NIEUWBRIEF 5-2013
Het wordt weer koud en guur, de herfst is al volop ingetreden en
het regent wel heel veel. Maar zolang het nog kan blijven we
onze banen open en elk klein kansje die er is om te spelen wordt
gebruikt. En als je vorst krijgen* ja dan..wie weet!!!!

Competitietennis.
Er is door 3 teams deelgenomen aan de najaars-competitie. En
nog redelijk succesvol ook. Het Heren zaterdag team wist de
eerste plaats op te eisen, wat natuurlijk en geweldig succes is. De
dames op de vrijdag werden gedeeld 4de maar de achterstand op
de nummer 1 was maar 2 puntjes en de heren op vrijdag werden
keurig 2de. Al met al weer erg leerzaam en leuk. De mail voor de
voorjaarscompetitie 2014 is reeds verzonden dus op naar een
nog succesvoller resultaat.

Mix 2013
Na de gezellige vrijwilligers / sponsor avond op 27 september
barste op 28 september het jaarlijkse mix-toernooi weer los. Met
meer deelnemers dan ooit werd er weer in 2 sterktes gestreden

om de grootste bokalen in de regio. In de sterkte 8 waren er na
de voorrondes alleen nog Hans Kempen en Margriet van den
Berg over om de Aarlanderveense eer te verdedigen. Zij werden
uiteindelijk keurig 3de. In de sterkte 7 iets meer waren er na de
voorronde iets meer Aarlanderveense spelers over, en toen de
stofwolken waren opgetrokken konden Michelle van Vlaardingen
en Eric Teunisse de winnaars bokaal omhoog houden. Al met al
een zeer druk bezocht toernooi, compleet met feestavond en
maaltijden en natuurlijk een geweldige verloting met fantastische
prijzen. Langs deze weg bedanken daarom nogmaals de toernooi
comissie, de sponsoren en de deelnemers voor een geweldig
toernooi!!!
BEDANKT!!!

Clubgebouw
We melde u al dat er opknap punten zijn voor het
clubgebouw. De stroom is gedaan, de Heaters hangen. Er
is ook een nieuwe keuken gevonden en er zijn serieuze
aanbouw plannen. Als alles zo ver is en hoe u eventueel
kunt helpen, daarvan houden we u uiteraard op de hoogte
Pasfoto
Vele van jullie hebben al aan de oproep voldaan, maar ook vele
nog niet. Dus voor de leden die dit nog niet gedaan hebben:
Lever asjeblieft een pasfoto aan!!!!

Tennisles in 2014
In goed overleg met MATCH hebben we besloten dat we na dit
jaar afscheid nemen van Jacqueline van der Bas als tennislerares
op onze club. Jacqueline heeft enkele jaren lesgegeven bij ons en
van beiden kanten vonden we het tijd voor iemand anders. De
bedoeling is dat vanaf 2014 alle lessen door Jeroen van der
Smam gegeven gaan worden, voor zover dit mogelijk is. Anders
zal er nog een andere leraar bij komen.
Via deze weg willen nogmaals Jacqueline bedanken voor alle
jaren dat ze zich ingezet heeft op TC Aarlanderveen

Agenda
De agenda is te vinden op de website www.tcaarlanderveen.nl
deze wordt regelmatig geüpdatet.

AGENDA 2014
We hebben een concept Agenda 2014 gemaakt.
Hieronder volgen de belangrijkste data :
07-03-2014

Ledenvergadering

31-03 / 06-04-2014

Straattournooi

19-05 / 25-05-2014

Clubkamp. Enkel

30-06 / 06-07-2014

Clubkamp. Dubbel

27-09 / 05-10-2014

Mix-Toernooi

