
 

 

 

  Nieuwsbrief mei 2015  

Tennisles 2e oproep 

Bij het bestuur is de vraag binnen gekomen of er een mogelijkheid is om tennisles te 

nemen. Dit regelen wij graag voor u. Het is wel van belang dat het bestuur vooraf weet 
om hoeveel personen het ongeveer gaat. Via info@gouwen.nl  kunt u zich aanmelden 

voor les. Wilt u erbij vermelden of u beginner of gevorderd bent.   
       

Van de VCL: Inschrijven najaarscompetitie 

Beste captains en leden van de Gouwen, 

De Voorjaarscompetitie is nog in volle gang, maar vanaf nu kunnen teams aangemeld 

worden voor de KNLTB Najaarscompetitie 2015. 

Competitie spelen is voor veel spelers en verenigingen een van de hoogtepunten van het 

seizoen. Voor spelers betekent competitie spelen een teamprestatie neerzetten, 

onderlinge concurrentie en trainen voor een doel. Ook voor verenigingen is de competitie 

belangrijk. Niet alleen omdat het veel sfeer en gezelligheid op de club brengt, maar ook 

omdat competitie spelen voor verbinding tussen de leden zorgt. En verbinding betekent 

binding met de club en behoud van spelers voor uw vereniging. De Najaarscompetitie 

wordt in het algemeen gespeeld in afdelingen van acht ploegen, waarin een halve 

competitie wordt gespeeld (zeven speeldagen). 

Jullie hebben tot 15 mei de gelegenheid om je belangstelling bij mij aan te geven.  

Daarna heeft de VCL heeft tot 1 juni 2015 de gelegenheid om de definitieve 

samenstelling van de ploegen te bepalen en de ploegen in te schrijven via MijnKNLTB. 

Graag ontvang ik van jullie per team of per speler een compleet ingevuld en ondertekend 

inschrijfformulier. Dit betekent dat alle spelers bereid zijn om deel te nemen aan de 

najaarscompetitie in een team en aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan/zal 

voldoen. De kosten voor deelname bedragen circa 150 euro per team (KNLTB 36 euro, 

1x koffie en tennisballen). Het exacte bedrag rekent de VCL nog uit.  

Teams die zich later terugtrekken krijgen een boete van 225, die natuurlijk wordt 

doorberekend. 

Een team bestaat uit minimaal 6 spelers, die daadwerkelijk beschikbaar zijn. Jullie 

mogen aangeven in welk team jullie willen spelen. Nadat alle aanmeldingen zijn 

ontvangen dan zal de VCL de mogelijkheden nagaan, zodat zoveel mogelijk leden kunnen 

deelnemen aan de competitie. 

In de bijlage staan de inschrijfmogelijkheden voor de Najaarscompetitie 2015. Mochten 

er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan hoor ik dat uiteraard graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de VCL 

Eras Wijkhuizen 036-5450990 

 

Inschrijving najaars (dubbel) competitie de Gouwen 

Inleveren voor 15 mei bij Eras Wijkhuizen (0365450990) 

Liefst via email (met gescand formulier): Eraswijkhuizen@kpnmail.nl 

mailto:info@gouwen.nl
http://www.gouwen.nl/index.html


 

 

Inschrijving najaars (dubbel) competitie de Gouwen 

 

Naam       Bondsnummers Speelsterkte  

          enkel  dubbel 

……………………………………………… ………………… ………………… 

 

……………………………………………… ………………… ………………… 

 

……………………………………………… ………………… ………………… 

 

……………………………………………… ………………… ………………… 

 

……………………………………………… ………………… ………………… 

 

……………………………………………… ………………… ………………… 

 

……………………………………………… ………………… ………………… 

 

……………………………………………… ………………… ………………… 

Gewenste competitiesoort (zie bijlage) 

deling  

……………………………………………………………p[ 

 
De spelers op dit formulier zijn bereid om deel te nemen aan de najaarscompetitie en 

zullen aan de financiële verplichtingen van de Gouwen voldoen. De kosten voor deelname 

bedragen circa 150 euro per team (KNLTB 36 euro, 1x koffie en tennisballen). Euro Het 

exacte bedrag rekent de VCL nog uit.  Teams die zich later terugtrekken krijgen een 

boete van 225, die natuurlijk wordt doorberekend. 

 

Handtekening       Datum 

(Namens team/deelnemers op dit formulier) 

  

 

…………………………………………………………… 



 

 

 

 

Sproeitijden 

 
Van maandag tot en met vrijdag worden de banen gesproeid om  

  08.00 uur 

  13.00 uur 

18.00 uur 

Het is verstandig even van de ban af te gaan tenzij u dol bent op een verfrissende 

douche. 

 


