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9-6 BBQ toernooi 

30-5 Dauwtrappen 

28 tm 30-6 Jeugdkamp 

4 tm 7-7 Zomer kampioen-

schappen 

21 tm 28-7 Fintens Advies grijze 

haren toernooi 

28-9 Opening nieuwe 

banen 

Belangrijke data: 
Hamerstukken 

Beste Tennissers, onlangs is er bij een controle van Fox Sports geconstateerd dat op de club 
middels een particulier abonnement voetbal gekeken wordt. Dit heeft ons een boete opgelev-
erd en verplichte afname van een veel duurder zakelijk abonnement. Als bestuur vinden we 
de kosten hiervoor te hoog en hebben daarom besloten het Fox abonnement stop te zetten. 
Het KPN abonnement blijft dan nog over dus kan er gewoon nog via alle kanalen behalve Fox 
voetbal en overige (sport) programma’s gekeken worden. 

Verder bleek er enige onduidelijkheid te bestaan over de beschikbaarheid van baan 4 bij 
trainingen. Bart en Maurits hebben baan 3 gereserveerd voor trainingen, en gebruiken soms 
baan 4 als het rustig is, maar deze baan is ten alle tijden gewoon af te hangen. 

Tenslotte willen iedereen verzoeken genomen consumpties bij je bardienst te boeken op 
‘bargebruik’, zodat goed de voorraad kunnen bijhouden. Bedankt alvast! 

Tennisvereniging Soesterkwartier. 
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Zie website voor gegevens bestuur, administratie, 
commissieleden en sleuteladressen.  

Copy naar socialmedia@tvsoesterkwartier.nl 

Jeugdkamp 

De locatie is geregeld en wij hebben er ontzettend veel zin in! 
Dit jaar gaan we weer op tenniskamp. Tijdens het kamp wordt 
er natuurlijk getennist, leuke spellen gespeeld en ook een klein 
beetje gefeest! Het hele weekend doorbrengen met je favor-
iete tennismaatjes!  

  Wanneer: 28, 29 en 30 juni 

 Tijd: Vrijdag einde middag tot zondagmiddag 

 Waar: De locatie houden wij nog even geheim 

 Kosten: 50 euro per kind.  
 Voor de organisatie van het kamp zijn wij nog opzoek naar mensen die het leuk vinden om 
mee te gaan en te helpen! Ook zijn wij op zoek naar ouders die heen en/of terug kunnen 
rijden naar het kamp.  

 Inschrijven kan door een mail te sturen naar jac@tvsoesterkwartier.nl. Ook ouders of leden 
die willen helpen kunnen hier naartoe mailen. Na inschrijving zal meer informatie gegeven 
worden over het kamp. 

Dauwtrappen 

In alle vroegte gaan we ook dit jaar weer tennissen op Hemelvaartsdag. Onder leiding van 
Bart of Maurits spelen we wedstrijden en leuke tennisspellen, waarna we lekker met z'n 
alle gaan ontbijten!  

  Wanneer: Donderdag 30 mei 

 Tijd: 07:00 tot 10:30 bij TVS 

 Kosten: 5 euro per kind 
 Inschrijven kan door een mail te sturen naar 
jac@tvsoesterkwartier.nl  
Mocht iemand een allergie hebben mbt het 
ontbijt, dan horen wij dat graag! 
 

Zomerkampioenschappen 

Op  4, 5, 6 en 7 juli organiseren we intern toer-
nooi voor alle senioren leden, waarbij we HD, 
DD en MD spelen in poulevorm. De poules 
worden ingedeeld op speelsterkte in overleg met Bart. Het thema is ’camping’, dus het hele 
park zal omgetoverd worden tot een sfeervolle camping, met springkussen, jeu-de-boule 
baan, kampeerveldjes, sangria etc. etc. We hopen dat iedereen zich inschrijft, zodat we een 
mooi en sportief compact toernooi kunnen houden. Inschrijven kan via toernooi.nl t/m 23 
juni.  Tot dan! 


