
 

 

  Nieuwsbrief juni 2013    

         

Van het bestuur 

Het seizoen is inmiddels in volle gang. Dat kunnen we helaas nog niet zeggen 

van het weer, maar naar het schijnt is het goede weer wel op komst. Geen reden 
meer om te zeggen dat het weer te slecht is of te koud om te gaan tennissen. De 
banen liggen er geweldig bij en nodigen u uit om te trainen voor alle toernooien 

die weer op stapel staan in de regio. 

Najaarscompetitie 

In de nieuwsbrief van april hebben we u geïnformeerd over de Almeerse 

najaarscompetitie die dit jaar voor het eerst wordt georganiseerd. We willen u er 
aan herinneren dat u als team kunt inschrijven voor de dames dubbel, heren 

dubbel of de mix. Het is mogelijk om een team te vormen met mensen van een 
andere Almeerse tennisvereniging, dan schrijft u in bij de vereniging waarvan de 
meeste leden in het team zitten. Mensen die buiten Almere wonen kunnen niet 

deelnemen aan deze competitie. 

Vanaf dit moment is het mogelijk u in te schrijven voor deze competitie tot 1 
september. In de kantine hangen posters en kunt u het inschrijfformulier vinden 
met daarbij het reglement. Tevens zorgen we er voor dat beiden z.s.m. op onze 

website staan. 

Voor deze competitie betaalt u € 40,- per team. Hier zitten de ballen bij in, de 

prijzen die er te winnen zijn en een feestavond ter afsluiting op de laatste 
competitiedag. 

Oproep 

Wie wil namens onze vereniging samen met de andere verenigingen 
deze competitie organiseren. 

U kunt zich melden via info@gouwen.nl  

 

13e Open Toernooi 2013 

Op dit moment wordt er achter de schermen volop gewerkt aan de 

voorbereidingen van het Open Toernooi.                                                                       
De toernooicommissie is op dit moment nog druk bezig met het vinden van 
nieuwe sponsors en het benaderen van de “oude” sponsors. Gelukkig kunnen we 

vermelden dat firma Lesmeister Keukenlife ook dit jaar weer onze hoofdsponsor 
is.  
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Hier zijn we uiteraard zeer blij mee. Mochten er mensen zijn binnen de club die 

mogelijk bedrijven weten die eventueel geïnteresseerd zijn in een 
sponsorbijdrage laat het ons weten. Je kunt dit mailen naar 
opengouwen@gouwen.nl Wij zullen dan direct contact opnemen met potentiële 

sponsoren.                                                                                                                 
Als je mee wilt werken aan de voorbereidingen van het Open Toernooi of als je 

het leuk vindt om tijdens het Open Toernooi ergens mee te helpen kun je dat ook 
via hetzelfde e-mailadres laten weten. Alle hulp is uiteraard meer dan welkom. 
De inschrijving is inmiddels gestart. Ook de Gouwenaren kunnen hier aan mee 

doen. Ook als je denkt dat dit voor jou van een te hoog niveau is, niets is minder 
waar. Je kunt je altijd inschrijven in de diverse 8 categorieën. Schrijf je gezellig 

in met je eventuele dubbelmaatjes. Uiteraard ben je ook van harte welkom in 
een hogere categorie. 

Hierbij de link van het toernooi. 
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=E1AC661C-4EA9-4205-92B7-

5269428D3DF6.  

  

Van de VCL (Competitie) 

Voorjaarscompetitie 2013 

Vol trots kan ik jullie melden dat de heren I op zaterdag kampioen zijn geworden 
in de hoofdklasse. En ik kan wel zeggen dat zij met een hele grote overmacht  

alle wedstrijden hebben gewonnen. Volgend jaar spelen deze heren in de 
zogenaamde overgangsklasse. Ik wil de heren dan ook van harte feliciteren met 

deze klinkende overwinning. Zwen, Maarten, Floyd, Nick, Marc en Anwar SUPER 
gedaan. 

De heren zijn zaterdag 1 juni door het bestuur in het zonnetje gezet. 

Onverwacht hadden we zaterdag 1 juni nog een kampioensteam in ons midden. 

De heren 3 zijn kampioen geworden in de 4e klasse. Vorig jaar zijn zij 
gedegradeerd maar ze hebben er dit jaar alles aangedaan om weer terug te 

komen in de 3e klasse en dit is met 1 punt verschil uiteindelijk toch gelukt. 

Jeroen, Joram, Thijs, Casper, Chen, Stanley en de invallers Joost en Stefan TOP 

gedaan. Het team zal nog door het bestuur op gepast wijze worden gefeliciteerd 
met dit behaalde resultaat. 

Helaas is het team van Sven (heren 4) net niet kampioen geworden. Met 1 punt 
verschil hebben zij het net niet gehaald. Heren, volgend jaar in de herkansing!  

Via deze weg wil ik ook nogmaals Sebastiaan Sanders bedanken voor het 

initiatief tot het organiseren van de afsluitende BBQ. Dit was een zeer geslaagde 
actie waarbij een groot aantal teams  aanwezig waren.  
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  Marc, Nick, Zwen, Floyd 

      Maarten, Anwar 

 

Heren- en dames dubbel avond 

Zoals gebruikelijk organiseren we ook dit jaar voor u weer de heren- en dames 
dubbelavond waar gezelligheid centraal staat en je nooit van tevoren weet wat 

de criteria zijn om de eerste prijs in de wacht te slepen. 

Voor de heren is deze activiteit op zaterdag 10 augustus en voor de dames op 

zaterdag 17  augustus. 

U kunt zich inschrijven met een maatje. Heeft u niemand, maar wilt u toch 

meedoen dan kunnen wij u aan een medespeler koppelen. U mag ook met 
iemand samen tennissen die geen lid is bij de Gouwen. 

U kunt zich inschrijven via info@gouwen.nl door uw naam en/of de naam van 

tennismaatje door te geven. Het inschrijfgeld voor deze activiteit bedraagt €5,- 
per persoon op de speelavond te voldoen. 

U dient deze avond om 18.45 uur aanwezig te zijn. 

 

Toss-avond (herinnering) 

Wij willen u even onder de aandacht brengen dat het elke vrijdagavond toss-

avond is op ons park. Ook leden van HNL zijn van harte welkom om mee te 
doen. Vanaf half 8 beginnen we. U bent vrij om te komen en gaan wanneer u 

wilt. De enige doelstelling is een avondje gezellig tennissen met mensen die je 
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misschien niet zo vaak ontmoet. U hoeft hiervoor geen tenniswonder te zijn. We 

besluiten de avond met een hapje en een drankje. Kom gewoon eens gezellig 
meedoen! 

Leden van de Gouwen zijn ook van harte welkom bij HNL op de toss-avond, op 
donderdag. Gewoon doen! 

 

Winterlid bij HNL  

In overleg met HNL is afgesproken dat leden van de Gouwen voor het bedrag 
van € 45,-  winterlid kunnen worden. Hiervoor schrijft u zich in via onze 

ledenadministratie en betaalt u het bedrag via de penningmeester van onze 
vereniging. Wij zorgen er vervolgens voor dat alle in orde komt. U draait in deze 
periode bij HNL 1 bardienst. 

 

Activiteiten: 

30 juni  11:00 uur - 15:00 uur  
Organiseert HNL het MIX INVITATIE TOERNOOI (zie hun site) 

21 september, 28 september en 5 oktober Almeerse najaarscompetitie 

Toss-avond Vrijdag bij de Gouwen en donderdag bij HNL 

 

Voor vragen en suggesties kunt u zich altijd wenden tot het bestuur via 
info@gouwen.nl  
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