Infoblad Juli 2017
TV Stiens introduceert betalen met PIN en
consumptiemunten
Tijdens de 12e Althof Accountants & Adviseurs Stienser Open kunt u met PIN betalen
voor consumpties.
Voor bedragen beneden 5 euro worden er 15 eurocent kosten in rekening gebracht.
Om het bestellen en betalen nog makkelijker te maken kunt u consumptiemunten kopen. De munten hebben een waarde van 1 euro of 50 eurocent, daarmee kunt u alle consumpties afrekenen. De
munten zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
Promotie
Als u munten koopt en betaalt met pin, dan ontvangt u per 10 euro, munten ter waarde van 11 euro.
Veel plezier met de wedstrijden!
N.B. Deze betaalwijzen worden na de Stienser Open geëvalueerd. Vervolgens wordt besloten welke betaalwijzen bij
TV Stiens mogelijk zullen zijn in de toekomst. De kantinecommissie en het bestuur pakken dit op.

JULI & AUGUSTUS
2 Maanden Onbeperkt tennis voor maar € 22,50
Inclusief clinics & een toernooi
Geen racket? geen probleem, bij TV Stiens is deze te leen.

Voor meer informatie of aanmelden:
rick_tennis@live.nl/0615138372

Wisten jullie dat...............................
*Geert Brouwer regelmatig op het tennispark komt kijken of alles netjes is.
*hij dit zelfs ook op zondag doet
*hij dan ook vaak stoelen en tafels opruimt die nog overal onder de overkapping staan.
Zullen we er samen voor zorgen dat wij het tennispark netjes houden en bij het verlaten van
het tennispark even kijken of alles is opgeruimd?

Midzomernachttoernooi 2017
Wat waren de weersvoorspellingen goed. De hele week leek het erop dat het een echte midzomernacht zou gaan worden. Helaas viel het weer een beetje tegen maar....... TV Stiens is een
club die zich niet zo snel laat tegen houden door een paar druppels. Zo kwam het, dat het toch
een zeer geslaagde en gezellige tennisavond is geworden.
Er werden heel leuke partijen gespeeld en tegen 23.00 uur konden we de stand opmaken.
Het bleef echter nog even spannend. Twee heren hadden precies hetzelfde puntenaantal, ook
de gewonnen games waren gelijk. De tegengames waren niet meer te achterhalen (inmiddels
waren de drankjes en de hapjes al op tafel gekomen), dus moesten we het oude ‘strootje trekken` uit de kast halen. Hierdoor kwam Willem Scholten als algehele winnaar uit de bus.
Meindert Kooistra werd hierdoor 1e bij de heren en zijn dochter Karin kwam als winnaar bij de
dames uit de bus.
Om middernacht konden we ook nog een jarige toezingen en mede hierdoor werd het nog lang
gezellig op het terras bij ons clubhuis.

Kampioensteam T.V. Stiens
De onlangs afgelopen Voorjaarscompetitie van de KNLTB heeft Tennisvereniging Stiens
één kampioensteam opgeleverd.
Het 1e Vrijdagavond Gemengde team wist ongeslagen kampioen te worden in de 1e klasse.
Team bestond uit: Tineke v.d.Heide, Anneke v.d.Heide, Sandra Schoonhoven-v.d.Werf, Remko
v.d.Heide, Sytze v.d.Heide, Willem Scholten en Rick Teeuwisse.

Clubkampioenschappen enkel en mix 2017.
De eerste clubkampioenschappen zitten er weer op. Het zijn twee weken vol mooie tennispartijen
geweest. Vanwege de geringe aanmeldingen konden we alles op de doordeweekse avond plannen
met een vrije 1e vrijdagavond. Door de regen op de woensdag konden we deze vrije avond gebruiken voor de partijen die toen niet door konden gaan.
De finale avond verliep, mede door het mooie weer, geweldig. De avond verliep erg gezellig o.a.
door de heerlijke hapjes (ingekocht door Kees Dekker) en de bitterballen en andere heerlijke snackjes van Frans van Leek. Met Tjerk achter de bar liep het allemaal op rolletjes.
Het belangrijkste waren natuurlijk de tennispartijen waarbij er nieuwe kampioenen zijn gekomen en
anderen hun titel met goede afloop hebben verdedigd.
Blij verrast waren wij met de deelname van Daan van Dijk, een jeugdlid die het op durfde te nemen
tegen de heren in de HE en samen met Marije Palma(jeugd competitielid) in de GD. Nadat zijn broer
Niek al enkele jaren geleden deze stap maakte, was hij dit jaar aan de beurt. Hij verdiende hiermee
de aanmoedigingsprijs en wij hopen hem volgend jaar weer te zien spelen bij de clubkampioenschappen, maar misschien ook al weer dit jaar in september, samen met zijn broer Niek bij de dubbels.
De clubkampioenen van dit jaar zijn:
DE Julia Bakker
HE Rick Teeuwisse
HE50 Tjisse Oosterhof
HE60 John van der Meer
GD Myra van der Horst/Rick Teeuwisse
GD50 Paulien Langerak/Ed Baakman
Voor verdere uitslagen zie www.toernooi.nl
Zoek een partner en schrijf je nu al in de voor de clubkampioenschappen van 2 t/m 8 september!!!!!!!!!
Clubkampioenschappencommissie
Marijke Bakker, Astrid Harms, Kitty Mulder en Eelke van der Wagen
Kampioenen enkel en mix 2017

Kom dit jaar naar ons altijd gezellige en zonnige zomertoernooi!

Van 22 t/m 30 juli organiseren wij weer het
Althof Accountants en Adviseurs Stienser Open tennistoernooi

Cat. 3 t/m 8
HE-DE-HD-DD-GD
Cat. 6 35+ t/m 8 35+ HE- DE-HD-DD-GD

Sandra, Jitske, Willem en Rick
Volg ons op Twitter @StienserOpen en Facebook!

De kantinecommissie zorgt ook dit jaar
vast weer voor lekkere hapjes!!!!

De organisatoren rekenen beslist
weer op een groot aantal
toeschouwers!!!!

Copy voor de volgende Nieuwsbrief
uiterlijk dinsdag 12 september mailen naar
margot.57@live.nl of
naar redactie@tvstiens.nl
De eerstvolgende Nieuwsbrief verschijnt
rond 20 september
Colofon
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Tennisvereniging Stiens

Dé sleutel tot succes!
Voor de verkoop van uw huidige woning én
de koop van uw nieuwe woning bent u bij ons
op het juiste adres.
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Contactpersonen Jeugd

Telefoon
Ed Baakman
06-36137656
Eelke van der Wagen
058-8431971
E-mail: penningmeester@tvstiens.nl
Hetty Andringa
058-2573676
E-mail: secretariaat@tvstiens.nl
Carin Akse
06-25284010
André van Dijk
058-2573320
Kitty Mulder
058-2572477
Lucie van der Horst
058-2575633
vacant
Ed Baakman
06-36137656
Carin Akse
06-25284010
E-mail: administratie@tvstiens.nl
Lucie van der Horst
André van Dijk
E-mail: jeugd@tvstiens.nl

058-2575633
058-2573320

Verenigings Competitie Leider
Dinsdag / woensdag /
donderdag en zaterdag
zondag en jeugdteams

Parkbeheer
Groundsman

Geert Brouwer
Wim Kluin

058-2574164
0511-472344

Tennislessen

R&B Challenge
Emiel de Graaf
Mannes van Weert

06-20141571
06-48273197

Redactie nieuwsbrief
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Roelof Keizer
058-2573368
Willem Scholten
058-8441368
E-mail: competitie@tvstiens.nl

Kantine

Jacq Wegman
058-2573176
E-mail: redactie@tvstiens.nl
Margot Lugtenborg
058-2572500
E-mail: margot.57@live.nl
058-2571511

