Evenementenkalender 2016
De meeste actuele agenda vind je altijd onder “Agenda”, rechtsboven op www.zuilensetennisclub.nl.
20 maart (zo) *

13:00
14:00 – 17:00

Introductie nieuwe leden (bestuur)
Opening seizoen, tossen, inschrijven bardiensten en
uitdelen tennispasjes (mits tijdig betaald)

22, 25 maart (di, vr)

09:30 – 12:00

Start Senioren tossen overdag (Henk Laaper)

24 maart (do) *

19:30 – 23:00

Start Toss-avonden (Bert Veldhuizen, Nel de Wildt)

e

27 maart (1 Paasdag) 13:00 – 17:00
reservedatum 3 april

30 maart (wo) *

14:00 – 17:00

Open Jeugdmiddag en introductie nieuwe jeugdleden
(Jeugdcommissie: Johan, Henk B, samen met Remco)

09:00 – 12:00

World Tour Oranje (jeugd 8-11 jaar, 4 banen bezet)

reservedatum 6 april

3 april (zo)

Seizoenstart rode/oranje/groene/gele jeugd (4 banen bezet)
(Jeugdcommissie: Anouschka, Angelo)

week van 4 april (ma)

Start tennislessen (Remco c.s.)

6 – 10 april (wo – zo) *

Start Voorjaarscompetitie (t/m zo 5 juni)

Op Koningsdag (wo 27/4), in de meivakantie (za 30/4 t/m vr 6/5) en het Pinksterweekend (vr 13/5 t/m ma 16/5) wordt er niet
gespeeld; inhaaldagen zijn Hemelvaartsdag (do 5/5), 13, 14 en ma 16 mei (Pinksterweekend) en de week van 6 t/m 12 juni.

14 april (do) *

vanaf 19:30

Tossavond extra en open avond voor kandidaat-leden

12 mei (do) *

vanaf 19:30

Tossavond extra en open avond voor kandidaat-leden
(Bert V en werkgroep LBW: Nel de Wildt, Sabine, Jelle)

20 mei (vr)

09:30 – 17:00

Lentetoernooi (dames) (Carla, Dina, Nel, Joyce)

5 juni (za) na de competitiewedstrijden Afsluiting competitie (Marloes, Ronald, Jan Willem)
Let op: op zondag 6 juni vindt nog de laatste ronde van de zondagcompetitie plaats.

11 – 19 juni (za – zo) *

Open toernooi (Paula c.s.)

24 juni (vr)

18:00 – 23:00

Zomeravondtoernooi voor jeugd 12+ (WhoZnext team)

25 juni (za)

09:30 – 18:30

IPTL Zuilen: teamwedstrijd; aansluitend BBQ (Erik van Uden)

26 juni (zo)

09:00 – 12:00

World Tour Oranje (jeugd 8-11 jaar, 4 banen bezet)

3 juli (zo) *

10:00 – 18:00

Veulen & Paard-toernooi (Jeugdcommissie: Lydeke, Johan)

5, 7 en 10 juli (di- & do-avond, zo)

Zomer 40+ toernooi (Theo K, Peter, Nisha, Joke)

19 – 21 aug (vr – zo) *

Zuilen dubbel vakantietoernooi (Corno vd Berg, Martin, Tine)

26 aug – 4 sept (vr-avond – zo) *

Clubkampioenschappen (Laurent T, Nel de W c.s., jeugdcie)
Senioren en junioren

16 sept (vr) – 30 okt (zo) *

Najaarscompetitie (inhaaldata aansluitend t/m zo 20/11)

2 november (wo) *

14:00 – 17:00

Balvaardigheidstest en sluiting seizoen jeugd (Johan, Remco)

6 november (zo) *

14:00 – 19:00

Afsluiting najaarscompetitie en seizoen
(Marloes, Ronald, Jan Willem, Nel, Marjan, Joyce, Evert Jan)

Bij de met een * gemarkeerde evenementen zijn alle banen gereserveerd voor het evenement.
Bij de overige evenementen is tenminste baan 5 beschikbaar voor vrij spelen. (Zie ook het baanreglement.)
Versie: 1.1 (2016-06-05, EJE) Para dubbel-toernooi vervalt; Zuilen dubbel vakantietoernooi schuift een week naar achteren

