Clubkampioenschappen 2022
Daar gaan we dan! T.C het Grootslag organiseert op zondag 12 juni
weer een leuke activiteit voor de jeugd
!
De Clubkampioenschappen 2022!
Alle kinderen die in rood, oranje, groen of geel spelen, kunnen
meedoen! Een volledige dag met verschillende activiteiten. Eerst wordt
er fanatiek getraind. Daarna een gezellige groepsactiviteit met
aansluitend een gezamenlijke lunch.

Nieuwsbrief
Mei 2022

Na de lunch gaan de kinderen met elkaar strijden om te bepalen wie er
clubkampioen wordt in zijn of haar kleur.
Voor alle kinderen is er sowieso een prijs te winnen ✅
Aanmelden kan bij trainer Roel ⬅️

Agenda
Voorjaarscompetitie
afsluiting + huldiging
kampioenen 29 mei

Tot dan!

Najaarscompetitie
Hoi allemaal,

Open dag: ‘Maak kennis
met Tennis’ zaterdag 18
juni 15:30 uur
AVL Rent Grootslag Open
Week 27 (4 t/m 10 juli
2022 + voorweekend 2
en 3 juli)

Inmiddels is het einde van de voorjaarscompetitie in zicht maar is het
inmiddels ook alweer tijd om jezelf en/of team aan te melden voor de
najaarscompetitie.
Inschrijven kan tot zondag 12 juni. Omdat er nu weer een normale
voorjaarscompetitie is zijn het aantal wedstrijddagen van de
najaarscompetitie aangepast naar 5 i.pv. 7.
Zie voor de speeldagen tabel op volgende pagina.
Inschrijven via een mail naar tc@tcgrootslag.nl met vermelding van
gewenste speeldag en eventuele teamgenoten.

45+ toernooi 6 augustus
Groeten Jeroen Degeling
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Openstaande diensten
Heb je nog GEEN diensten geboekt? We hebben je nodig en dan krijg
je de ZWH 75 euro eind van het jaar terug. Wil je een EXTRA dienst
draaien geen probleem, tegen vergoeding 25 euro (netto 7,14 euro per
uur) dit mogen er ook 2 of 3 of veel meer zijn. Dit geldt alleen voor de
schoonmaak en kantinediensten. SCHRIJF JE snel in. Via de KNLTBclub app naar diensten of www.tcgrootslag naar mijn club.
Na afloop mail je naar penningmeester@tcgrootslag.nl en het geld
wordt gestort

Ik geef de bal door aan..
Een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief: Ik geef de bal door aan..
Iemand die lid is van de club of betrokken is bij de club wordt gevraagd
een leuk stukje te schijven voor in de nieuwsbrief. Zo voor deze eerste
keer is dit gevraagd aan tennisleraar Aron.
Mijn naam is Aron Ouwejan (20) en
ik ben tennistrainer bij o.a. Het
Grootslag. Toen ik 5/6 jaar was
begon ik met tennissen bij T.V. De
Kaag. Rond de leeftijd van 12 jaar
ben ik bij Het Grootslag
terechtgekomen en kreeg ik training
van Edgar. Nu train ik bij Van
Gelderen Tennis Academy en
probeer ik de beste tennisser in mij
naar boven te halen.
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Als trainer ben ik in september 2019 begonnen, toen met zo’n 4 uurtjes
in de week. Momenteel sta ik zo’n 20 uur op de baan om anderen te
helpen het beste uit zichzelf te halen. Dit doe ik niet alleen op de
tennisbaan, maar sinds kort ook op de padelbaan met mijn eigen
padelschool “Op Padel”. Samen met Thomas Preitschopf ben ik dit
gestart.
Daarnaast ben ik bezig met afstuderen zodat ik vanaf augustus kan
tennissen en studeren in Amerika om mijzelf een nog betere tennisser
te maken.
De bal wordt doorgegeven aan Sandra van de kantinecommissie.

Huldiging kampioenen en
gezellige afsluiting van competitie
Raadhuislaan 8
1613 KR Grootebroek

Hoi allemaal,

www.tcgrootslag.nl

Zondag 29 mei zullen de kampioenen worden gehuldigd en zal er ook
weer een buffet geregeld worden om de voorjaarscompetitie af te
sluiten.

info@tcgrootslag.nl

Het buffet zal worden geregeld door Cafe de Paus en kost € 12,50 pp.

T: 0228-515607

Het buffet is niet alleen voor mensen die competitie gespeeld hebben,
ook leden die geen competitie hebben gespeeld, partners en
toeschouwers zijn welkom.
Aanmelden via tc@tcgrootslag.nl en vermeld hierbij het aantal
personen als er per team wordt ingeschreven. Inschrijven kan tot
dinsdag 24 mei.
De start van de huldigingen en het buffet zullen rond 17.00 uur
beginnen.
Groeten Jeroen Degeling
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Limonade tennis

In juni organiseert T.C. Het Grootslag weer limonadetennis voor de
jeugd. 4x gratis tennisles. Een leuke kennismaking om te ontdekken hoe
gaaf tennis is.
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10 gouden huishoudelijke regels
KANTINE, KLEEDKAMERS, TOILETTEN EN TERRAS.
1. Beschouw de kantine, kleedkamer, toilet en terras als uw eigen huis,
laat alles heel, schoon en netjes achter.
Geen vuile schoenen/kleren/tassen op stoelen of barkrukken, geen
peuken of afval op de vloer/tafels
2. Ruim alles netjes op voordat u vertrekt
•
•

Gebruikte kopjes en glazen naar de bar brengen, zo nodig
afwassen en opruimen
Afval in de afvalbakken

3. Controleer als laatste persoon die vertrekt of:
•
•
•

Overal het licht en apparatuur (keuken) uit is
Friteuse, tosti-ijzer etc. is uitgeschakeld
Alle deuren goed op slot zijn.

4. Kledingstukken, sporttassen e.d. dienen ordelijk in de kleedkamers te
worden opgeborgen. Voor de in het clubhuis achtergelaten spullen kan
de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.
5. Na toilet en douche gebruik,
draai je nog eens om en kijk of
alles nog netjes en schoon is.
6. Het terras dient er steeds
netjes en opgeruimd uit te zien.
Ook hier geldt:
•
•

•

Geen vuile
schoenen/kleren/tassen
op stoelen of banken;
Gebruikte kopjes en
glazen mee naar binnen
nemen, zo nodig afwassen
en opruimen;
Geen afval op de grond.

7. De kantine dient 2 uur na
afloop laatste wedstrijd gesloten te worden
8. Uiterlijke sluitingstijd is in ieder geval 24:00 uur
9. Alcohol schenken alleen aan 18 jaar of ouder (legitimatie verplicht)
10. Zelf meegenomen etenswaren en/of dranken zijn NIET toegestaan
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(Uitzondering competitiedagen etenswaren zoals taart/gebak en kleine
koude versnaperingen, hiervoor gebruikt u de koelkast/keuken in de
winterkantine)

Update hek
De loopdeur van het hek is aangepast, hij gaat lichter en blijft langer
open. Met de fiets blijft het nog wat onwennig. Week 22 worden aan
de buitenzijde ook de platen gemonteerd, wellicht verbetert dit nog
iets met de fiets. Ook zullen de platen aan voor en achterzijde beplakt
worden met ons logo. Tijdens competitie en toernooien kan het
loop/hek van het slot, dit betekent dat iedereen naar binnen kan via de
deur.

Open dag: Maak kennis met
Tennis
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