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Activiteitenoverzicht: 
 Vanaf 31 augustus: start lessen najaar 

 5 t/m 11 september: Clubkampioenschappen 

 28 oktober: Kaart- en Sjoelavond 

 
Overlijden Hindrik en Roelie Uildriks 
Inmiddels is het bijna een maand geleden dat we het afschuwelijke bericht 
kregen dat Hindrik en Roelie Uildriks tijdens een wandeling in de Ardèche om 
het leven zijn gekomen. Op 15 augustus hebben we waardig afscheid genomen. 
Er aan wennen is moeilijk. 

 
 

Clubkampioenschappen 2022.  
Onze clubkampioenschappen worden gehouden van 5 t/m 11  september. De 
organisatie is in handen van de commissie, die bestaat uit Henk de Haas, Raoel 
Steffens, Sandra Kroeze en José Drent. De commissie heeft de indeling voor 
het toernooi gemaakt en de leden hebben dit per mail ontvangen. Tijdens het 
toernooi staat ook de tent voor de kantine, dus kan er overdekt en indien nodig 
verwarmd worden genoten van de wedstrijden. 
De clubkampioenschappen voor onze jeugd vindt plaats op vrijdagmiddag, 9 
september tussen 16.00 en 18.00 uur. De organisatie hiervan is in handen van 
de jeugdcommissie. Uiteraard is iedereen van harte welkom om ook onze jonge 
talenten aan te moedigen. 
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Redactie Nieuwsbrief: Ruud Drent  

Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl 

Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl 

 

mailto:Anton@cleanenergy.nl
http://www.cleanenergy.nl/
mailto:tennisverenigingkolham@live.nl
http://www.tennisverenigingkolham.nl/


NIEUWSBRIEF   NR.5    augustus 2022  TENNISVERENIGING KOLHAM   
pagina 2 van 3 

 

 
Laddercompetitie najaar 2022 
De laddercompetitie voor het najaar is gestart.  
Van 22 juli t/m 5 november is de tweede ronde van deze ladder.  
Speelafspraken worden door de deelnemers zelf gemaakt. De spelregels en de 
wedstrijdschema’s hebben alle leden ontvangen. Ook hangen deze in de 
kantine. Zorg ervoor dat je tijdig speelafspraken maakt. 
  

Lessen senioren najaar 2022 
Zoals eerder gemeld zijn voor het komend najaar weer 5 lessen gepland voor 
de senioren. Aanstaande woensdag, 31 augustus, wordt gestart met 3 groepen 
en vervolgens wordt er getraind op 14 september, 21 september, 28 september 
en 5 oktober. De lessen worden verzorgd door Daniëlle Koetje.  
 

Lessen junioren najaar 2022 
Onze jeugdtrainer Sietse Kaman heeft i.v.m. emigratie naar Zweden, 
aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor de lessen voor onze jeugd. 
We zijn blij dat Henk Groeneveld uit Froombosch bereid is om samen met  
Diana Feringa, de 5 lessen voor de twee jeugdgroepen in het najaar te 
verzorgen op dezelfde data als de lessen voor de senioren. 
  

Beheerder facebook en Instagram   
De facebookpagina en het Instagram account van onze verenging wordt 
beheerd door Erika de Haas. Hier kun je ook informatie e.d. vinden van onze 
vereniging. 
 

Competitieteams najaar 2022 
Voor onze vereniging spelen dit najaar 4 teams in de KNLTB competitie. Er zijn 
twee 17+ teams op de donderdagavond en één 17+team op de vrijdagavond. 
Daarnaast is er 50+team op de maandagmiddag. Lijkt het je leuk om een 
wedstijd te bezoeken; kijk dan op de KNLTB-Clubapp. Hier kun je de teams en 
de speeldata vinden onder “wedstrijden” en vervolgens “clubteams” aanklikken. 
Ons vrijdagavond herenteam heeft in klasse 3 van de KNLTB-competitie in het 
voorjaar de eerste plaats behaald. Een mooie prestatie. Reden voor het bestuur 
om ze in het zonnetje te zetten met een bos bloemen. Omdat de heren wekelijks 
worden getraind door Daniëlle Koetje, mocht ook zij delen in de feestvreugde. 
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Clean Energy World Tennis Tour in Haren 
In Haren wordt momenteel een ITF-toernooi gespeeld, waaraan veel noordelijke 
toppers (profs) aan deelnemen, waaronder Max Houkes, Niels Visker en het 
Harense talent Annelin Bakker. Het hoofdtoernooi is gestart. Elke dag wordt 
gespeeld op het park van TSH aan de Oosterweg in Haren. De toegang is 
gratis!  
 

 
 

 
 


