Volgnummer 2-2015

Nieuwsbrief 17 maart 2015:
Hierbij ontvang je de tweede nieuwsbrief in het seizoen over een heuse primeur voor LTV
Kessel en leden met een stem gevraagd lees er hieronder alles over.

‘Aantraej-aovend’
Wanneer?
Hoe laat?
Waar?

Donderdag 26 maart
Vanaf 19.00 uur
Tennisbaan LTV Kessel

Wat is het?
De Aantraej-aovend is een NIEUW ‘toernooi’ dat
we introduceren voor alle leden die staan te
popelen om weer te tennissen… Daarnaast is de
De technische commissie is hard aan het werk om de
avond ook bedoeld voor alle competitiespelers
banen gereed te krijgen voor het ‘aantraeje’
die de gravel alvast een beetje willen
“aantraeje”!?!? Heb jij ook zo’n zin om lekker buiten een balletje te slaan? Wil je nog
even snel ‘in vorm’ komen voor de competitie óf ken je nog niet zoveel leden en wil je
eens met andere mensen tennissen dan je ‘vaste’ groepje…? Kom dan op donderdag 26
maart naar de tennisbaan!
Hoe werkt het?
We hanteren (de basis van) de rackettoss, waarbij het als volgt werkt:
1. Ieder senior lid dat mee wil spelen is om 19.00 uur aanwezig en geeft zijn/haar naam
door bij de organisatie. (Eventueel ook diegenen die voor 19.00 uur op de baan staan.
Alleen geldt voor deze personen dat ze bij een te groot aantal voor de eerste ronde
"uitgeloot" worden.)
2. Om 19.15 uur, 20.00 uur en 20.45 uur worden - door middel van loting - uit alle
namen steeds groepen van 4 personen samengesteld die gaan spelen.
3. Deze groepen van vier bepalen zelf in welke formatie gespeeld wordt.
4. Er wordt steeds 45 minuten gespeeld.
Ronde 1: 19.15 – 20.00 uur
Ronde 2: 20.00 - 20.45 uur
Ronde 3: 20.45 - 21.30 uur
5. Daarna worden nieuwe groepen samengesteld van diegenen die aan hebben gegeven
verder te willen spelen. Je kunt dus steeds per ronde bepalen of je meedoet.
N.B. Diegene die voor de eerste ronde werden uitgeloot, worden de tweede ronde
automatisch ingedeeld en indien nodig aangevuld met een loting uit de groep leden die
zich nieuw hebben aangemeld voor de tweede ronde.

Gezelligheid?
Zoals jullie van LTV Kessel gewend zijn wordt er uiteraard ook voor een knabbeltje en
sfeervol muziekje gezorgd! Of het gezellig wordt hangt van jullie af…dus app, sms, post,
like of klets dit nieuws (gewoon) door!
En kom allemaol AANTRAEJE op donderdig 26 maart!

Zo lagen de banen er bij afgelopen zaterdag 7 maart. De heren van de technische commissie doen er alles aan
om de banen weer op tijd gereed te krijgen voor een prachtig nieuw seizoen. Het schiet al aardig op!

Namens LTV Kessel, commissie “Aantraeje”,
Rico Gielen, Freek Hillen en Claudia van Hensberg-Sturme

Vrijdag 27 maart voorjaarsledenvergadering
Op vrijdag 27 maart vindt om 20.00 uur de
voorjaarsledenvergadering plaats in de kantine van LTV Kessel.
Het bestuur zal deze avond verantwoording afleggen over het
afgelopen jaar gevoerde beleid en tevens een vooruitblik geven op
het nieuwe tennisseizoen. Deze avond is er ook de gelegenheid
om vragen te stellen of nieuwe ideeën in te brengen.
Dus jij bent hiervoor van harte uitgenodigd en laat je stem
gelden.

