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1.

Voorwoord

Met trots mag ik, als bestuurslid Algemene zaken, een voorwoord schrijven in ons clubblad.
Het tennisseizoen is zo goed als ten einde en de maand september is geschiedenis. Sommigen
onder ons maken zich op voor de herfst- en wintercompetitie, anderen zullen de kerstspullen
tevoorschijn halen en op zoek gaan naar een geschikte boom. Het is te hopen dat de maanden
oktober en november ons goed gezind zijn, zodat er nog even gebruik kan worden gemaakt van de
tennisbanen. Zolang het weer het toelaat, kan er worden gespeeld. Met dank aan Gerard.
Voor het bestuur is dit ook het moment om stil te staan bij ontwikkelingen die de vereniging heeft
doorgemaakt en het seizoen te evalueren.
Bij aanvang van het seizoen heeft het nieuwe bestuur haar intrede gedaan en ging direct de
uitdaging aan. De vereniging is onder een vergrootglas gelegd en hier zijn een aantal doelstellingen
en verbeterpunten uit naar voren gekomen. Ik zou u graag willen inlichten over de bezigheden van
het bestuur in de afgelopen maanden.
Er is geconstateerd dat het ledenaantal sneller achteruit gaat dan we op voorhand hebben kunnen
inschatten. Was er in het jaar 2006 nog een ledenstop afgekondigd, inmiddels is het huidige
ledenaantal gehalveerd. Door het uitblijven van nieuwe leden is de toekomst van de vereniging in
het geding. Meerdere acties zullen in het komend jaar(en) worden ondernomen om nieuwe leden
aan te trekken. Zo zal er opnieuw een Mix-invitatie toernooi worden gepland, waar leden zich voor
kunnen opgeven met partners die geen lid zijn van de vereniging. Dat zal in het komend
tennisseizoen een geheel ander karakter krijgen.
Ook zijn er mogelijkheden op het
TVI. Door een intensieve
met trekpleister Leo Mentink, houder
tennispark de Hofstede, zullen
moeten worden gecreëerd.

gebied van jeugdtennis bij
samenwerking aan te gaan
van de tennisschool op het
hiervoor ook de faciliteiten

Een logisch gevolg van het dalende ledenaantal is dat de traditionele toernooien zoals het
Paastoernooi en het indoortoernooi zijn gecancelled vanwege te weinig inschrijvingen. Maar dit zou
evengoed te maken kunnen hebben met de leden, die graag een andere invulling zien.
In de komende ledenvergadering zou ik graag het woord willen geven aan jullie, hoe jullie dit
ervaren of wat jullie misschien juist wel anders zouden willen.
Ook een vereniging als TVI is in beweging en kijkt vooruit. In dat kader is het bestuur voornemens
om het krantje verder te digitaliseren in een moderne real-time website. Het voordeel voor de leden
is dat men gebruik kan maken van een actuele en up2date website, iets wat ten opzichte van dit
krantje een enorme verbetering moet zijn. Middels een gerelateerde nieuwsbrief is het veel
makkelijker en sneller om informatie met de leden te delen.
Het bestuur is er zich tevens van bewust dat TVI ook een aantal beperkingen kent. Zo kunnen er
leden die KNLTB toernooien of competities willen spelen, niet bij TVI terecht. Of dat er leden lid zijn
van verschillende verenigingen, omdat zij ook in de winter willen spelen. Het is ook mogelijk dat
leden op andere tennisparken tennislessen nemen, omdat zij niet weten dat er op de Hofstede ook
mogelijkheden zijn. Kortom, een aantal tekortkomingen waar het bestuur in de toekomst de leden in
wilt faciliteren. Er staan gesprekken gepland met T.V. Effect, Leo Mentink en een nog nader te
melden tennisvereniging die tennissen in de winter mogelijk maakt.
En dat alles via 1 vereniging: TVI.
Tot slot hoop ik u allen te verwelkomen op de Algemene Ledenvergadering en nodig u graag uit om
opmerkingen, ideeën en aanvullingen bespreekbaar te maken.
-.-.-.-.-

Nick Harteloh
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-1-

Tennisvereniging Internationaal

2.

Verloop competitie 2012

Hadden we de afgelopen jaren vaak te maken met verregende weekenden waardoor wedstrijden
niet door konden gaan en er flink gebeld, geschoven, geruzie thuis, afgesproken enz. moest worden
om de wedstrijden gespeeld te krijgen, dit jaar hebben we toch redelijk weer gehad met een enkel
verregend weekend, en dan worden er gewoon wedstrijden uitgesteld, verschoven, vergeten en
weet ik veel wat voor redenen er nog meer zijn aangevoerd waardoor een partij gewoon niet werd
gespeeld op de geplande datum.
Erg leuk voor de competitie-assistenten die toch maar iedere zaterdag en zondag met het
schemaatje in de hand zich richting de Hofstede begeven, ook als ze zelf niet hoeven te spelen.
Er is geen enkele keer een volledig programma afgewerkt en het was eerder regel dan uitzondering
dat meer dan de helft van de ingeplande wedstrijden niet doorging.
En och, waarom zou je doorgeven dat een wedstrijd om wat voor reden dan ook niet doorgaat? Ze
merken het toch wel.
Tja, en waarom zou je de uitslag van een inhaalwedstrijd doorgeven?
Zijn er eigenlijk wel wedstrijden ingehaald? Als ik kijk naar de binnengekomen uitslagen is er weinig
ingehaald.
Let op:
Gerard is bereid gevonden om gedurende de maanden oktober en november het park open te
houden en wel op de volgende dagen:
Dinsdag, woensdag en donderdag van 18:00 – 23:00 uur
Zondag van 10:00 – 18:00 uur
Maak van deze mogelijkheid gebruik om je wedstrijd(en) in te halen!!!!
Geef dan wel de uitslag door want dan kan ik die nog verwerken.
En wat ik niet weet kan ik ook niet verwerken dus partijen waar ik geen uitslag van heb ontvangen
betekent gewoon 0 punten voor de betrokkenen.

En dat kan je misschien net een eervolle vermelding schelen.

Kijk elders in dit krantje bij de uitslagen en check of je uitslag er bij staat.
Voor mijn gevoel mis ik heel wat wedstrijden dus als je iets mist reageer dan snel.
Want zoals ik eerder zei: “Wat ik niet weet……..”
Volgend seizoen beterschap??????
-.-.-.-.-

Jullie voorzitter
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Uitslagen competitie

DD 1
DD 1
DD 1
DD 1
DD 1
DD 1
DD 1
DD 1

Elly Vink/Hillie Kruis
Hedy Kamphorst/Lisanne Surie
Jantien van 't Leven/Evelien de Vries
Lucie van Bommel/Seda Kanbak
Lucie van Bommel/Seda Kanbak
Wil Voorduin/Natascha Lansbergen
Wil Voorduin/Natascha v. Lansbergen
Wil Voorduin/Natascha van Lansbergen

DD 2
DD 2
DD 2
DD 2
DD1
HD 1
HD 1
HD 1
HD 2
HD 2
HD 2
HD 2
HD 2
HD1
HE 1
HE 1
HE 1
HE 1
HE 1
HE 1
HE 1
HE 2
HE 2
HE 2
HE 2

Cleo de Cunha/Els Worthington
Elly Ravestein/Marijke Weijermans (Nelet Kuipers)
Letty Krapels/Nelet Kuipers
Letty Krapels/Nelet Kuipers
Jerica Beliën / Marijke Jansen
Nick Harteloh/Stefan Stad
Nick Harteloh/Stefan Stad
Peter van Zandwijk/Jan Berserik
Brian Struick/Michel vd Roest
Din Bindraban/Adjuto Ferreira
Din Bindraban/Adjuto Ferreira
Piet de Vries / Wout Kruis
René de Hoogh/Ron Surie
Suha Kanbak
Brian Struick
Joao Madeira
Rinus Surie
Rinus Surie
Suha kanbak
Suha Kanbak
Herman Knul
Antonio Sousa
Antonio Sousa
Antonio Sousa
Frans Hazelaar
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Marieta de Vries/Irene Luidinga
Lucie van Bommel/Seda Kanbak
Angela Nunes/Marga Guerreiro
Jerika Beliën/Marijke Jansen
Jantien van 't Leven/Evelien de Vries
Lucie van Bommel/Seda Kanbak
Irene Luidinga / Mariëta de Vries
Lucie van Bommel/Seda Kanbak
Marijke Weijermans (Letty Krapels/Elly v
Ravesteijn
Els Wortingthon/Cleo de Cunha
Marijke Weijermans/Elly van Ravesteijn
Marijke Weijermans/Elly van Ravesteijn
Jerica Beliën / Marijke Jansen
Peter van Zandwijk/Jan Berserik
Peter van Zandwijk/Jan Berserik
Ferrie Vink/Cees de Vries
Rinus Surie/Frans Hazelaar
Ron de Wolf / Edu de Wolf
Brian Struick/Michel v.d. Roest
Brian Struick / Michel v.d. Roest
Henk de Wolf/Cor Knörr
Brian Struick
Joao Madeira
Cees de Vries
Cees de Vries
Conny Vink/Henk de Wolf
Herman Knul
Cees de Vries
Rinus Surie
Michel vd Roest
Peter Hendrik
Henk de Wolf
Henk de Wolf

1-6 / 5-7
3-6 / 1-6
6-4 / 6-3
2-6/6-3/1-6
2-6 / 2-6
?
3-6 / 2-6
5-7 / 2-6
2/6 3/6
6/3 6/2
6-1 / 6-2
6-1 / 6-0
6-0 / 6-0
6-4 / 6-4
6-4 / 6-4
6-7/7-5/7-6
6-2 / 6-1
0-6 / 2-6
6-4/2-6/7-6
1-6 / 3-6
2-6/6-4/3-6
6-0 / 6-0
1-6 / 2-6
6-4 / 7-5
4-6 / 4-6
4-6 / 4-6
6/0 6/2
6-1 / 6-1
7-6/4-6/3-6
7-5/6-0
6-3/6-7/6-3
6-1 / 6-0
6-3/3-6/6-3

Anneke Hazelaar voor Lisanne
17/9 gespeeld

Inhaal van 1 april
Marga voor Natascha

inhaal 8 juli
Cleo speelt voor Marijke
Els Worthington voor Marijke

Brian komt niet opdagen

Elly Vink voor Conny
inhaal
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HE 2
HE 2
HE 2
HE 2
HE 2
HE 2
HE 2
HE 2
HE 2
HE2
MIX 1
MIX 1
MIX 1
MIX 1
MIX 1
MIX 1
MIX 1
MIX 1
MIX 1
MIX 2

Henk de Wolf
Henk de Wolf
Henk de Wolf
Michel vd Roest
Peter Hendrik
Peter Hendrik
Peter Hendrik
Peter Surie sr.
Peter Surie sr.
Antonio Sousa
Evelien de Vries/Cees de Vries
Lucie van Bommel/Carlos Oliveira
Lucie van Bommel/Carlos Oliveira
Peter v. Zandwijk / Karin Karremans
Rinus Surie/ Sandra Rutjes
Sandra Rutjes/Rinus Surie
Sandra Rutjes/Rinus Surie
Sandra Rutjes/Rinus Surie
Ton van 't Leven/Jantien van 't Leven
Elly Vink/Ferrie Vink

Michel vd Roest
Peter Hendrik
Victor Nunes
Victor Nunes
Victor Nunes
Michel vd Roest
Peter Surie sr.
Antonio Sousa
Michel vd Roest
Victor Nunes
Angela Nunes / Joao Madeire
Angela Nunes/Joao Madeira
Evelien de Vries/Cees de Vries
Peter Hendriks / Lisanne Surie
Jantien van 't Leven/Ton van 't Leven
Karin Karremans/Dave Kaas
Evelien de Vries/Cees de Vries
Jantien van 't Leven/Ton van 't Leven
Cees de Vries / Evelien de Vries
Marieta de Vries/Piet de Vries

6-4/6-3
3-6/5-7
4-6/4-6
6-7/2-6
6-2/6-2
7-5/6-3
6-4/6-3
2-6/1-6
1-6/3-6
6-2 /6-4
2-6 / 2-6
4-6/6-1/6-2
6-1/6-7/6-4
6-2/2-6/6-2
2-6 / 0-6
3-6 /3-6
3-6 / 4-6
2-6 / 0-6
7-5 / 6-1
6-2 / 6-4

MIX 2
MIX 2
MIX 2
MIX 3
MIX 3
MIX3

Esmeralda Madeira/Jan Berserik
Henk de Wolf / Connie Vink
Jan Berserik / Esmeralda Madeira
Nisanne te Cate/Ron de Wolf
Wil Voorduin/Edu de Wolf
Wil Voorduin/Edu de Wolf

Marieta de Vries/Piet de Vries
Irene Luidinga / Taco van Popta
Elly Vink / Ferrie Vink
Letty Krapels / Din Bindraban
Letty Krapels/Din Bindraban
Ron de Wolf / Nelet Kuipers

6-0 / 6-0
6-4 / 7-5
6-7 / 1-6
5-7 / 4-6
1-6 / 2-6
6-0 / 6-2
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Lucie voor Karin
Hedy voor Sandra
Irene Luidinga voor Sandra
João G voor Ton

Piet en Mariëta zonder info
weggebl.

Nelet Kuipers voor Nisanne
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4.

In Memoriam René de Hoogh (19 november 1953-17 augustus 2012)

Hoe lang is het niet geleden dat ik René heb leren kennen. Het was in de jaren 70 toen wij aan
elkaar werden voorgesteld. De Top 40 werd gedomineerd door Bryan Ferry, David Bowie, Michael
Jackson(jawel), Queen en nog meer.
Het Nederlands elftal verloor voor de 2 e keer een WK-finale en wij jonkies genoten met volle teugen
van ons vrije leventje.
Sport en muziek waren zijn grootste passies en met ons groepje hebben we menig popconcert en
sportevenement bezocht. Sporten deden we ook samen en op de vroege zondagochtend werd
menig supersnelle spits afgeschrikt door zijn befaamde ‘flying tackles’.
Speelden we op het voetbalveld met elkaar, op de tennisbaan hebben we heel wat enkeltjes tegen
elkaar uitgevochten. De ene keer won hij en de andere keer won ik en als hij had gewonnen deed ik
altijd alsof het me niet uitmaakte maar eigenlijk baalde ik daar verschrikkelijk van.
En ik denk dat het andersom ook het geval was.

Zelfs op het snikhete Kos hebben we een partijtje gespeeld op het warmst van de dag. Iedereen
verklaarde ons voor gek maar Reneetje had zijn racket niet voor niets mee genomen.
Ook stappen deden we regelmatig en René hield het altijd het langst vol. Ik weet nog het verhaal dat
ik al in dromenland lag toen René met Hans (een ander stapmaatje) om 4:00 uur ’s-morgens bij
weer een andere vriend (Jeffrey) aanbelde. Jeffrey had de ‘pech’ dat hij midden in het centrum
woonde en René dacht dat het wel leuk was om daar een afzakkertje te halen. Nou was Jeffrey
gelukkig niet zo moeilijk dus hij liet ze gewoon binnen en dook zelf zijn bedje weer in.
Zo gingen we ook een keer naar een nieuw geopende discotheek. Correcte kleding verplicht en dat
was natuurlijk ‘kat in het bakkie’ voor René.
Geduldig stonden we bij de deur te wachten tot de portier ons binnen liet. Één voor één druppelden
we binnen maar eenmaal binnen misten we René. Hij liep toch als laatste in de rij achter ons aan.
Wat was het geval? Om zijn ‘correcte’ outfit te completeren had René witte schoenen aangetrokken.
En dat vond de portier net iets te veel van het goede.
Moet je voorstellen, René, altijd keurig gekleed. Werd ie geweigerd vanwege zijn niet ‘correcte’
schoenen. Uiteindelijk kwam ie er wel in maar “de volgende keer géén witte schoenen”, zei de
portier.

En dan ons tripje naar Parijs.
René was daar al vaker geweest en hij zou ons wel laten zien hoe het er in Parijs aan toe ging zoals
het reizen met de metro.
Wij kwamen een dag later dan René aan in Parijs en we zouden elkaar ontmoeten op het Gare du
Nord. Hij zou ons naar ons hotel begeleiden en terwijl hij ons de werking van de Métro uitlegde
sloten de deuren van de trein zich. Echter……..hij stond IN en wij BUITEN de wagon en terwijl hij
verbaasd kijkend naar ons zwaaide reed de trein weg.
Gelukkig waren we zo verstandig om gewoon de volgende trein te pakken en hij stapte gewoon op
het volgende station uit en zo vonden we elkaar gelukkig weer terug.
september 2012
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Nooit zal ik vergeten dat hij op zijn vrijgezellenavond blazend op een scheidsrechterfluit ons van de
ene naar de andere kroeg dirigeerde.
Toen Elly me bijna 2 jaar geleden belde met het slechte nieuws van zijn ziekte kwam dat dan ook
hard aan. Je schrikt er van en hoopt op het beste. Het begon er zelfs op te lijken dat hij het ging
redden.
Hij bleef optimistisch en opgewekt na de zoveelste chemo en zelfs het tennissen pakte hij weer op.
Maar helaas begon het er toch naar uit te zien dat hij de strijd ging verliezen.
“Zolang ik meer goede dan slechte dagen heb houd ik het vol”, zei hij.
Uiteindelijk sloeg de balans naar de slechte kant door en toen wisten we dat het niet lang meer zou
duren.
Wat hij gelukkig nog kon beleven was het ja-woord van Elly en natuurlijk ook het huwelijk van zijn
zoon.
Dat René geliefd was bleek uit de enorme belangstelling op zijn crematie.
Het deed me goed om ook zoveel ‘oudgedienden’ te hebben gezien.
René was één van de meest integere mensen die ik heb gekend en ik prijs me echt gelukkig dat ik
hem heb heb mogen meemaken.
Wat zullen we hem missen!!!

Slecht nieuws
Wij kregen bericht dat eind september de vader van Elly de Hoogh is overleden.
Na het recente overlijden van René wederom een zware klap voor haar.
Namens TVI condoleren wij Elly en wensen haar heel veel sterkte met opnieuw een zwaar verlies.

Ook Frans Hazelaar wensen wij veel

de komende tijd.

Vrijdag 5 oktober wacht hem alweer een operatie omdat zich nieuw tumorweefsel heeft ontwikkeld.
We leven mee met Anneke en Frans!!!

september 2012
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Tennispark de Hofstede

Racket trek
Op de woensdagavond in de herfstperiode organiseert de Hofstede elke week een racket trek.
Iedereen is welkom om deel te nemen, we spelen in mix en dubbelpartijen.
Heb je er zin in kom dan voor 19.00 uur je melden en dan word je ingedeeld.
We starten op woensdagavond 10 oktober.
Geef je op via een mail aan Gerard Lupker en geniet van het naseizoen.
Openingstijden naseizoen 2012
Ook dit jaar verruimen wij weer de openingstijden in het naseizoen, wij blijven open zolang het weer
het toelaat en bij voldoende animo.
De openingstijden zijn als volgt: in de maanden oktober en november
Dinsdag, woensdag en donderdag van 18.00 uur tot 23.00 uur.
Zondag van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Maak gebruik van dit aanbod en er zijn geen extra kosten aan verbonden.
Wil je zeker weten of er gespeeld kan worden, bel Gerard 0614658528 of Omar 0616979281.
Hofstede Herfst Competitie
Dit jaar organiseert Tennispark de Hofstede een herfst competitie op de dinsdagavond en op de
zondagmiddag
Er wordt gespeeld in dubbel en mix partijen met wisselende partners.
Wij starten op dinsdag 9 oktober om 19.00 uur en op zondag 14 oktober om 13.00 uur
Je bent vrij om je op te geven voor een van deze dagen en verplicht je tot niets, maar het lijkt ons
wel leuk om zo elkaar te blijven zien.
Aan het einde zijn er leuke prijzen te verdienen, en we tellen de games gedeeld door het aantal
gespeelde wedstrijden, dus iedereen heeft kans.
Maar hoe meer je speelt hoe groter de kans op een prijs.
Aanmelden ? Ja leuk stuur een mail naar gerardlupker@hotmail.nl
Tennis clinic op de Hofstede
Vanaf donderdag 4 oktober houden wij weer onze wekelijkse tennisclinic, de clinic start om
19.00 uur tot 21.00 uur en er zal aandacht worden gegeven aan
diverse onderdelen als het volleren, backhand, forehand en service.
Verbeter je spel door mee te doen aan de clinic de kosten zijn slechts € 15,00
Na 21.00 uur is Gerards uurtje, drankjes €1,00 excl. mix.

september 2012
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Het Natale tennistoernooi 1 september

Elk jaar is het weer spannend of het Natale-toernooi,
weersomstandigheden, doorgang kan vinden. Op de
(25 augustus) stonden we om 12.00 uur allemaal in de
de baan op te gaan, nadat Din, Piet, João, Dave, Adjuto,
John e.a. keihard gewerkt hadden om de banen droog te
aangezien het die nacht en ochtend behoorlijk hard

i.v.m.
geplande datum
startblokken om
Carlos, Rinus,
krijgen,
geregend had.

Er waren 40 aanmeldingen: we hadden eigenlijk op meer
volgend jaar zullen we er naar streven om dit aantal
krijgen!

gerekend, maar
omhoog te

Enfin, de eerste groep stond al zo’n kwartier op de baan toen het steeds donkerder begon te
worden… en ja hoor daar begon het wéér te plenzen. Niet zo’n klein beetje ook, er was geen
houden meer aan. In een mum van tijd stonden alle banen weer blank. Sorry jongens voor al dat
werk die ochtend!
Het zag er niet naar uit dat het nog droog zou worden en op dat moment besloot het bestuur om het
toernooi een week op te schuiven naar 1 september. Op een paar mensen na konden de meesten
gelukkig. En alsof het zo moest zijn, want het weer had niet mooier kunnen zijn een week later.
De hele dag een stralend blauwe lucht! Er waren die dag toch weer wat meer afmeldingen dan
verwacht, maar net iets meer nieuwe aanmeldingen van mensen die de week ervoor verhinderd
waren. Uiteindelijk konden we dus starten met 40 deelnemers, waaronder Ria! Er kan natuurlijk
geen Natale-toernooi gespeeld worden zonder haar!
Dit jaar was het karakter wat soberder i.v.m. het recente overlijden van René de Hoogh. Dus geen
muziek ’s avonds en ook geen prijzen. Wel werd er vanaf ongeveer 18.00 uur als afsluiting in de
kantine een maaltijd geserveerd van heerlijke saté, salade en frites.
Al met al is het toernooi heel gezellig verlopen en ik geloof dat iedereen het naar zijn zin gehad
heeft. Ik denk dat René en Natale, toeziend vanaf hun wolkjes, tevreden kunnen zijn. Ze hebben in
ieder geval voor goed weer gezorgd!
Als laatste wil ik alvast aan alle leden een oproep doen voor volgend jaar: schrijf je in voor het
Natale-toernooi! Hou er met je privé-afspraken rekening mee! 40 deelnemers zijn echt te weinig als
je bedenkt dat TVI 85 leden heeft! Het is bovendien een mooie afsluiting van het tennisseizoen en
als je dan even tussen de tennispartijen door in het zonnetje op het terras zit, bedenk je weer wat
voor gezellige vereniging we hebben in een mooie omgeving!

-.-.-.-.-

Letty

september 2012
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Het mix toernooi van TVI op 24 september 2012

Het zag er niet veelbelovend uit. Het had de afgelopen nacht ontzettend veel geregend. Toch lukte
het Omar (bijna) alle 8 (!!) banen op tijd droog te krijgen zodat het mix toernooi zoals gepland rond
12 uur van start kon gaan. Petje af voor onze Omar!
Er hadden zich 16 mix koppels ingeschreven die ingedeeld waren door onze voorzitter in 4 mix
poules. We hadden de eer om 6 gastspelers te verwelkomen. Tjalling is bijna een TVI-er dus die
reken ik gemakshalve niet onder de gast spelers: José met Dominique, Gladys met João, Yakup
met Marga, Ben (‘mystery man’) met Wil, Sonja met Rinus, Ruud met Hedy.
Ik kan niet anders zeggen dat ik vier heerlijke en gezellige wedstrijden gespeeld heb met Ruud.
De laatste wedstrijd was iets te hoog gegrepen voor ons maar ach, dat motiveert alleen maar om
meer te spelen volgend jaar. We hadden alles mee die dag! Het weer werd en bleef prachtig.
De zon was volop aanwezig. In de pauze hebben we gezellig met z’n allen in een kring in het gras
en in de zalige zon gezeten. Het was echt genieten.
Letty en Rinus verzorgden de prijsuitreiking. De winnaars van elke poule werden beloond met dikke
kussen en een fles wijn. De winnaars waren: Lucie en John (poule A), Esmeralda en Jan (poule B),
Elly en Ron (poule C) en Wil en Ben (poule D). Er waren extra prijzen ter beschikking gesteld.
Namens Natascha mocht Letty een diner aanbieden bij Crazy Piano’s aan de winnaars van het
toernooi. Lucie en John gaan genieten van dit heerlijke diner! Gerard had twee MP3 spelers voor
het koppel dat op de tweede plaats eindigde. Elly en Ron waren de gelukkigen!

Het toernooi werd afgesloten met een eenvoudige doch smakelijke pasta maaltijd verzorgd door
Omar en Gerard. We hebben een mooie en zonnige tennisdag gehad met z’n allen.
Volgend jaar volgt vast een tweede editie! En nu maar hopen dat we volgend jaar 6 nieuwe leden
hebben!
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