
Mei 2018 
Clubkampioenschappen 
 

Begin juli starten weer de jaarlijkse clubkampioenschappen van REO. De kam-
pioenschappen zijn voor alle leeftijden en voor alle categorieën (enkel en dub-
bel). Het start op maandagavond 2 juli en we eindigen met de finale wedstrijden op zondag 8 juli. 
Inschrijven voor het toernooi kan vanaf nu via toernooi.nl 
https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=1891ADA1-6B64-4802-ADD7-28834D939432  
Geef bij het inschrijven aan op welke momenten je niet kunt spelen in die week, dit scheelt de organisatie en jullie zelf de 
nodige afstemming. Voor de jeugd in de categorie Rood en Oranje wordt op zaterdag 7 juli in de ochtend een dagdeel in-
gepland voor de onderlinge wedstrijden. Voor de categorie Groen en Geel (jongens enkel en meisjes enkel)  worden de 
wedstrijden in de hele week gepland.  
Alle categorieën worden naar sterkte ingedeeld NA sluiting van de toernooi inschrijvingen. 
Inschrijven is mogelijk tot zondag 24 juni. De schema’s en wedstrijden worden uiterlijk zaterdag 30 juni 
via toernooi.nl gepubliceerd. 
We rekenen op veel deelname en een zeer sportieve en gezellige tennisweek. 
 

Technische commissie en Jeugd commissie. 

Ombouw lichtmasten van baan 3 en 4 naar LED 

  
Op donderdag 3 mei zijn de lichtmasten van baan 3 en 4 omgebouwd naar LED. De verlichting heeft drie standen: orientatie-
stand (ca. 30 lux) trainings- en recreatiestand (240 lux) en een wedstrijdstand (340 lux).  
Je kunt de verlichting aandoen in het afhanghok (als gebruikelijk), en dan op de baan zelf in de gewenste stand zetten. Voor 
de wedstrijdstand heb je een sleutel nodig. Ombouw vond plaats door de firma VDL Mast Solutions, en wordt financieel on-
dersteund door de Gemeente Noordenveld. Een nieuwe stap naar verlaging van de energiekosten (het woord 
“duurzaamheid” krijgen we onze strot niet meer uit). 
   
Het bestuur 

Voorbereidingen REO StaanArbo NRT*** in volle gang!  
 

De organisatie van het NRT-toernooi is alweer druk bezig met de editie van 2018. Het lijkt nog ver weg maar een gedegen 

voorbereiding is erg belangrijk voor het laten slagen van het toernooi. De wedstrijdleiding is druk bezig met het promoten 

van het toernooi. Inmiddels kun je je via www.toernooi.nl online inschrijven voor het toernooi. Op de website van onze club 

kun je tevens een link vinden naar de online inschrijving. In de kantine liggen diverse posters en flyers die op andere vereni-

gingen opgehangen en uitgedeeld kunnen worden. Via deze weg willen we de competitieteams nogmaals vragen om het 

toernooi te promoten tijdens de laatste twee competitiewedstrijden. De afgelopen jaren is gebleken dat mond-op-mond 

reclame het beste werkt! Leden van REO zijn dan ook de beste ambassadeurs die we kunnen hebben.  Ook de kantinecom-

missie van het toernooi zit alles behalve stil. Net als de afgelopen jaren moeten er weer veel kantinediensten ingevuld wor-

den, het is dus goed mogelijk dat jullie benaderd worden met de vraag om een of meerdere kantinediensten te draaien! 

Voor het toernooi, dit jaar van 6 t/m 12 augustus, zijn we nog steeds op zoek naar sponsoren. Ben je of ken je iemand die 

het toernooi zou willen sponsoren dan horen wij dit graag! Voor meer informatie kun je contact opnemen via toer-

nooi@reotennis.nl. Daarnaast zijn we net als afgelopen jaren op zoek naar vrijwilligers die bijvoorbeeld als gastgezin willen 

optreden tijdens het toernooi. Wanneer je dit leuk lijkt of je meer informatie wilt hebben horen wij dit graag!  
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