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Groen: 5-11-18-25 april 

 2-16-30 mei 

 2 juni 
 
Oranje: 5-11-18-25 april 

  24-30 mei 

  6-13 juni 

 

 

Voorjaarcompetitie start! 

In dit nummer 

1 Tennisjaar 2021 

2 Start Voorjaarscompetitie 

3 Evenementen 

4 Trainingen 2021 

5  Wist je dat 

Evenementen 

Dit jaar hebben we geen agenda vastgelegd. 

Door continu veranderende regels moeten we te 

veel aan passen. We zullen daarom wanneer het 

kan en mag de uitjes en toernooien organiseren. 

De competitie start Zondag 5 april voor oranje.  

Groen start op 11 april. Het speelschema met de exacte 

lokaties en tijden volgt, zodra de KNLTB deze heeft 

gemaakt.  

Helaas hebben we dit jaar geen rood en geen junioren 

team.  

Na een bewogen tennisjaar 2020, waarbij de 

meesten de najaarscompetitie nog net hebben 

kunnen afspelen, beginnen we hopelijk aan een 

nieuw tennisseizoen die iets “normaler” verloopt. 

Afgelopen week hebben we de kids dan ook weer 

ingeschreven voor de voorjaarscompetitie 2021. Er 

heeft wat verschuiving plaats gevonden in de 

teams. De meesten zijn een kleurtje opgeschoven. 

Dit is voor sommigen even wennen; andere regeltjes 

andere telling of een groter veld. Gelukkig hebben 

we een top trainer, die dit allemaal in goede 

tennisbanen leidt. 

 

Tennisjaar 2021  

Start van de competitie  
 



 

 

PAGINA 2 NIEUWSBRIEF TENNISKIDZ 

    

-Koen en Ian gescout zijn door de KNLTB! 

-Dat zij extra trainingen krijgen die wel 3 uur lang 

duren! 

-Lieke al bij groen speelt! 

-Jens steeds minder omvalt       

-Marco competitie speelt met Bergen 

 

 

Voor overige informatie en FOTO’S kijk op de website 

van de vereniging : www.tvsiebengewald.nl 

Wist je dat: 

We zijn weer begonnen met trainen. Wij hebben er zin! 

De tijden zijn op zaterdagen 

Oranje 09:00 tot 10:00 

Groen 10:00 tot 11:00 

Junioren 11:00 tot 12:00 

Wij zitten er over te denken om de trainingen in de 

(voorjaars-) vakanties door te laten gaan. We zien dat 

weinig kinderen weg zijn in deze vreemde tijd. Dit geeft 

ze de mogelijkheid om toch lekker te spelen! Ben je het 

hier niet mee eens, laat het ons dan even weten.  

Koen en Ian gescout! 
Trainingsdata 2021 

Mocht je vragen hebben bel, mail of app naar: 

Roy de Haan: 06 200 17 687 

Mark Peters:  06 222 43 837 

Mail: TVSKIDZ@GMAIL.COM 


