
 

 

2e Nieuwsbrief februari 2023 

 

 

Snerttoernooi bij TV Miland een groot succes! 

Als start van het nieuwe tennisseizoen vond op woensdag 22 februari het eerste echte 

Snerttoernooi van TV Miland plaats.  

Vanaf 18:00 uur druppelden de deelnemers binnen. Rietje had 

een grote pan snert gemaakt met daarnaast nog heerlijk 

(rogge-)brood en spek. Iedereen liet het zich goed smaken en 

er was ook tijd om met elkaar bij te praten.  

 

 

Om 18:30 uur deelde Cees de 

deelnemers in teams in en werden de wedstrijden van 

steeds 20 minuten gespeeld. Lange tijd was het droog maar 

uiteindelijk konden de halve en hele finale niet gespeeld 

worden door flinke regenval. Dat mocht echter de pret niet 

drukken.  

 

Binnen was warm en gezellig en werden de 4 teams met de meeste winstpunten in het 

zonnetje gezet met een (vega) rookworst of heerlijke koeken. Daarna genoot iedereen nog 

van een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. 

Rietje, Peter en Cees hartelijk dank voor het organiseren van dit geweldige evenement!  

Hieronder de winnende teams. Zij zullen voor het najaar gezamenlijk een leuk evenement 

organiseren! 

 

   Dennis – Marcel                 Han – Murco                    Kerstin – Dave           Hugo – partners 

 

 

 



Kom ook naar de Algemene Ledenvergadering 2023 van TV Miland! 

 

De Algemene Ledenvergadering van TV Miland is dit jaar op dinsdag 14 

maart van 20.00 – 22.00 uur.  

De stukken zijn inmiddels op ons afgeschermde gedeelte van de site 

geplaatst. Hier vind je ook de agenda met genoeg onderwerpen waar jij als 

lid over mee kunt denken en beslissen. We zien je graag op dinsdag 14    

maart! 

 

Binnenkort start weer Maak Kennis Met Tennis voor nieuwe leden. 

Ken jij nog mensen die het misschien leuk vinden om kennis te maken met tennis? In het 

voorjaar starten weer de MKMT-lessen voor zowel volwassenen als voor kinderen. 

MKMT voor volwassen kent 5 bijeenkomsten op zaterdag 15, 22, 29 april, 13 en 20 mei. 
MKMT voor de jeugd kent 4 bijeenkomsten op 12 & 19 april en op 10 & 17 mei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zal in maart nog geflyerd worden maar mocht je iemand weten dan kan die zich altijd 
opgeven via info@tvmiland.nl. 
 
 

Inschrijven zomertrainingen 2023 

Wil jij je tennisspel verbeteren? Er kan ingeschreven worden voor de zomertrainingen 2023. 

De trainingen starten vanaf 3 april. Het inschrijfformulier voor de trainingen bij 2R-Sports vind 

je op de website: 

www.2r-sports.nl  

Vanwege de inflatie is ook 2R-Sports genoodzaakt om mee te gaan met een prijsstijging 
voor de lesuren.  
Wij hopen op jullie begrip hiervoor. Er kan ingeschreven worden tot 15 maart! 

 

 

Tot op de baan, Team 2R-Sports. 

 

 

 

mailto:info@tvmiland.nl
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Tennisclinic bij TV-Miland 

En dan last but not least: Op zaterdag 25 maart om 16:00 uur zal 2R-Sports een leuke en 
leerzame clinic organiseren bij TV Miland! 
 
Een prima manier om na een winter met misschien wat minder tennisactiviteit het spel weer 
op te pakken. Rutger komt met een aantal activiteiten waarmee jij jouw vaardigheden op een 
leuke manier kunt opfrissen. En hopelijk krijg je door het enthousiasme van Rutger zin om 
het racket wat vaker op te pakken. Na afloop is er tijd om met elkaar bij te kletsen onder het 
genot van een drankje. Misschien heb je dan wel weer zoveel inspiratie opgedaan, dat je 
meteen een afspraak maakt met een maatje om samen te gaan tennissen! 
 
 

Geef je snel op bij info@tvmiland.nl voor een frisse start 
van een nieuw tennisseizoen! 
 
 
 
 

 

 

Nog vragen of goede ideeën? 

Heb je een vraag, een verbeterpunt of een goed idee? Mail deze naar info@tvmiland.nl. We 
nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 

mailto:info@tvmiland.nl

