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TENNISVERENIGING KOLHAM

Redactie Nieuwsbrief: Gerrit-Jan Koetje/vacatures
Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl
Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl

Activiteitenoverzicht 2017
20 oktober: Kaart, sjoel en tennisavond. Inleggeld is € 7,50 inclusief koffie, thee, drankjes
en hapjes. Voor leden en hun partner. Aanvang 20.00 uur
11 oktober: laatste tennislessen buiten
Okt. 2017/ mrt 2018 1 lesgroep in de hal.

20 oktober Kaart, sjoel en tennisavond!!!
Opgave via tennisverenigingkolham@live.nl of via de lijst in de kantine. Mis deze
gezellige avond niet! Kosten slechts € 7,50 incl. koffie, thee een drankje en een
hapje.

Hendrik Uildriks in het zonnetje gezet
Voor aanvang van de prijsuitreiking van de clubkampioenschappen werd Hendrik
Uildriks door de voorzitter bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de club. Helaas
kon Hendrik niet bij het jubileumfeest in juni aanwezig zijn dus werd deze
gelegenheid aangegrepen hem alsnog in het zonnetje te zetten. Hendrik is vanaf
de oprichting onafgebroken bijzonder actief voor de vereniging. Hij zit al 25 jaar
in de baancommissie en ABC. Je kunt altijd een beroep op hem doen en is een
drijvende kracht in het beheer en onderhoud van onze accommodatie. Hendrik
ontzettend mooi dat je dit doet !!!

Hendrik ontving van de vereniging een fotocollage en een dinerbon en zijn
vrouw Roelie kreeg van de voorzitter een bos bloemen .

Gerda Luiken Tel. 0598-321393/06-12238263
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Tenniskampioenschappen Slochteren 2018
Onze vereniging is weer aan de beurt om de Slochter tenniskampioenschappen te
organiseren. De kampioenschappen kennen de vertrouwde opzet met de bekende
tennislocaties maar met één groot verschil; aan het toernooi kan worden
deelgenomen door leden van tennisverenigingen en of inwoners binnen de
nieuwe gemeente Midden Groningen met een geldige KNLTB-pas.
Wij zoeken vrijwilligers om van dit evenement voor onze vereniging weer een
succes te maken. Onder anderen voor de volgende onderdelen:
wedstrijdorganisatie (jeugd en senioren), sponsoring (binnenhalen van zoveel
mogelijk sponsoren) catering, administratie en PR.

Vrijwilligers gezocht
We vernemen graag wie hieraan medewerking wil en kan verlenen. Geen ervaring
is geen probleem dat wordt altijd opgelost. Stuur even een mailtje of neem
contact op met één van de bestuursleden. Graag voor 20 oktober!!

Nieuwe cv-ketel en vervanging thermopane
We hebben een aanvullende subsidie kunnen binnenhalen bij de NAM en
daarmee zullen we de komende weken de cv-ketel en 2 thermopane ruiten
vervangen. Laatste nieuws; 17 oktober wordt de cv-ketel geplaatst!

Clubkampioenschappen 2017
Van 1 t/m 10 september vonden de Clubkampioenschappen plaats. De eerste
dagen was het weer nog redelijk maar later in de week waren de weergoden ons
minder goed gezind. Gerald Wiegertjes en Bertrik Steenbergen zijn er weer in
geslaagd een mooi schema samen te stellen. Hun flexibiliteit werd weer zwaar op
de proef gesteld maar het is grotendeels gelukt. Helaas is het niet gelukt de Heren
Dubbel A af te ronden. Daarom is besloten de winnaars van de Heren Dubbel B tot
clubkampioenen uit te roepen. De overige categorieën zijn wel volledig gespeeld,
Met dank aan Gerald en Bertrik, de leden die de kantinediensten hebben
gedraaid, de ABC en de kantinecommissie.
De kampioenen:
Heren enkel A: 1e Marco Hoogstra en clubkampioen
2e Jan Hoogstra
Heren enkel B: 1e Wolfgang Hartman
2e Hendrik Uildriks
Heren dubbel B: 1e Hendrik Kroon en Gerald Wiegertjes en clubkampioenen
2e Hendrik Uildriks en Jan Teekema
Dames dubbel: 1e Melissa Hogendorf en Karin Nijveen en clubkampioenen
2e Cobie Koetje en Diana Feringa
Gem. dubbel: 1e B Melissa Hogendorf en Bertrik Steenbergen en clubkampioenen
e

2 Cobie Koetje en Melle Broekema
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clubkampioen Heren enkel A Marco Hoogstra

Melissa Hogendorf en Karin Nijveen clubkampioenen Dames Dubbel

Melissa Hogendorf en Bertrik Steenbergen clubkampioenen Gemengd Dubbel

www.salonesperance.nl/

Tel. 0598 395217

