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Kampioenen in najaarscompetitie

De herenteams 17+ derde klasse vrijdagavond en zaterdag werden op de laatste speeldag
kampioen. Tijdens de gehele competitie werden door het team van Bennie Smeijers liefst 11
spelers ingezet maar de laatste punten werden behaald door Bennie Smeijers, Lennard Stel, Dion
Dikken en Daniël Groeneveld. (foto links). In de uitwedstrijd tegen Mariënheem wist het team van
Wim van Hattem het verschil te maken, samen met zijn teamgenoten Frans en Jeffrey Seelen,
Arjan Borst en Henk van Hattem wisten ze de laatste wedstrijd met 4-0 te winnen. Concurrent
Sprenkelaar moet nog een wedstrijd inhalen maar de achterstand is te groot..

Eindstand najaarscompetitie 2019
Team
Gemengd dubbel 17+
Gemengd dubbel 17+
Gemengd dubbel 17+
Heren dubbel 17+
Heren dubbel 17+
Jeugd
Groen 2
Jongens 10 t/m 14

Captain/begeleider
Estel van de Weg
Petra van 't Goor
Martine Moman
Bennie Smeijers
Wim van Hattem

Eindstand
3e
8e
2e
1e kampioen
1e kampioen

Frank Pongers
Marcel Reintsema

8e
7e

Resultaat
4W / 1G / 2V
1G / 5V
5W / 1G / 1V
6W / 1G
6W / 1V
Nog niet bekend
1W / 2G / 3V

W=Winst

G=gelijk
V=Verlies

Oliebollentoernooi
Zet vast in je agenda: Vrijdag 27 december Oliebollentoernooi; 18.00 tot 24.00 uur.
Binnenkort meer informatie via nieuwsbrief, mail en onze site.

Gevonden voorwerpen
Men staat versteld wat er in de loop van een seizoen aan tenniskleding, petten, bidons, rackets,
trainingsbroeken en jassen achterblijft. Op onze site bij “foto’s” staat de oogst van dit seizoen.
Herken je één of meerdere kledingstukken, haal ze dan vóór 31 december op. Wat er daarna nog
achterblijft gaat naar de kringloopwinkel.

Opgeven voorjaarscompetitie 2020 vóór 24 dec.
We hebben de najaarscompetitie nog maar net achter de rug maar de volgende staat al weer op
de rol.
Vanaf vandaag kunnen teams worden aangemeld voor de voorjaarscompetitie 2020.
Geef bij aanmelding per mail (niet per WhatsApp!) aan in welk soort competitie je wilt spelen en
op welke dag (of avond). Vermeld bij aanmelding wie de captain is en wie de teamgenoten zijn.
Als je het weet vermeld dan bij de spelers ook hun KNLTB bondsnummer.
Men kan ook individueel opgeven. De competitieleider bekijkt dan bij welk team je het best zou
passen. Opgeven bij jlf.hermans@gmail.com

OPGEVEN VÓÓR 24 DECEMBER

Opbrengst Rabo Clubkascampagne
De opbrengst van dit jaar bedraagt € 275,18. Dat is aanzienlijk minder dan vorige jaren maar het
aantal deelnemende verenigingen en clubs is explosief toegenomen (398 deelnemers) en dan
wordt de spoeling dun Maar toch een mooi bedrag waar de jeugdcommissie weer leuke dingen
mee kan doen.

Op onze site vind je altijd de meest actuele informatie, foto’s en interessante nieuwsfeiten.
Kijk op:

www.ltc-tharde.nl

