendubbel
en damesdubbel. De inschrijving is geopend via de link op de website
www.tcaarlanderveen.nl of een mailtje naar toernooi@tcaarlanderveen.nl met vermelding van
je tennispartner en jullie verhinderingen.
We hebben besloten om een splitsing te maken in de sterkte van de dubbels. Dus ben je
samen met je tennismaat een beginnende speler dan schrijf je je in voor de dubbel 9. Voor de
gevorderde tennissers is er de dubbel 8. in beiden categorieën is er eeuwige roem te
verdienen en hebben de beginnende tennisspelers ook de kans om zich voor altijd in de TCA
boeken te spelen. Dus schroom niet, zoek een tennismaat en geef je op!!!!

BBQ
Zondag 24 juni is er weer onze jaarlijkse BBQ. Binnenkort ontvangt u hier een mailtje over
zodat u zich kunt aanmelden.

ZOMERLEDEN
Bij veel sporten begint de zomerstop, zoals bij het voetbal. Tennisclub Aarlanderveen heeft
een 3 maanden lidmaatschap voor deze sporters om de zomermaanden toch in beweging te
blijven. Voor € 70,- kun je deze 3 maanden onbeperkt gebruik maken van onze banen. Dus
heeft u mensen in uw familie, in de buurt of in de straat die zich vervelen deze zomer. Gooi is
een (tennis) balletje bij ze op over deze mogelijkheid.

KNLTB Lidmaatschap
Vanaf begin juni barsten in de regio alle open toernooien weer los. Zoals in Noorden,
Zevenhoven, Nieuwveen, Langeraar, Ter Aar en Alphen aan den Rijn. Om daar aan deel te
nemen is een KNLTB lidmaatschap nodig. Die is te verkrijgen via TV Nieuwkoop voor € 15,-- .
Heeft u interesse om open toernooien te gaan spelen stuur even een mailtje naar
info@tcaarlanderveen.nl .

EK POULE
Ja ja we weten het, we zijn een tennisclub. Maar toch zijn we benieuwd wie
DE voetbalkenner onder de tennissers is. We hebben tegenwoordig een
prachtige TV dus zal er NA het tennissen zeker het EK gevolgd worden. Als
bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de TCA EK 2012 POULE. U kunt het pdf
bestandje printen, invullen en inleveren. Of het Exel bestandje openen,
invullen en terug mailen. Het maakt het voetbal volgen toch net weer iets
leuker.

BESTUUR
Nog steeds zijn we zoekende naar bestuursleden. Zo is de functie van
voorzitter nog steeds vacant en zoeken we voor het nieuwe seizoen mensen
die de activiteiten willen gaan opzetten. Voor de activiteiten kan er een aparte
commissie worden gemaakt, daar is toe treden tot het bestuur niet voor nodig,
maar mensen die dit willen coördineren des te harder anders kunnen de
huidige clubkampioenen hun beker houden en zal er niet meer om gestreden
worden. Dat zou toch echt zonde zijn en waarschijnlijk de doodsteek voor ons
clubbie. Veel handen maken licht werk.

SEPTEMBER
De maanden juli en augustus zijn gereserveerd voor vakantie. In september
hebben we nog ruimte om iets te organiseren. Als er mensen zijn de leuke
ideeën hebben of iets leuks weten en dit willen organiseren. Schroom niet
meld het en maak er wat moois van.

AGENDA 2012
16 - 24 Juni :

Clubkampioenschappen HD/DD

24 juni :

BBQ

1 – 7 oktober :

Mix Toernooi

Kijk altijd even op de site of er wijzigingen of besloten evenementen zijn,
zo kom je niet voor verassingen te staan.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Tennisclub Aarlanderveen
info@tcaarlanderveen.nl
www.tcaarlanderveen.nl

