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Beste tennissers, 
 
Op 28 juni bestond SVL 60 jaar, hoewel de tennisafdeling de helft jonger is. Nu we weer volop mogen 
tennissen, kunnen plannen worden gemaakt voor clubactiviteiten. Op die manier komt er weer leven in de 
brouwerij en leer je nieuwe mensen kennen. Reden genoeg voor een nieuwsbrief. 
 
Clubweekend op 28 en 29 augustus 
Op 28 en 29 augustus organiseren wij een clubweekend voor leden, oud-leden en aspirant-leden van SVL 
tennis. Het doel is om zo veel mogelijk (oud)leden met elkaar in contact te brengen en gezellig met elkaar 
te tennissen. Naast een tennisclinic met de nieuwe tennisleraar is er op zaterdag en zondag een 
dagtoernooi met dubbel & mix wedstrijdjes van 45 minuten per keer. Wij zullen de teams zo samenstellen, 
dat iedereen zo veel mogelijk tegen een vergelijkbaar niveau speelt. Op zaterdagmiddag is er tevens een 
gezellige afsluiting. Meld je aan via deze link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU3gw0kaCwOUPogd0CGtQqlIJJWrAb5wmk_cDaa55mruFpb
Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0  

Je hoeft niet steeds aanwezig te zijn en het is ook mogelijk je voor één dag aan te melden. 
 
App-groep voor alle leden 
Het bestuur wil een What’s app-groep met alle leden maken. Het is tevens een contactlijst waaruit je kunt 
putten voor tennispartners. Zodra we alle mobiele nummers hebben, wordt iedereen toegevoegd. Wie niet 
in de app-groep wil zitten, kan zich direct afmelden. U kunt ook vooraf per mail doorgeven, als u niet in 
deze app-groep wilt: secretaris@svl-tennis.nl  
 
Tennistraining  
We hebben een nieuwe tennistrainer. We bieden de mogelijkheid om drie avonden gratis te trainen als 
kennismaking: maandag 26 juli, 2 en 9 augustus van 20:00-21:00 en 21:00-22-00. Daarna volgt de 
mogelijkheid voor aanmelding voor tennisles. De definitieve lestijden zijn nog niet bekend. 
Je bent alle drie avonden welkom; kom maar zo vaak je kunt. We zijn ons bewust, dat een deel van de 
leden al op vakantie is, maar kiezen toch voor deze mogelijkheid. 
 
Toss-tijden 
Tijdens de toss-tijden op woensdagavond (vanaf 19:30) en zaterdagmiddag (van 13:30 – 16:00) is het vaak 
al gezellig druk. We hopen, dat meer mensen mee gaan doen. Via onze app-groep ‘SVL-toss’ kun je zien, 
wie er van plan zijn te komen. Stuur je naam en telefoonnummer naar secretaris@svl-tennis.nl en je wordt 
toegevoegd aan deze app-groep. Je hoeft overigens niet aan te melden voor de toss; je kunt zo 
binnenlopen.  
 
Competitie 
Edwin Smaal neemt de taak van competitieleider over van Mieke Damen. We bedanken Mieke voor haar 
jarenlange inzet hiervoor. Twee teams zijn aangemeld voor de najaarscompetitie. Het mailadres van Edwin 
is  activiteiten@svl-tennis.nl.  
 
 
Veel tennisplezier en tot ziens op de baan! 
 
Hartelijke groeten, 
bestuur SVL-tennis 
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