Jaarverslag recreatiecommissie 2017
Zoals ieder jaar hebben wij als recreatiecommissie ook in 2017 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. We zien wel
dat er in de winterperiode de animo iets afneemt. De zomerperiode maakt dit weer goed.
Traditiegetrouw starten we het jaar met de onderlinge winteravond competitie. Er hadden zich 14
koppels opgegeven voor deze gezellige (en soms koude) competitie. Helaas hebben we dit jaar te
maken gehad met behoorlijk slecht weer, daardoor moesten we heel wat wedstrijden annuleren.
Soms zit het mee , en soms tegen.
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, 16 juni, zou in het teken staan van het Kroonjarentoernooi. We hebben 27 uitnodigingen
verstuurd, 4 opgaves ontvangen en 2 afmeldingen. Conclusie afgeblazen.
Vrijdag 30 juni, 50+ toernooi. Redelijke opkomst, leuke potten tennis en de sfeer was perfect.
Kortom voor herhaling vatbaar.
De zomeravond competitie heeft dezelfde opzet als in de winter. 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.
De resterende maanden hadden we geen toernooien meer in de pen zitten. We hebben ons toen
alleen nog bezig gehouden met de labelavonden.
Dit was het jaar in vogelvlucht.
De recreatiecommissie.

