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Redactie Nieuwsbrief: Gerrit-Jan Koetje/vacatures 

Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl 

Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl 

 

 

 
Gerda Luiken Tel. 0598-321393/06-12238263 

 

Open dag (de opbrengst) 
Op de open dag kwamen vooral eigen leden af. Dat is mooi en dat moeten we vooral ook 

blijven stimuleren. Het is toch altijd weer een mooi aftrapmoment van het tennisseizoen. 

De eerste afspraken voor tennispartijtjes worden gemaakt en men geeft zich op voor de 

laddercompetitie. Het is erg teleurstellend dat de flyeractie (1000 flyers met dank aan 

Koos Speelman voor sponsoring!) die we hebben gehouden in Kolham, Froombosch, 

Scharmer en een deel van Westerbroek eigenlijk niets heeft opgeleverd. De meeste 

winst halen we uit leden die zelf actief proberen nieuwe leden aan te brengen. Zo 

hebben we in ieder geval 2 nieuwe seniorleden kunnen verwelkomen, Michael Venema 

en Marloes Renses van Voorhuizen. Ze doen beiden mee met de tennislessen op 

woensdagavond. Voor 2 potentiële nieuwe jeugdleden die graag wilden lessen waren er 

helaas geen mogelijkheden. Erg jammer dat we hen moesten teleurstellen. 

 

Jubileumfeest Tennisvereniging Kolham 
Inmiddels zijn uitnodigingen verstuurd naar leden en genodigden voor een leuk omlijste 

clinic met een mistery guest ’s middags en ’s avonds een feestelijke BBQ. De avond is 

speciaal voor leden en aanhang en daarvoor genodigden. Het middagprogramma begint 

om 16.00 uur. De BBQ is vanaf ca. 19.00 uur. 

Zoals in de uitnodiging is gevraagd is het verzoek z.s.m. op te geven of je wel of niet komt 

en met hoeveel personen. We moeten voor de inkoop voor de BBQ enigszins zicht 

hebben op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Opgave kan via de mail van de 

tennisvereniging. Mocht je geen uitnodiging hebben ontvangen; laat het ons even weten 

ook weer via een mailtje. 

Tot de 10e!!! 
 

Verlichting toegangspad/vervaniging cv-ketel 
Zoals menigeen inmiddels gemerkt zal hebben is de verlichting van het toegangspad 
stukken verbeterd. Installatiebedrijf van der Span heeft de ledverlichting van de 
lantaarnpalen vervangen. We hebben van der Span ook gevraagd om een offerte voor de 
vervanging van de cv-ketel. Het bestuur probeert met subsidie de vervanging te 
realiseren. 
 

TV aan de muur 
Zoals jullie hebben kunnen zien hangt de TV  inmiddels aan de muur.  Een 
gebruiksaanwijzing ligt bij de TV. We werken met digitenne van KPN. 
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activiteitenkalender: 

- Zaterdagmiddag 17 en 27 mei thuiswedstrijden Heren 1 (vanaf 13.00 uur) 
- Maandagochtend 8, 15, 22 en 29 mei vanaf 11.00 uur  thuiswedstrijden Heren 

50+competitie 

- OGTB 35+ op dinsdagavond vanaf 19.00 uur 23 mei, 29 juni en 11 juli  
- 10 juni jubileumactiviteiten 
- Slochter Tenniskampioenschappen 19 t/m 25  juni 
- Clubkampioenschappen direct na de schoolvakanties vanaf 4 september 
- 20 oktober kaart-, sjoel- en tennisavond 

 

TKS (tenniskampioenschappen van Slochteren) 2017 
Deelname staat open voor de leden van de vijf tennisverenigingen binnen de gemeente 

Slochteren en inwoners binnen de gemeente die beschikken over een geldig KNLTB-pasje. 

Jong en oud! 

De DE en HE zijn mogelijk in de categorieën 3 t/m 8 en voor 50+ in de categorieën 6 t/m 8. 
Voor de gemengd dubbel, herendubbel en damesdubbel wordt de door de KNLTB 
ingevoerde systematiek van actuele rating toegepast. De wedstrijdleiding bepaalt hiervoor 
op basis van de actuele rating verschillende subcategorieën met gelijkwaardige spelers, 
waarmee het toernooi wordt gespeeld. Je speelt dus altijd wedstrijden op je eigen niveau. 

Inschrijven is mogelijk tot dinsdag 6 juni 2017 via www.toernooi.nl.  
Wacht er niet mee. Voor de organisatie is het fijn wanneer aanmeldingen snel 
binnenstromen.  

Stand van zaken KNLTB competitie per 7 mei: 
Heren 1 zaterdag competitie: 3

e
 plaats 

Heren 1 50+: 2
e
 plaats met 1 punt achterstand op de koloper 

Heren 2 50+: laatste 

 

               

      Tel. 0598 395217 

 

 www.salonesperance.nl/              
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