
 

NIEUWSBRIEF 
TV WIERDEN - SEPTEMBER 2022 

 

Beste leden, 

Wat hebben we een warme zomer achter de rug. Wij hopen 

dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. 

We starten weer met het winterseizoen en de tennislessen 

zijn intussen weer hervat.  

Hierbij ontvangen jullie de nieuwbrief van september 2022 

met het laatste nieuws uit de vereniging. 

 

NIEUWS UIT DE VERENIGING 

OVERGANG VAN ZOMER NAAR WINTER SEIZOEN 

Er is een steeds terugkerende vraag over wanneer je als lid van TV Wierden gratis gebruik kan 

maken van de binnenbanen. Hieronder een korte uitleg: 

                                               

1 oktober tot en met 31 maart  

In deze periode niet gratis voor leden.  

1 september tot en met 1 oktober  

In deze periode: Gratis indien het sportcentrum open is en de 

banen vrij zijn.  

1 april tot en met 1 september 

Gratis voor leden 

Als je gebruik wilt maken van de binnenbanen, moet dit altijd in overleg met het 

barpersoneel van Approach of Robin.  

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

30 0ktober 2022 

Start tijd: 10:30  

Prijs: € 5 (incl. koffie/thee en een lekker hapje) 

Leeftijd: alle leeftijden!  
 

Opgeven via; 

activiteiten@tvwierden.nl 
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COMPETITIE 

NAJAARSCOMPETITIE  BAAN GEBRUIK 

Tijdens de najaarscompetitie zijn er ook een aantal buitenbanen verhuurd aan andere 

verenigingen. Let even extra op de beschikbaarheid op de vrijdag avond. De binnenbanen 

zijn in dit geval gratis voor leden van TV Wierden.  

Binnenbanen zijn voor leden tijdens de competitie gratis, als deze beschikbaar zijn.  

Wat betreft het nuttigen van etenswaren; een plakje cake of een koek vooraf is geen 

probleem. Echter het zelf meenemen van hapjes, chips, nootjes etc is niet toegestaan. In 

overleg met Approach/Robin kan je als competitie team gebruik maken van onze 

hapjesplank. De kosten hiervoor gaan €12,50 bedragen en er wordt dan gezorgd voor een 

goede, gevarieerde hapjesplank voor gemiddeld 8 personen.  

 

ACTIVITEITEN 

 

HALLOWEEN 30 OKTOBER 2022 

Zondag 30 oktober 2022 verzetten we niet alleen de klok een uur naar achter maar we gaan 

dan ook met elkaar weer de baan op. Dit keer met een speciaal thema. Halloween! We 

willen zeker hier ook alle jeugdleden voor uitnodigen!! Jongens, meiden… dit wordt echt 

gaaf! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MEET AND PLAY ON FRIDAY 

Er zijn weer nieuwe datums voor de meet and play on Friday. Deze avond is voor leden maar 

ook voor niet leden. Neem gerust introducees mee die eens een balletje willen slaan en 

misschien zo enthousiast worden en zich aanmelden bij TV Wierden.  

Gratis tennissen en padellen bij TV Wierden/Sportcentrum de Stouwe op de volgende datum: 

7 oktober 2022 en 18 november 2022 

Aanmelden tussen 18.30 - 19.30 uur en gezellig de baan op tot je wordt afgelost. 

Meer weten ?  Bel 06 - 10803435  

 

 

TV WIERDEN TOSS 

 

Na veelvuldig overleg is besloten door het Bestuur van TV Wierden om met ingang van 1 

oktober de Toss regels aan te passen en te spelen volgens het, bij vele verenigingen reeds 

bekende principe te spelen .  

Hoe gaat dit er uitzien? 

Het toss-principe houdt in dat je alleen naar de club 

kan komen en vervolgens wordt ingedeeld voor een 

dubbelpartij. Herendubbel, damesdubbel of 

gemengd dubbel, net hoe het die middag uitkomt. Je 

hoeft dus geen tennispartner te hebben.  

Het is een hele leuke manier om andere clubleden te 

leren kennen. Samen tennissen, samen koffie - , 

theedrinken of een ander drankje nuttigen, gezellig 

kletsen en vooral lekker ontspannen. 

Je hoeft je NIET van tevoren aan te melden voor de toss. Je komt gewoon naar de club en 

meld je bij de dienstdoende toss-regelaar en die zorgt voor de indeling. 

Er worden meerdere toss-ronden gespeeld, waarbij je op ieder moment kan instromen. Zorg 

ervoor dat je 10 minuten voor aanvang van de ronde aanwezig bent. De partijen duren 30 

minuten, dan gaat de zoemer en wordt je opnieuw ingedeeld. Als je de volgende ronde niet 

meer wilt meedoen, draai je jouw kaartje om voordat je de baan opgaat. 

 



 

 

 

Als er erg veel mensen willen tossen (daar hopen we op), kan het voorkomen dat je een 

ronde moet wachten. 

Grote verschillen in speelsterkte worden opgevangen door de wedstrijden slechts 30 minuten 

te laten duren. 

De speeltijden voor de donderdag toss zijn: 

14.00u -14.30u 

14.30u -15.00u 

15.00u -15.30u 

15.30u -16.00u ( indien voldoende animo, een vrije ronde) 

De kosten voor DEZE toss zullen het komend seizoen 0 euro bedragen voor leden van TV 

Wierden! Niet-leden betalen slechts 5 euro per speeldag.  

 

JUNIOREN VAN TV WIERDEN 

NIEUWS 

Het werd tijd dat we ook eens een speciaal item maken in de nieuwsbrief voor onze jongste 

leden.  

Kijk goed naar het de kalender! Er komen toffe uitjes aan!  

Bijvoorbeeld ons Halloween toernooi. We gaan glow in de 

dark tennissen…  

 

 

COMPETITIE 

De competitie start 18 september ook voor de jeugd. Aanstaande zondag spelen Ize, Isa, 

Temmo, Lucas en Sven uit tegen de Bosbaan, Vroomshoop. 

Kom eens kijken bij een van de thuis wedstrijden!! De eerst volgende is zondag 16 oktober.  

  

https://creepyhalloweenimages.com/free_halloween_photos/jackolantern/slides/glowing_lanterns.htm
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 

Deze foto van 

 

 

TOT SLOT 

KALENDER 

 

• Vrijdag 7 oktober Meet and play on Friday vanaf 19.00uur 

 

• Najaarscompetitie vrijdag avond : 16, 23, 30 september en 7, 14 oktober 

 

• Najaarscompetitie zondagochtend jeugd : 25 september en 2, 9, 16 oktober  

 

• 30 oktober Halloween Tennis toernooi alle leden 

 

2023 

 

• 21 januari 2023 Schaatsen in Deventer (jeugd) 

 

 

• 2 februari 2023 Snerttoernooi 

 

 

• 3 juni 2023 Klimen bij Avatarz (jeugd) 

 

 

• 30 juni 2023 BBQ toernooi 

https://idomundua.blogspot.com/2012/02/erwtensoep-sopa-de-guisantes.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

