
 

Tennisvereniging Lewabo - Play Offs 2022 

Programma Lewabo - Play Offs 2022: 

 

Woensdag 8 juni <poster>  

Play Offs West Maas en Waalse schooltennis kampioenschappen 

Ruim 800 kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisscholen in de gemeente 

West Maas en Waal hebben de kans gekregen zich in de maanden april en mei te 

kwalificeren voor deze finaledag. Woensdag 8 juni komen de 90 overgebleven 

kinderen in het stadion van Lewabo strijden om de titel Schooltenniskampioen.  

Donderdag 9 juni:   

Play Offs Senioren+<poster> én Mini Maxi Toernooi <poster> 

Senioren+:   Een gezellig ééndagstoernooi dat speciaal georganiseerd wordt voor 

de doelgroep senioren +. Het gaat niet alleen om de prestaties, maar gezelligheid, 

ontmoeting en verbondenheid en lekker eten en drinken staan deze dag centraal. 

Mini Maxi:   Een gezellig dubbel toernooi voor jong mét oud. Start vanaf 17:30. 

Vrijdag 10 juni:  

Officiële loting Play Offs 

De dag voorafgaand aan de play-offs eredivisie heren, staat in het teken van de 

officiële loting voor de zaterdag. De KNLTB gaat live bepalen wie tegen wie speelt in 
de halve finales. 

Er is in de vroege avond een interessant programma voor de sponsoren en 
aansluitend is er een mogelijkheid om de avond gezellig met iedereen af te sluiten 
die zich betrokken voelt bij de play-offs en de Lewabo Huismangroep 

In de middag is er voor de vier tennisteams tevens gelegenheid tot trainen op de 
tennisbanen van Lewabo. 
 

Zaterdag 11 juni: <poster> 

Halve finale Play Offs 

In de halve finales strijden de vier teams voor een plek in de finale op zondag. 

Vanaf 12.00 uur zullen de beste spelers van Nederland hun beste tennis op de 

gravelbaan neer proberen te leggen. Dit wordt dus voor de tennisliefhebbers een 

spektakel om te zien.  

Zondag 12 juni:  <poster> 

Finale Play Offs 

De dag waarbij de overgebleven twee verenigingen gaan strijden om de titel: 

BESTE HERENTEAM VAN NEDERLAND. 
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