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Beste tennisvrienden, 

 

Graag nodigen wij jullie bij deze uit voor het Zwitsaltoernooi en/of een heerlijke BBQ. 

Deze activiteit wordt gehouden op zondag 17 oktober a.s. vanaf 10.00 uur,  

afsluiting ca. 18.00 uur. 

 

Het Zwitsaltoernooi start om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 13.30 uur. 

We spelen met een vaste mix partner en aan de hand van de uitslag van de eerste wedstrijd 

worden jullie verder ingedeeld. Geef je dus op met een tennispartner. Lukt dat niet, dan 

proberen wij een partner voor je te vinden.  

Indien door slecht weer de banen niet bespeelbaar zijn worden de deelnemers tijdig 

geïnformeerd.  

 

Vanaf 14.00 tot 18.00 uur wordt jullie een heerlijke BBQ aangeboden door de club 

en zullen wij onze jubilarissen van 2020 en 2021 in het zonnetje zetten.  

Het is dus ook mogelijk om alleen aan de BBQ deel te nemen en onder het genot 

van een drankje gezellig samen te zijn. 

De BBQ gaat ongeacht het weer altijd door op ons complex. Voor leden is deze BBQ gratis,  

voor niet-leden vragen wij een kleine bijdrage van € 5,= pp.  

Dit bedrag kan op dezelfde dag worden voldaan. 

 

Graag willen wij weten hoeveel personen aan deze activiteit meedoen. Geef aan of je deelneemt 

aan het Zwitsaltoernooi, of je deelneemt aan de BBQ, of dat je de hele dag aanwezig bent en aan 

beide activiteiten deelneemt.  

Opgeven kan tot uiterlijk 10 oktober a.s. via: activiteitencommissie@tcvolharding.nl  

 

□    Ja, ik doe mee aan het Zwitsaltoernooi met mix partner: __________________________ 

 

□    Ja, ik doe mee aan het Zwitsaltoernooi, maar ik heb geen (tennis)partner. 

 

□    Ik ben aanwezig bij zowel de BBQ als het Zwitsaltoernooi. 

 

□    Ik ben aanwezig bij de BBQ    met … personen.:                                                  

  

 Hopelijk tot zondag 17 oktober a.s.                           

 Met vriendelijke groet, 

 De recreatiecommissie  
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           Stand van zaken: herstel tennisbanen 

 
 
 
Beste leden, 
 
Op 16 juli werden ook wij getroffen door de wateroverlast van de Geul. 
Het gevolg was dat onze zeven tennisbanen hierdoor niet meer bespeelbaar waren.  
Aangezien de gemeente eigenaar is van deze banen hebben wij nadien als bestuur  
diverse keren overleg gehad met de gemeente. Door onze vrijwilligers en de gemeente is 
veel werk verzet en inmiddels zijn de gravelbanen weer helemaal vernieuwd en kunnen we 
gelukkig weer ons geliefde tennisspel beoefenen. 
 
Wat betreft de overige vier kunstzandbanen zijn we in overleg met de gemeente en 
is door ons de intentie uitgesproken dat wij als bestuur graag zouden zien dat er twee 
nieuwe kunstbanen (smashcourt) zouden worden aangelegd en twee nieuwe Padelbanen als 
vervanging van een bestaande kunstbaan(en). De gemeente heeft dit momenteel in beraad 
en wordt dus nog vervolgd. 
 
Vooruitlopend op de aanleg van Padelbanen zouden wij als bestuur een Padelcommissie in 
het leven willen roepen om hierin mee te denken en het voortouw te nemen en het bestuur te 
ondersteunen 
Heb jij hier interesse in dan meld je aan bij onze secretaris, secretaris@tcvolharding.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 

    Najaarscompetitie ‘21 
 
 
 
Drie weken geleden is gestart met de najaarscompetitie ‘21. Aan deze competitie doen maar 
liefst 11 teams mee van TC Volharding. De wedstrijden vinden plaats op dinsdag-, 
donderdag- en vrijdagavond en op zaterdagmiddag. Onze teams zijn ook terug te vinden op 
de Clubapp. Supporters zijn uiteraard van harte welkom. Namens het bestuur wensen wij 
iedereen nog een sportief en succesvol verder verloop van de competitie toe. 
 
Ook is het weer mogelijk om van deze wedstrijden weer een ludiek verslag te mailen 
Gelieve dit te mailen voor zondagavond 20u naar secretaris@tcvolharding.nl. De redactie zal 
zorgen dat deze verslagen dan worden geplaatst in de Geulbode. 
 
Sportieve groet, 
 
Bestuur - TC Volharding  
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