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Welkom bij de 3e nieuwsbrief van OLTC Ready  

 

Bekijk deze e-mail in uw 

browser  

 

 

  

 

Beste << Test First Name >> << Test Last Name >>, 

   

Tennisseizoen in volle gang 

De zomervakantie is voorbij, de scholen zijn weer begonnen, het tennisseizoen van 

Ready is nog in volle gang! Ook de afgelopen periode is er door velen van u volop 

getennist. Gedurende  de vakantieperiode hebben we dankzij onze vrijwilligers het clubhuis 

elke maandag tot en met donderdag kunnen openen. Dank! 

  

 

 

Succesvol Rabobank Future Toernooi 

Van 13 t/m21 augustus vond voor de 3
e
 keer het 

internationale professionele Future tennistoernooi 

plaats op ons park met de Rabobank als 

hoofdsponsor. Spelers en speelsters  uit meer dan 20 

verschillende landen wereldwijd vonden de weg naar 

de banen van OLTC Ready. Onder perfecte 

weersomstandigheden heeft u kunnen genieten van 

een week top tennis en geweldige side events! We 

kijken terug op een zeer geslaagde tennisweek en 
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danken iedereen; toernooidirectie, sponsors en 

vele vrijwilligers, die dit mogelijk hebben gemaakt. Op 

naar de volgende editie! De foto's zijn online te 

bekijken op  http://www.oltcready.nl/future 

 

 

 

Clubkampioenschappen in aantocht! 

Ondertussen zitten we niet stil want we maken ons op 

voor de komende Ready-activiteiten.  

Wat dacht u van de OLTC Ready 

Clubkampioenschappen: van zaterdag 10 september 

tot en met zondag 18 september, 9 dagen lang tennis 

en gezelligheid!  De junioren strijden dan om de 

Rabobank OLTC Jeugd Trofee en de senioren 

strijden om de Siers OLTC Cup. Dit alles onder 

leiding van  Melanie Goldschmidt & Marieke Niehof 

en hun team. Doe mee en schrijf u nu in via 

www.toernooi.nl. Mocht u zich niet via toernooi.nl 

kunnen inschrijven, kunt u zich inschrijven via het 

inschrijfformulier dat beschikbaar is achter de bar in 

het clubhuis. Graag volledig invullen en afgeven aan 

de bar. U kunt zich inschrijven tot en met zondag 4 

september a.s. De finaledag op zondag 18 september 

wordt uiteraard weer feestelijk ingevuld en 

u kunt weer rekenen op de alom bekende Ready 

Loterij! 
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Rabobank Ready Jeugdkamp  

Speciaal voor de jeugd in het weekend van 24 en 25 

september de volgende top-activiteit: 

het Rabobank Ready Jeugdkamp. Honderden 

kinderen hebben de laatste jaren deelgenomen aan 

een prachtig weekend op ons eigen park, bol van 

activiteiten onder leiding van de jeugdcommissie en 

clubtrainer Mike Luttikhuis. Geef u kind op voor het 

Jeugdkamp en hij/zij geniet van een geweldig 

weekend! Opgeven kan nu op : 

oltcreadyjeugdkamp@gmail.com 

  

 

 

 

Opgave Wintertraining 

De opgave voor de wintertraining is gestart. De 

wintertraing wordt verzorgd door onze eigen 

clubtrainer Mike Luttikhuis van Approach. Opgeven 

kan via www.approachtennis.nl. De wintertrainingen 

worden gegeven in de hal bij Quick. 

 

 

 

Sleepinstructie 

Afgelopen winter hebben we veel geïnvesteerd in de 

kwaliteit van onze banen. Om de huidige kwaliteit te 

behouden is goed slepen een vereiste. Dus sleep te 

allen tijde uw baan nadat u hebt gespeeld en volgens 

bijgaande sleepinstructie. 

  

 

 

Wij wensen u allen een plezierig vervolg van het tennisseizoen. En nogmaals….houdt u 

van tennis en gezelligheid…schrijf u nu in voor de Ready clubkampioenschappen 2016 
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We zien u graag bij Ready! 

  

Bestuur OLTC Ready 

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief als lid van OLTC Ready. 

 

Oldenzaalse Lawn Tennis Club Ready 

Haerstraat 143 

7573 PA Oldenzaal 

communicatie@oltcready.nl 

 

Uitschrijven voor de nieuwsbrief 
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