
 

Welkom bij de nieuwsbrief van OLTC Ready  

 

Bekijk deze e-mail in uw 

browser  

 

 

  

 

Beste << Test First Name >>, 

   

Het tennisseizoen 2016 zit er bijna op. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd seizoen 

met als afsluiting de Clubkampioenschappen en het Jeugdkamp. Zolang het weer het toelaat, 

zijn de banen geopend kan er volop door de leden worden getennist.  

  

 

 

Clubkampioenschappen 2016 

   

Onder perfecte weersomstandigheden en in de 

vertrouwde handen van Melanie Goldschmidt en 

Marieke Niehof hebben we kunnen genieten van 

prachtige clubkampioenschappen. Wij danken 

Melanie en Marieke zeer voor hun grote inzet voor dit 

toernooi!  Meer dan 200  leden hebben deelgenomen. 

In de hoogste categorie gingen net als vorig jaar 

Mike  Luttikhuis en Roy Kalsbeek  er vandoor met de 

hoofdprijs, de Siers Cup. Bij de jeugd t/m 17 jaar is 

Pien Groenewold de winnaar van de Rabobank 

Trofee. Voor alle uitslagen verwijzen wij u naar  de 

http://us9.campaign-archive1.com/?u=38d5f8f4ad18b0f6ed66cde0b&id=0e486b342c&e=%5bUNIQID%5d
http://us9.campaign-archive1.com/?u=38d5f8f4ad18b0f6ed66cde0b&id=0e486b342c&e=%5bUNIQID%5d
http://www.oltcready.nl/


 

website. Gedurende de toernooiweek hebben we de 

bezetting van de bar kunnen invullen met vele 

vrijwilligers. We zijn zeer verheugd dat velen zich 

vrijwillig inzetten voor de vereniging OLTC Ready. 

Daar ligt de grote kracht van onze vereniging. Dank 

daarvoor. 

 

 

 

Jeugdkamp 

Een grote groep jeugdleden van Ready heeft zich 

afgelopen weekend optimaal vermaakt tijdens het 

jeugdkamp 2016. Ze hebben een kickbike tocht 

gehouden, heerlijk gegeten van de barbecue, een 

spooktocht gedaan, klein beetje geslapen en 

afgesloten met een zeskamp. De kids waren laaiend 

enthousiast en we hebben ook van de ouders al veel 

positieve reacties mogen ontvangen. De organisatie 

was natuurlijk in de handen van de jeugdcommissie. 

Hermy, Mireille, Renate, Manon, Mike en niet te 

vergeten onze 16+ jeugd ontzettend bedankt!! 

 

 

Sluiting van de banen  

  

 

Zolang de weersomstandigheden het toelaten kan er 

worden getennist op onze banen. Wel stopt de 

dagelijkse bezetting van de bar per 1 oktober a.s.  Bij 

goed tennisweer is het clubhuis en de bar geopend 

op de woensdagavonden onder leiding van Hennie 

Steenhuis. We danken alle vrijwilligers die gedurende 

het seizoen elke week op doordeweekse dagen de 

bardiensten hebben verzorgd; te weten Hennie 

Steenhuis, Herman Hesselink, Eddy Ikink, Henri 



 

Nijenhuis, Gerbert Nevels en John Waijers. 

 

 

 

Opgave voorjaarscompetitie 2017 

 

Omdat de voorjaarcompetitie één van de grootste 

sportcompetities is van Nederland is de KNLTB al 

weer druk met de voorbereidingen. Wij hebben alle 

aanvoerders al gevraagd om het  opgaveformulier 

voor de voorjaarscompetitie 2017 in te vullen en terug 

te sturen. Opgave kan nog tot en met 15 oktober a.s. 

De KNLTB voegt 3 nieuwe competitiesoorten toe. 

Lees hier meer over op deze link. Op dit moment 

kunnen wij nog niet garanderen of wij deze nieuwe 

competitievormen ook daadwerkelijk kunnen gaan 

aanbieden gegeven het aantal beschikbare banen en 

de bezetting hiervan. Heeft u een vraag over de 

jeugdcompetitie, stuur dan een mail aan 

oltcreadycompetitie@gmail.com 

 

 

 

 

Wintertraining 

 

U kunt zich nog opgeven voor de wintertraining in de 

tennishal bij TV Quick Tennis. Kijk op de website van 

Approach of volg  deze link. 

 

 

Wij wensen u een fijne winterperiode  en verheugen ons nu al op volgend seizoen bij OLTC 

Ready! 

 

 

Met sportieve groeten, 

http://www.knltb.nl/nieuws/2016/08/competitie-nieuwe-stijl-drie-nieuwe-competitievormen-voor-2017/
mailto:oltcreadycompetitie@gmail.com


 

Bestuur OLTC Ready  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

OLTC Ready Nieuwsbrief 

 

Oldenzaalse Lawn Tennis Club Ready 
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Uitschrijven voor de nieuwsbrief 
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