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KNLTB VOORJAARSCOMPETITIE 2022

We hopen dat we in het voorjaar 2022 kunnen starten met de voorjaarscompetitie.  De inschrijving voor de KNLTB voorjaarscompetitie 2022 is in ieder
geval geopend. Je kunt je als team inschrijven t/m donderdag 30 december 2021.

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar competitie@goudhoek.nl. In dit mailtje moeten ALLE volgende gegevens vermeld worden:

De naam van de captain (uitslagengedelegeerde) van het team.
De namen van de overige leden van het team.
Aan welke competitiedag/avond en competitie-soort je wilt deelnemen.  

Het complete aanbod van competitie-soorten en de competitie-data kun je terugvinden in onderstaande schema’s, deze staan ook op de goudhoek-
website (onder menu Tennisactiviteit en dan KNLTB-competitie).

Voor de competitie Herendubbel / Damesdubbel en de Mix teams op vrijdagavond geldt het volgende. Deze gaan om de week spelen. De ene week de
HD en DD en de andere week de Mix teams. Hieronder in het speel schema zie je ook dat er voor de vrijdagavond 5 speeldagen zijn.

Afgelopen najaars competitie hadden we op vrijdagavond 6 teams, als dit in de voorjaars competitie 2022 weer het geval is betekent dat er tijdens
thuiswedstrijden 1 1/3 baan beschikbaar is per team. Wij zullen dan weer een schema maken (1 team start om 20.00 uur  de andere 2 teams om
18.30).

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je contact opnemen met Henriëtte Berkvens of Miranda Wouters, of stuur een mailtje naar:
competitie@goudhoek.nl. Wij wensen jullie fijne feestdagen en een gezond, gezellig en sportief 2022!
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Rabobank “Steuntje in de rug”

Iedereen bedankt die op de Goudhoek heeft gestemd tijdens de actie van de Rabobank. Dit heeft toch een sponsorbijdrage van € 350,-  voor de
Goudhoek opgeleverd. Dank aan de Rabobank en de stemmende leden.

Groeten, Robert

Nieuwjaarstoss

Mits de corona-maatregelen het weer het toelaten: Op woensdagmorgen 5 januari 2022 is er nieuwjaarstoss!

  koffie met iets lekkers
  na afloop bubbels met aankleding 

Hans van Wijk

Nieuws van de ledenadministratie

Mutaties ledenlijst:  

Nieuwe leden:

Robert Wessels
Rens Vaessen  

Nieuwe jeugdleden:

Owen Wessels
Hannah van Aar  

Afmelding jeugdleden:

David Bansal
Bodi van Bokhoven
Leea Dygun
Anouk de Gier
Noor de Gier
Djem de Punder
Sara Vos  

Mutaties kunnen doorgegeven worden aan:  ledenadministratie@goudhoek.nl
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