
Jaarverslag recreatiecommissie 2016 
 
Zoals ieder jaar hebben wij als recreatiecommissie ook in 2016 een aantal activiteiten 
georganiseerd.   
De voornaamste activiteit is de Labelavond. Deze wordt het hele jaar door gehouden op de 
vrijdagavond. Vanaf 19.15 is de inloop, de eerste ronde start om 19.30 uur. Vervolgens worden er 
nog twee ronden gespeeld, om 20.45 uur en 22.00 uur. Alle deelnemers zijn vrij om zelf te bepalen 
hoeveel rondes er wordt mee gespeeld. Van alle aanwezigen wordt de spelerspas in een emmer 
gedaan, waaruit willekeurige koppels getrokken worden, die samen een uur tennissen. Iedere 
vrijdagavond is het gezellig druk, steeds meer nieuwe leden weten hun weg te vinden naar de 
tennisbaan op deze avonden.   
 
Traditiegetrouw starten we het jaar met de onderlinge Winteravond competitie. Er hadden zich weer 
veel koppels opgegeven voor deze gezellige (en soms koude) competitie. In de maanden januari en 
februari hebben we op de dinsdagavonden leuke wedstrijden gezien. Alle deelnemers weer bedankt 
voor de inzet.  
 
De tweede activiteit van het jaar is het Oranjetoernooi. Op de avond voor Koningsdag was het een 
gezellige boel op het park. In oranje verklede deelnemers die, onder het genot van een glaasje 
oranjebitter, de sportieve strijd met elkaar aangingen. Ook dit jaar hadden we wederom een groot 
aantal deelnemers.  
 

Vrijdag, 24 juni, was het jaarlijkse Kroonjarentoernooi. Met 42 deelnemers, waarvan 17 kroonjarigen, 
was het een zeer geslaagde en gezellige editie. De aanwezige kroonjarigen werden in het zonnetje 
gezet, met één in het bijzonder. Piet Haakman , hij werd op 31 december 80 jaar. En nog altijd 3 keer 
in de week tennissen!!!!! Dit feit was voor een aantal leden die regelmatig de Labelavond op vrijdag 
bezoeken de reden om bij een groot aantal leden geld in te zamelen. Met dit geldbedrag hebben zij 
voor Piet een heel spannend cadeau gekocht.....Op 9 juli 2016 ging hij namelijk naar Texel om een 
heuse parachutesprong te maken. Een lang gekoesterde droom van Piet kwam uit!!  

Henry en Annemiek: nogmaals heel erg bedankt voor jullie inzet!!! 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
De zomeravond competitie heeft dezelfde opzet als in de winter, echter werden de wedstrijden 
gespeeld op maandagavond. Dit doen we om op deze manier niet dezelfde groep tennissers dwars te 
zitten tijdens hun vaste avond. Gedurende de zomervakantie speelden we een onderlinge 
competitie, waarbij deelnemers zelf konden aangeven wanneer ze wel en wanneer ze niet konden 
spelen. Ook dit toernooi hadden we enthousiaste leden die een balletje kwamen slaan.  
 
En ja, daarna zijn we  een beetje een soort winterslaap ingegaan. Alleen de organisatie van de 
labelavonden viel ons nog ten deel.  
 
 
Kortom weer een geslaagd 2016 .Vol goede moed zijn we aan 2017 begonnen. 
 
De recreatiecommissie. 
 

 


