Nieuwsbrief, Maart 2018

Beste leden,
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang.
Als alles mee zit, kunnen we eind deze maand de baan weer op en weer van ons mooie park genieten, met
veel leuke evenementen in het vooruitzicht!
In deze nieuwsbrief informeren we je over het volgende:
•

Pasjesavond & Aanvoerdersbijeenkomst

•

Openingstoss

•

Worldtour /competitie jeugd

•

Baanschema

•

Feestelijke afsluiting competitie

•

Clubshirt

•

Nieuwe penningmeester

Heel veel leesplezier!
Sportieve groet,
Het bestuur T.C. Lauswolt

Het zal jullie meteen wel opgevallen zijn, bovenaan deze nieuwsbrief
staat het nieuwe logo van T.C. Lauswolt!
Door middel van stemming tijdens de ALV en nog wat kleine
aanpassingen is dit het eindresultaat geworden, waar wij als bestuur
erg tevreden over zijn!

Pasjesavond 28 Maart 2018
Woensdag 28 maart vanaf 19.30 uur, kunnen jullie in
de kantine jullie tennispasje voor 2018 ophalen.
Aanvoerdersbijeenkomst
Na het halen van de pasjes, kunnen de aanvoerders vanaf
20:00 uur de competitiebescheiden ophalen in de kantine.

Openingstoss 30 Maart
Op vrijdag 30 maart kan er weer getosst worden onder het genot van een hapje en een drankje. De
tossavond begint om 19:30 uur en elke ronde duurt een halfuur. Je kan dus ook later instromen.
Een erg leuke manier om met verschillende partners en tegen verschillende tegenstanders een balletje te
slaan. Tossen kan elke maandag- en vrijdagavond en is voor iedereen vanaf 14 jaar en ouder en voor alle
niveaus. Tijdens de toss blijft 1 baan beschikbaar voor vrij spelen, tot 20:00 uur krijgt jeugd hier de
voorrang.
Mochten de banen overhoop nog niet klaar zijn (er wordt weer vorst verwacht) dan wordt de openingstoss
met een week verplaatst naar vrijdag 6 april.

Worldtour / Competitie jeugd
De voorjaarscompetitie gaat weer van start. Aankomende zondag starten Rood en Oranje met de
Worldtour en op 8 april begint de competitie voor Groen weer. Hieronder een overzicht van de nieuwe
teamindeling. Tevens staat er voor Rood en Oranje bij vermeld waar de eerste drie wedstrijden zijn.

Voor de competitie van Groen en voor een totaaloverzicht voor Rood en Oranje verwijzen we graag naar
http://tenniskids.toernooi.nl. Als je Lauswolt in de zoekbalk typt en vervolgens selecteert op Club, dan krijg
je een overzicht van alle teams en alle speeldagen.
Veel plezier alvast!
Jeugdcommissie
Rood 1
Groen, Laura
Hek, Milena van
Hornstra, Lauren
Ogink, Fiene
Wilsterman, Ella
Speelschema (eerste drie speeldagen):
18-03-2018 9:30 uur ATW (Wolvega)
25-03-2018 ? uur: TV De Greveling (Oudehaske)
02-04-2018 ? uur: LTC Gorredijk
Rood 2
Bijsmans, Falco
Dijkstra, Alex
Oetelmans, Youri
Boer, Eline de
Minnesma, Tessa
Speelschema (eerste drie speeldagen):
18-03-2018 9:00 uur: De Mepsche (Niekerk Grootegast)
25-03-2018 ? uur: GTV Van Starkenborgh (Groningen)
02-04-2018 9:00 uur: TC Lauswolt
Oranje
Bos, Florian
Smids, Jesse
Weidenaar, Martijn
Weidenaar, Stefan
Vries, Fleur de
Speelschema (eerste drie speeldagen):
18-03-2018 9:00 uur: HTV Ten Woude (Heerenveen)
25-03-2018 9:00 uur: TC Lauswolt
02-04-2018 10:00 uur: TC De Beampipers (Drachten)
Groen 1
Groen, Nick
Groen, Tim
Leijenaar, Erwin
Schroor, Isa
Simecek, Marrit

Groen 2
Jongsma, Kars
Westerhuis, Brent
Woltjer, Ferre

Baanschema / Jaarplanning
Bij de ALV werd er aangegeven dat er behoefte is aan een jaarplanning en een
baanschema. Dit om vroegtijdig te weten wanneer de banen bezet zijn door
competitie en clubkampioenschappen en wanneer er een kantinebezetting
moet zijn. Daarnaast uiteraard om te weten wanneer de banen beschikbaar
zijn om vrij te spelen en te trainen. Achter de schermen wordt er hard gewerkt
aan het schema. Zodra alle gegevens compleet zijn, zullen jullie deze spoedig
ontvangen.

Feestelijke afsluiting competitie
We willen de voorjaarscompetitie op zaterdag 2 juni feestelijk afsluiten op de club. Het zou erg leuk zijn dat
alle competitieteams dan naar de club komen, zodat we er een mooi feestje van kunnen maken.
De al bekende kampioenen worden dan ook gehuldigd. Als er teams later kampioen worden (zondagteams
of als teams nog moeten inhalen), dan worden de kampioenen gehuldigd bij de clubkampioendschappen.
Je ontvangt nog extra bericht over de tijd van aanvang en de organisatie van deze avond.

2 juni 2018
Afsluiting competitie

Clubshirt
Begin het nieuwe seizoen goed met het tc Lauswolt clubshirt!
Het nieuwe tennisseizoen staat voor de deur en ik denk dat ik niet de enige ben die er naar uitziet om
straks weer lekker op het gravel in de buitenlucht te kunnen tennissen.
Dat kan dit jaar extra leuk worden in ons eigen tc Lauswolt clubshirt. Onze club heeft een nieuw logo laten
ontwerpen en in samenwerking met onze sponsor Veneboer Sport 2000 worden dames en heren poloshirts
met dit nieuwe logo aangeboden voor een heel aantrekkelijke prijs. Het is een kwaliteitsshirt van het
bekende tennismerk HEAD, de kleur is wit en de maten S,M,L,XL,XXL voor de heren en de maten
XS,S,M,L,XL voor de dames. Kom allemaal naar de pasjesavond op woensdag 28 maart, daar zullen een
aantal voorbeelden aanwezig zijn en starten we de bestellijst voor deze shirts. Als je in een competitieteam
speelt is het natuurlijk extra leuk om als team allemaal een shirt met de clubnaam te dragen, maar
daarnaast zouden we het ook erg leuk vinden als gewoon veel leden met deze actie meedoen.
Dus: laten we onze tennisclub in zijn 61ste jaar niet in zijn hemdje staan, maar draag met enige trots het
clubgevoel uit met ons eigen tc Lauswolt clubshirt!
Voor vragen kun je contact opnemen met Peter Visser (06-13940977).
Sportieve groet van de sponsorcommissie!
Peter Visser
Piet Westerhuis
Marcel Stuij

Nieuwe penningmeester
Na meerdere oproepen en mensen benaderd te hebben, werd er voor en tijdens de ALV helaas geen
opvolger gevonden voor de Penningmeester. Harold Mous, we kunnen nu zeggen voormalig
penningmeester, is doorgegaan met zijn zoektocht. En met resultaat; niet lang na de ALV meldde Cees
Wagenaar zich bij Harold en heeft hij zich als nieuwe Penningmeester beschikbaar gesteld.
Harold zal Cees dit jaar bijstaan voor een goede overdracht. Het bestuur heet Cees Wagenaar welkom en is
blij met hem als nieuwe penningmeester.
Het bestuur bestaat nu uit; Pieter van der Linden (voorzitter), Cees Wagenaar (penningmeester), Arjen
Valk (park en materialen), Eric Otten (Wedstrijd en Toernooicommissie), Wilma Olthof (kantinecommissie),
Nick Woltjer (jeugdcommissie) en Sanne Vrij (secretaris).

 Het bestuur is nog steeds op zoek naar een opvolger voor bestuurslid Park en Materialen.
Interesse of vragen? Neem gerust contact op, mail naar info@tclauswolt.nl.
Ook is het mogelijk om eerst eens een bestuursvergadering bij te wonen.

