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Van de voorzitter
Beste medetennissers,
Het is nog steeds mooi weer. Zonnig en droog. Eigenlijk ideaal tennisweer.
De clubkampioenschappen komen eraan van maandag 9 juli t/m
zondag 15 juli.
Veel succes toegewenst.
De zomervakanties gaan weer beginnen voor de recreanten op zaterdag 14 juli en maandag 16 juli. De start is weer op zaterdag 1 september en maandag 3 september. Natuurlijk kan de hele zomervakantie gewoon gespeeld worden.
In week 37 begint op donderdag 13 september de KNLTB najaarscompetitie waaraan in totaal 9 teams deelnemen.
Op zaterdag zijn er 6 teams ingeschreven zodat er dan wat meer banen daarvoor gereserveerd zijn. Veel succes allen.

In dit nummer:

Jan Schreuder, Hengelo, 09 juli 2018.
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Van de toernooicommissie
HET OPEN SAMEN 80+ TOERNOOI 2018

Van 17 september t/m 23 september 2018
Het is een Open Dubbel Toernooi waardoor iedereen met een geldig
bondspasje mee kan doen.

De volgende nummers
verschijnen op of rond:
datum

nr

12 september

8

12 oktober

9

12 november

10

12 december

11

Afmelden
Snuffelleden kunnen alleen meedoen als ze voor september lid worden.
De koppels moeten samen 80 jaar of ouder zijn.
Er wordt gespeeld in poules in de speelsterkte 5 t/m 8-9 in de disciplines Dames Dubbel, Heren Dubbel en Gemengd Dubbel.

Wilt u deze nieuwsbrief
niet langer ontvangen,
meld dit dan hier.
Suggesties, tips of
ideeën?
Geef het ons hier door!

Men kan voor 2 disciplines inschrijven, onder vermelding van alle benodigde gegevens.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-- per persoon te voldoen voor de eerste wedstrijd.

T.C. Groot Driene
Zwavertsweg
(bij station Oost)
7552 ML Hengelo (Ov)
Telefoon: (074) 29 18 439

Inschrijven kan t/m 8 september via Toernooi.nl
( Toernooinr. 1800597) of via toernooicommissie@tcgrootdriene.nl.

www.tcgrootdriene.nl

Telefonisch opgeven kan bij Riekie Nijland, tel.2429440.
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