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Nieuwsbrief juli 2010 

 
 
Beste tennisliefhebbers van De Gouwen, 
 
 
Open Lesmeister toernooi (17 t/m 25 juli 2010) 
De inschrijfdatum voor het open toernooi is inmiddels verstreken en de toernooicommissie is nu druk 
bezig met de planning van de wedstrijden. Mocht het prachtige weer aanhouden dan wordt het extra 
goed toeven! Net zoals voorgaande jaren is er weer een heerlijk menu samengesteld. Zie bijlage voor 
een overzicht. Het weekmenu zal binnenkort ook op de site worden geplaatst.  

Vrij spelen tijdens open toernooi 
Tijdens het open toernooi kan er overdag op werkdagen tot 15.00 uur gespeeld worden. Wil je in het 
(voor)weekend tennissen, overleg dan even met de organisatie. Vanaf 19 juli is er tevens de 
mogelijkheid om vrij te spelen bij Tennisvereniging LTV.  
 
Summersmash (11 juli 2010)! 
Met het open toernooi in het verschiet kan de jeugd natuurlijk niet achterblijven! De jeugdcommissie 
heeft dan ook voor de “jongere” tennissers op zondag 11 juli aanstaande het Summersmash 
georganiseerd. Zie bijlage voor de uitnodiging. Geef je snel op want het is al over een paar dagen!!!  
Ken je nog niet zoveel kinderen van jouw leeftijd, neem dan gezellig een vriendje of vriendinnetje mee! 
Wij zorgen uiteraard, indien nodig, voor de rackets. 

Tennisvereniging De Gouwen = 30 jaar! 
Op 15 september 2011 bestaat Tennisvereniging De Gouwen precies 30 jaar! Wij kunnen  
en willen dit heugelijk feit niet zomaar voorbij laten gaan en willen dit groots vieren!  
 
Wij doen dan ook graag een beroep op de leden om zich vrijwillig aan te melden voor 
deelname aan de feestcommissie. Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar: 
femmahofman@hotmail.com.  
 
Kun je achteraf ook niet zeggen dat het feestje (nog) beter kon! 
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Meet & Greet (september) 
Elke woensdagavond in september is er een inloopavond van 19.00 uur – 20.00 uur. De voorzitter is 
hierbij aanwezig (bij afwezigheid iemand anders uit het bestuur) om al uw vragen te beantwoorden en  
tevens te verwelkomen als nieuw lid van de vereniging. Tevens kunnen de bestaande leden van deze 
gelegenheid gebruik maken om bepaalde zaken met de voorzitter te bespreken. 
 
 

Nationaal Tenniskampioenschap clubkampioenen 

Vanaf dit jaar kunnen de finalisten van de clubkampioenschappen meedoen aan de nationale 
clubkampioenschappen voor de speelsterkten 5 t/m 8. Dit is een uniek en nieuw landelijk toernooi, 
ondersteund door de KNLTB, voor  de grote meerderheid van tennissers die nu eens niet tot de top 
behoren. Het toernooi vindt plaats in de periode augustus t/m oktober. Iedereen die in de afgelopen 3 
jaren een finaleplek heeft bemachtigd tijdens de clubkampioenschappen bij De Gouwen ontvangt hier 
nog apart een uitnodiging voor.  

 
Tenslotte 
Vragen, opmerkingen of suggesties m.b.t. deze nieuwsbrief kun je richten aan Femma Hofman via 
nieuwsbrief@gouwen.nl 

 
Vriendelijke tennisgroet, 
 
 
 
Het bestuur                                              
 
Manfred van Veghel 
Harry van Vugt 
Sebastiaan Sanders 
Stanley Geukens 
Sven Zaal 
Femma Hofman     
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