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Beste leden,
Terug kijkend op de competitie hebben we
1 kampioensteam, langs deze weg dames
3 nogmaals van harte gefeliciteerd. Qua
resultaat niet ons beste seizoen maar wat
betreft de deelname en de gezelligheid
was het naar mijn in ziens top! Verder is
het ook niet stil geweest omtrent onze
vereniging. De afgelopen periode hebben
we diverse activiteiten op ons park gehad:
het rosé toernooi, schooltennis en het
tennisfeest. Ook hebben we op de
Vjennemarkt gestaan en zie ik veel van
onze leden deelnemen aan de
opentoernooien in de omgeving. Veel van
deze leden in ons prachtige clubtenue,
zeer leuk om te zien. Verder wil ik jullie
nog attenderen op de
clubkampioenschappen die zullen plaats
vinden van 10 t/m 16 juli, schrijf jullie allen
in! Ook dan kunnen we daar met elkaar
een succes maken. Veel wedstrijd
spelende leden hebben zich nog niet
ingeschreven en dat vind ik echt een
gemiste kans. Jullie hebben nog tot
aanstaande dinsdag de tijd! Dan is ook de
zomervakantie in aantocht, langs deze
weg wil ik een ieder alvast een fijne
vakantie wensen.
Met vriendelijke groet,
Mark van der Kruk

Nieuws
Indien je alsnog clubkleding wilt
hebben of bijbestellen kan je dit doen
door een mail te sturen naar:
voorzitter@tennisclubvriezenveen.nl

Op de KNLTB site er een
toernooikalender staat waar je precies
kunt zien wanneer welk toernooi is
De paslezer voor de toegangsdeur
werkt weer! Hij heeft een wereldreis
gemaakt maar we zijn zeer verheugt
dat het Han toch gelukt is!
WIFI, met een check op al onze
abonnementen hebben we een flinke
kostenbesparing kunnen realiseren
door o.a. over te stappen naar een
andere aanbieder van onze internet. 1
dezer dagen zal de wifi weer werken
en zal het wifi wachtwoord
gecommuniceerd worden in de
kantine.
Rabo clubkascampagne:
Met deze actie hebben we 162,18
euro verdiend. Mijn dank aan
iedereen die zijn stemmen op de
tennisclub heeft ingezet.
Inloop voor senioren op de woensdag
avond, het aantal deelnemers loopt
wat terug, graag attendeer ik jullie
erop dat je je wekelijks kunt opgeven
hiervoor door een mail te sturen naar:
trainer@tennisclubvriezenveen.nl
Inschrijving najaarscompetitie heeft
inmiddels plaats gevonden en hebben
hierin een absoluut record verbroken
qua aantallen teams. We hebben 3
jeugdteams en 13 senioren teams
Shoeby Vriezenveen Open en Shoeby
Vriezenveen Kids Open van 11 t/m 17
september, schrijf je in en spreek je
tennissers enthousiasmeer ze om deel
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te nemen aan dit onwijs gezellige
toernooi! Het helpt als er tijdig al
inschrijvingen zijn om andere over de
streep te trekken. Inschrijven kan
immers al!
Overzicht opentoernooien:
Wk27 Hekman Bosbaan OpenVroomshoop
Wk34 Molenhoek Aadorp
Wk35 Lulof Luctor Almelo
Wk35 Techno Panel 2000 Westerhaar
Wk30 t/m 35 schoolvakantie NOORD
Wk37 Shoeby Vriezenveen Open
Vriezenveen(inclusief jeugd)

Open toernooi Tennisclub Vriezenveen

Overzicht activiteiten TCV:
Clubkampioenschappen, zullen
plaatsvinden van 10 juli t/m 16 juli,
inschrijven op toernooi.nl
Luchtfoto, ik heb onlangs een mooie
luchtfoto van Vriezenveen inclusief
tennisbanen ontvangen van Ed
Wijnbergen, indien hier interesse voor
is laat het me weten mail ik hem je.

Veel plezier met de tennis en op vereniging!
Tot gauw!
Mark van der Kruk
Voorzitter Tennisclub Vriezenveen

Officiële aanstelling trainers Tjeerd en Ruben

Tennisfeest naar aanleiding
van het schooltennis.

