
 
 

 

Nieuwsbrief augustus 2020 
 

Beste leden, 

 

In deze nieuwsbrief nieuws over de activiteiten die de komende maanden plaats vinden, de nieuwe 

tennisschool en de vakantie van het clubhuis. En een oproep voor meer vrijwilligers: Heb je hart voor 

de club en nog wat tijd? Geef je op, we kunnen altijd mensen gebruiken! 

 

1. Activiteiten najaar 2020 
In het najaar staan de volgende activiteiten op het programma: 

• Clubkampioenschappen Jeugd en Senioren    2 t/m 6 september 

• Tennis clinic en introductie Tennisschool Utrecht  6 september  

• KNLTB-competitie       11 september t/m 24 oktober 

• Mixed Invitatietoernooi      27 september 

• Retro toernooi (50+)      8 oktober 2020 

 

2. Clubkampioenschappen Jeugd en Senioren 2020  
Onze Clubkampioenschappen zijn dit jaar van woensdag 2 tot en met zondag 6 september 2020, 

voor alle leden, zowel senioren als jeugdleden. Schrijf je snel in voor het gezelligste toernooi van het 

jaar! Inschrijven kan tot en met 28 augustus. 

 

Natuurlijk zijn er niet alleen tenniswedstrijden in deze week. Op vrijdag 4 september is er een 

darttoernooitje en zaterdag 5 september een gezellige BBQ. Zowel het darten als de BBQ zijn voor 

iedereen toegankelijk (ook niet-leden). Opgeven kan bij de wedstrijdleiding, die iedere avond 

aanwezig is.  

 

Op de finaledag, 6 september, organiseren we ‘s middags een tennis clinic voor jong en oud. Voor 

meer informatie, zie verderop in deze nieuwsbrief. Ook is er deze hele dag een springkussen voor de 

jeugd. 

 

Voor elk niveau is er een categorie. Dus ook nieuwe en beginnende leden, schrijf je zeker in! Er is 

immers geen betere manier om andere leden te leren kennen. 

 

Wil je nu al zeker zijn van deelname aan de clinic, BBQ of darten, stuur dan vast een mail naar 

tennis@blauwereiger.nl 

 

3. KNLTB Competitie 2020 
Van 11 september tot en met 24 september vindt de KNLTB Competitie 2020 plaats. Alle details over 

de competitie, zowel voor senioren als junioren, vind je hier: https://www.tennis.nl/alles-over-

tennis/competitie/. 
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4. Tenniskamp jeugd 
Van 26 t/m 28 augustus organiseren Lorena en de jeugdcommissie voor alle leden van 4-12 jaar een 

tenniskamp. Tijdens deze drie dagen zijn er allerlei leuke activiteiten en uiteraard wordt er ook elke 

dag getennist. Opgeven voor het tenniskamp kan door een mail te sturen naar 

lorena_bilt@hotmail.com.  

 

5. Jeugdclinic 6 september 
Op zondag 6 september van 10.00 – 14.00 uur is er een tennis clinic voor alle jeugdleden. Of je nou 
heel vaak tennist of alleen af en toe, dat maakt allemaal niks uit. De clinic wordt verzorgd door de 
nieuwe tennisschool, Tennisschool Utrecht, die na de zomer de tennislessen gaan geven.  
 
Een mooie kans om kennis te maken, ook als je (nog) niet van plan bent om tennislessen te gaan 
volgen. Naast de Clinic is er ook een springkussen en worden er spelletjes georganiseerd.  
 
Neem gerust je vriendjes of vriendinnetjes mee. Ook kinderen die geen lid zijn, zijn van harte 
welkom! 
 
Om goed voorbereid te zijn, willen we graag van tevoren weten hoeveel kinderen er zullen komen.  
Meld je daarom aan via: jeugd@blauwereiger.nl of tennis@blauwereiger.nl. 

 

6. Tennisschool Utrecht  
We hebben een nieuwe tennisschool! Tennisschool Utrecht, onder leiding van Wouter Olling en 

Mischa Dimitopoulos, zal vanaf het najaar alle tennislessen verzorgen. Om alle leden (opnieuw) 

kennis te laten maken met onze nieuwe trainers, organiseren wij op 6 september een tennis clinic 

voor jong en oud. Opgeven hiervoor kan via tennis@blauwereiger.nl.   

 

7. De vrijwilligers van het onderhoud 
Een vereniging als de onze kan niet zonder vrijwilligers. Vrijwilligers die de vuilnisbakken legen,  

de putten schoonhouden, de bloemborders bijhouden, de banen borstelen en vegen, het snoeiwerk 

doen, kleine technische reparaties uitvoeren, en nog veel meer…!  Kortom: de toppers die zorgen dat 

ons tennispark er steeds keurig bij ligt. Bedankt, jullie zijn fantastisch!  

 

En we kunnen altijd nog meer vrijwilligers gebruiken! Zo zoeken we bijvoorbeeld nog mensen om een 

commissie Baan- en Accommodatiebeheer te vormen. Heb jij ook hart voor de club en nog wat tijd 

over? Geef je op bij het bestuur. We zijn heel blij met je! 

 

8. Clubhuis tijdens vakantie gesloten van 3 t/m 23 augustus 
Het clubhuis is gesloten van 3 t/m 23 augustus. Vanaf 24 augustus ben je weer van harte welkom in het 

paviljoen of op ons gezellige terras. 

 

Met sportieve en zomerse groet, 

 

Het bestuur 
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