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Beste Blauwe Reigers, 

 

Het voorjaar is in aantocht en het tennisseizoen gaat van start! Laten we hopen dat we er dit jaar weer 

een heel mooi seizoen van kunnen maken. Waarin we ongehinderd en zonder maatregelen met elkaar 

kunnen genieten van veel tennissen, mooie wedstrijden en een hoop gezelligheid. In deze eerste 

nieuwsbrief van 2022 de volgende onderwerpen: 

 

1. Voorjaarscompetitie Senioren 

2. Voorjaarscompetitie Jeugd 

3. Inschrijving zomertraining geopend 

4. Update onderzoek padel 

5. Activiteiten zomer 2022 

6. Vertrouwenspersonen 

7. ClubApp Bliksem – vind een tennismaatje  

 

1. Voorjaarscompetitie Senioren 

Het is bijna zover, dan gaat de voorjaarscompetitie van start! Op 24 maart, van 19.30 – 21.00 uur is de 

captainsavond. Meer informatie over de Voorjaarscompetitie vind je op onze website. 

 

 

2. Voorjaarscompetitie Jeugd 

Ook voor de jeugd gaat de competitie weer beginnen. De competitie start op zondag 3 april of 10 april en 

eindigt op zondag 29 mei of zondag 12 juni. Alle ouders hebben inmiddels een mail ontvangen met alle 

informatie.  Op 31 maart, van 19.00 – 19.30 uur is er een informatieavond. Voor vragen of meer informatie: 

jeugd@blauwereiger.nl.  

 

 

3. Inschrijving zomertraining geopend 

Heb je je nog niet ingeschreven voor de zomerlessen en wil je wel graag trainen deze zomer? Geef je dan 

nog snel op via de website van Tennisschool Utrecht. Inschrijven kan tot 20 maart.  

 

4. Update onderzoek padel 

Zoals aangekondigd in de laatste ALV, is een commissie de mogelijkheden voor padel bij de Blauwe Reiger 

aan het onderzoeken. Op de website vind je onder het kopje Nieuws telkens de laatste stand van zaken 

van dit onderzoek.   

 

 

  

https://blauwereiger.nl/voorjaarscompetitie-2/
mailto:jeugd@blauwereiger.nl
https://tennisschoolutrecht.nl/inschrijven-tennisles/
https://blauwereiger.nl/nieuws/nieuwsbrief-padel/
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5. Activiteiten zomer 2022 

Nu het weer mag, gaan we natuurlijk weer volop activiteiten organiseren! Onderstaand een overzicht 

van de evenementen die Tennisschool Utrecht voor ons heeft gepland. Meer informatie per activiteit 

volgt.  

 

 
 

 

6. Vertrouwenspersonen 

Sinds kort hebben we bij de Blauwe Reiger twee vertrouwenspersonen; Erika Witte en Heleen Heidinga. 

Op de pagina Vertrouwenspersonen op de website lees je wanneer en hoe je contact met Erika of Heleen 

kunt opnemen.  

 

7. ClubApp Bliksem: vind een tennismaatje 

Ken je dat? Je wilt graag tennissen, maar je kent nog niemand of iedereen is druk. Dan is er goed nieuws. 

De ClubApp biedt een simpele manier om een maatje te zoeken: De BLIKSEM! Meer informatie hierover 

vind je op onze website.   

Datum Activiteit Doelgroep Toelichting

Vrijdag 25 maart Thema avond; dubbelspel senioren Uitleg tactische basisprincipes dubbelspel

Zondag 3 april Opening zomerseizoen jeugd + senioren Tennisclinic

Zaterdag 18 juni Lesserstoernooii senioren Enkelspeltoernooi voor de deelnemers vd trainingen

Zondag 26 juni Ouder- en Kindtoernooi jeugd + senioren Alle jeugdleden kunnen wedstrijdjes spelen met papa/mama/oom/tante enz

11 t/m 17 juli Tenniskamp prestatief jeugd op een externe locatie incl. jeugdtoernooi

17 t/m 19 augustus Tennis en Fun kamp jeugd 3 dagen tennis en fun op T.V de Blauwe Reiger

https://blauwereiger.nl/vertrouwenspersonen/
https://blauwereiger.nl/vind-een-tennismaatje-via-de-clubapp-bliksem/

