
Aankondiging en inschrijving Clubkampioenschappen DUBBEL 

 

De CK-dubbel gaat na de zomervakantie starten!!  

Voordat de verdere info volgt….…. we zoeken nog steeds 

versterking voor onze commissie!!!!!!!     

Wat ook zou kunnen; als je nou niet in de commissie wil, 

maar je zou wel een avond op de club willen helpen ter 

ondersteuning. Denk aan; ballen uitdelen, hapjes maken en 

rondbrengen en zorgen dat de standen worden genoteerd. 

Hiermee zouden wij al erg blij zijn, want nu komt alles neer op 4 personen, dat is 

echt te weinig. Dus zou je dit willen, vermeld dit dan bij je aanmelding, alle 

kleine beetjes helpen!!! 

 

INFO CK Dubbel:  

De eerste speeldag zal zijn op woensdag 24 augustus , de 

halve finales zijn op vrijdag 9 september, de finaledag is 

op zaterdag 10 september vanaf 15.00 uur. Als je je 

inschrijft, is het de bedoeling dat je ook op de (halve) 

finaledag kunt spelen. 

Inschrijven kan t/m 19 augustus: geef je op door een mail te sturen met je 

naam, je partner, telefoonnummer en mailadres naar: 

CKC.ltcdepaasberg@gmail.com  

De planningsavond zal zijn op dinsdag 23 augustus om 19.15 uur.  

Op deze avond worden de wedstrijden gepland, zijn er daarna wijzigingen, vragen 

we jullie dit aan de CK commissie door te geven zodat de commissie de banen kan 

reserveren. De standen worden ook op de club-app bijgehouden, zodat alles goed 

te volgen is.  

Het inschrijfgeld is 5 euro, dit kan betaald worden op de dagen dat je speelt 

aan een van de commissieleden.  

Zomerleden zijn van harte welkom om mee te doen!! Er zijn zoveel nieuwe leden; 

iedereen kan meedoen! We maken poules op niveau, dus het is een leuke manier 

om eens tegen anderen te tennissen, schrijf je dus in! 
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Jeugd vanaf 15 jaar mag zich ook inschrijven, mits ze samen met een 

volwassene spelen. 

Heb je geen partner en wil je toch meedoen? Geef je dan alleen op, en wellicht 

vinden wij een geschikte partner voor je. 

 

De Loterij  

Zoals gebruikelijk willen we afsluiten met de 

jaarlijkse loterij. Hiervoor gaan we de ondernemers 

langs voor leuke prijzen, maar ben of ken je iemand die ook voor leuke prijzen 

kan zorgen, dan zijn we daar blij mee! Je mag je dan melden bij Maike (06-

40522848), dan kunnen we gezamenlijk zorgen voor een geweldige prijzentafel!! 

We hopen op veel deelname en leuke wedstrijden, en wellicht wat extra hulp en 

prijzen,  dus schrijf je snel in!!!!! 

 

Met sportieve groet,  

De CK-commissie 

 


