
 

  
  

Opening beachcourts 

Maandag 16 mei zijn de nieuwe beachcourts 
van op ons tennispark officieel geopend door 
wethouder Rabin Baldewsingh. Het was een 
feestelijke & sportieve opening. Klik hier voor 
foto’s van de opening. Klik hier voor alle 
informatie over de beachcourts. 

 
Nieuwe ledentoernooi 

Op vrijdag 27 mei heeft het nieuwe 
ledentoernooi plaatsgevonden. Dit toernooi 
is door de nieuwe commissie ledenwerving, - 
en behoud georganiseerd. De nieuwe leden 
hebben met elkaar kennis kunnen maken, het 
bestuur en met de commissie. Na het tennis 
hebben we nog gezellig een borrel met elkaar 
gedronken. De aanmoedingsprijzen zijn naar 
Geja en Rosier gegaan 

 
Voorjaarscompetitie 

De competitie is alweer voorbij. Wat is de tijd 
toch snel gegaan. 7 competitiedagen zijn 
voorbij gevlogen. De teams hebben op 
zaterdag heerlijke maaltijden gekookt; 
spaghetti, rijsttafel, pasta, kip pilav, roti en 
natuurlijk de afsluitende barbecue verzorgd 
door Heren 3 (Collin met barbecue diploma!) 
en Mix 2! Helaas geen kampioenen dit jaar, 
wel veel handhavers en een enkele 
degradatie. Nu op naar een mooi 
toernooiseizoen en daarna de 
najaarscompetitie.  

 
Jeugdactiviteiten 2016 

Op zondag 12 juni is er een extra training van 
Henk. De training begint om 13.00u en duurt 
tot 15.00u.  
 
Ouder/ kind toernooi 

Op zondag 26 juni organiseren we het 
jaarlijkse (groot)ouder /(klein)kind toernooi 
Dit toernooi is voor de jeugd t/m 17 jaar 
samen met hun ouder of grootouder. Er 
worden wedstrijden gespeeld in 
verschillende poules. Dit gezellige familie-
evenement mag je natuurlijk niet missen!   
Je kunt je opgeven via 
jc@tennisparkhoutrust.nl, onder vermelding 
van namen en leeftijden. Tenminste 1 van het 
ouder/kind koppel moet lid zijn van onze 
vereniging. 
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Houtrust Open 2016 

Vanaf vandaag begint het Houtrust Open 
toernooi! Houd de website van 
www.servicepunt.com in de gaten voor de 
speelschema’s! Elke dag is het mogelijk om een 
heerlijk broodje en maaltijd te nuttigen. Vrijdag 
17 juni is het feestavond met DJ Groovie, wie 
kent hem nog niet?!  

 
 

 
 
LET OP! 
Gedurende het toernooi zullen de banen in de 
avond van 17.00u niet beschikbaar zijn voor 
vrijspelen. 
 
Uitwisseling Hanenburg 

Vrijdag 24 juni hebben wij een uitwisseling op 
Tennispark Hanenburg. De deelnemerslijst zit 
helaas al vol. Wel is iedereen natuurlijk van harte 
welkom leden aan te moedigen op de avond zelf!  
 
Clubkampioenschappen enkel 2016 

De single clubkampioenschappen worden dit jaar 
in de week van 16 juli t/m 24 juli gehouden. 
Vrijdag 22 juli is er een feestavond met het 
thema Caribbean Nights. De inschrijving wordt 
via toernooi.nl geregeld. De inschrijving is nu 
geopend: 
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx
?id=FFDC4569-A105-4824-9F7B-08E675097B98 
 
De dubbel clubkampioenschappen worden apart 
gehouden in de week van 3 t/m 11 september.  

 
 
 
 

 
 

https://www.flickr.com/photos/136962045@N05/albums/72157668617366975
http://tennisparkhoutrust.nl/nl/Beach.html
http://www.servicepunt.com/
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=FFDC4569-A105-4824-9F7B-08E675097B98
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=FFDC4569-A105-4824-9F7B-08E675097B98
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Agenda 2016 
De complete agenda voor 2016 vindt u ook terug 
op de website onder Activiteiten/Jaaragenda 
2016. 

 
 

11 t/m 19 juni: 

Houtrust Open 2016 
 

Juni: 

Kanonnentoernooi 
 

24 juni: 

Uitwisselingstoernooi Hanenburg 
 

26 juni: 

Ouder-Kind toernooi 
 

16 t/m 24 juli: 

Clubkampioenschappen enkel 
 

6 augustus: 

Kruikentoernooi 
 

3 t/m 11 september: 

Clubkampioenschappen dubbel 
 

16 september 

Mixed Up! Toernooi 
 

September- oktober: 

Herfstcompetitie 2016 
 

November 

Algemene ledenvergadering 
Snerttoernooi 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
      


