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Redactie Nieuwsbrief: Gerrit-Jan Koetje/vacatures 
Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl 
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Activiteitenoverzicht 2018  

15 december: Kerstmarkt in het verbouwde Dorpshuis van 16.00 tot ca. 
18.00 uur 
12 januari: Nieuwjaarstoernooi tennishal LTC de Kalkwijck aanvang 20.00 
uur 
 

Ontwikkelingen rond het bestuur   
Zoals in de vorige editie gemeld stoppen Hans Edens en Gerrit-Jan Koetje 
met hun bestuursactiviteiten. Marjanna Kooi was informeel al toegetreden 
en Sandra Kroeze en Reind Wolthers hebben aangegeven graag toe te willen 
treden tot het bestuur. Mooie ontwikkelingen dus! Tijdens de ALV zal een 
en ander volgens de voorgeschreven procedure worden geregeld. 

 
Kampioenen laddercompetitie 2018 
 

B            Bart van Daalen is kampioen geworden in de ”HEREN-ENKEL A”  

               en Gerald Wiegertjes in de ”HEREN-ENKEL B” . 

               Agnes de Boer is kampioen in de ”DAMES-ENKEL” 

               In de ”LADDER-DUBBEL” categorie zijn Reinier Mellens en Otto                               

               Wierenga  bij de Heren kampioen geworden. 

               Bij de Dames zijn Els Mensinga en Andrea Bolhuis de kampioenen. 

               Els Mensinga & Henk Brouwer zijn in de ”MIX” categorie winnaar        

               geworden. 

 

                                                   Proficiat iedereen !!!!!!!!!! 
 

                  Jullie foto zal in 2019 op het LADDERBORD in de kantine te zien zijn. 

 

 

Kijk ook op de website 

www.tennisverenigingkolham.nl voor meer informatie over TV 

Kolham.Voor informatie over de laddercompetitie en de uitslagen 

van de ladder vink je het balkje ”LADDER” op deze website aan. 

 

Reinier  

                 Reinier Mellens en Tekla Venema. 
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KNLTB-competities voorjaar 2019 (aanmelden!!!) 
De inschrijvingen voor de voorjaarscompetitie 2019 moeten tussen 2 en 15 
januari worden gedaan door onze VCL’s (Verenigingscompetitieleiders) Jan 
Hoogstra en Gerrit-Jan Koetje. Zij willen dus graag weten of de teams die in 
2018 competitie hebben gespeeld ook in 2019 willen deelnemen. De 
aanvoerders worden verzocht dit bij hen kenbaar te maken. Dat kan door 
rechtstreeks contact met hen op te nemen (zie voor gegevens de website). 
We willen graag weten of er (nieuwe) leden zijn die graag aan een vorm 
van competitie willen deelnemen. Laat het Jan en/of Gerrit-Jan zo spoedig 
mogelijk maar uiterlijk voor 2 januari weten. Een overzicht van de diverse 
mogelijkheden is te vinden op www.centrecourt.nl/voorjaarscompetitie . 
En uiteraard kun je de VCL’s altijd om informatie vragen. 
 
De data waarop de competities worden gespeeld zijn te vinden op de 
website van de vereniging. 

 
Nieuwjaarstoernooi zaterdag 12 januari! 
Ons jaarlijkse Nieuwjaarstoernooi begint om 20.00 uur en wordt, zoals 
gebruikelijk, gehouden in de tennishal van LTC de Kalkwijck. Inloop vanaf 
19.45 uur. De kosten bedragen €5,00. Consumpties zijn voor eigen 
rekening. Er wordt tot ca. 23.00 uur gespeeld. Er wordt alleen gedubbeld 
en je speelt steeds met wisselende partners. 
Opgave kan tot donderdag 11 januari d.m.v. een mail naar: 
tennisverenigingkolham@live.nl. 
Wacht niet te lang met opgeven want met 2 banen zijn we beperkt en 
vol=vol. 
 

ALV woensdag 27 februari aanvang 20.00 uur 
 

NLdoet 2019 
Er is weer een mooie toezegging ontvangen voor een bijdrage uit het 
Oranjefonds. We hebben voor 2019 meer geld gevraagd en toegezegd 
gekregen. We willen in het kader van de NLDoet vrijwilligersdag o.a. graag 
het schilderwerk van het gebouw aan de buitenzijde aanpakken. De 
landelijke NLdoet vrijwilligersactie staat gepland voor 15 en 16 maart 2019. 
Uiteraard komen we erop terug maar vrijwilligers (zeker) voor het 
schilderwerk kunnen zich natuurlijk al aanmelden. 
 

Tegen elk aannemelijk bod! 
De oude kantinestoelen hebben we op Marktplaats gezet. Mocht er vanuit 
de leden belangstelling bestaan laat dit het bestuur even weten! 
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