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DRUKBEZOCHT OPENINGSTOERNOOI SENIOREN
Op zondag 31 maart werd het nieuwe tennisseizoen feestelijk ingeluid met het jaarlijkse
openingstoernooi. Zo’n veertig bekende en nieuwe sobri-gezichten stonden bij stralende
zonnestralen op de baan. Er werden drie dubbelpartijen van een half uur gespeeld. Ook
langs de lijn was het prima vertoeven en werd genoten van de mooie ralley’s, returns en
volleys. De middag werd afgesloten met een gezellig hapje en drankje. Al met al een zeer
geslaagde tennismiddag. Heel veel dank aan Willem voor de organisatie!

SAVE-THE-DATE: VERDERE SOBRI-ACTIVITEITEN
Naast het geslaagde openingstoernooi, staan er natuurlijk ook andere activiteiten op de rol.
Nadere informatie volgt in de volgende nieuwsbrief en op de website, maar noteer ze vast in
de agenda:
Vrijdag 14 juni: Ladies-Night
17 t/m 23 juni C&D Open
Zondag 7 juli: Senioren toernooi
Vrijdag 12 juli: Men-Only
TERUGBLIK TENNISCLINICS VOORBURGSE BASISSCHOLEN
Zo’n 772(!) leerlingen van vijf Voorburgse basisscholen hebben dankzij de samenwerking
tussen Sobri, tennisschool Jan de Rook en gemeente Leidschendam-Voorburg kennis kunnen
maken met de tennissport. De reacties van de kinderen en het onderwijzend personeel
waren zeer enthousiast. De trainers van Jan de Rook hebben erg hun best gedaan om het
iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken. Jammer was wel dat de banen op donderdag
7 maart wegens overvloedige regenval niet bespeelbaar waren en dat daardoor basisschool
de Vijverhof de tweede clinic moest missen. Ook de leerlingen van de Casimir en de StMaartensschool moesten een deel van de clinics missen vanwege de stakingen op 15 maart.
Desondanks kunnen we toch van een groot succes spreken. Natuurlijk hopen we dat dit voor
veel leerlingen de start zal zijn van een succesvolle tenniscarrière bij Sobri!

U kunt vanaf nu alle nieuwsbrieven ook nalezen op de vernieuwde website www.VLTCSobri.nl
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START TENNISLESSEN JAN DE ROOK
Kan je backhand, service of volley nog net iets scherper? De tennisleraren
van Tennisschool Jan de Rook helpen je daar graag bij. Op 1 april starten
de tennislessen weer op Park Vreugd & Rust. Er worden trainingen gegeven
aan zowel junioren als senioren. Schrijf je nu nog in!

START VOORJAARSCOMPETITIE
Binnenkort start de voorjaarscompetitie. Dit jaar met een recordaantal van 18 Sobri-teams,
waaronder één juniorenteam en vier kidsteams. Op onze website staan alle teams
vermeld. Dus kom je favorieten aanmoedigen!
Vóór de competitie begint, krijgen de captains een map met de wedstrijdformulieren, een
handleiding en de ballen voor de thuiswedstrijden. In de dubbelpartijen geldt het
zogenaamde ‘verkort spelen’ (met een supertiebreak in plaats van een derde set). In de
8/9- en zomeravondcompetitie geldt het ‘compacte spelen’. Klik hier voor meer informatie.
De competitieschema’s zijn inmiddels bekend. Op MijnKNLTB staan de speelschema’s, de
namen van de tegenstanders, locaties, aanvangstijden, baansoort, etc.
Heel belangrijk is natuurlijk dat de teams bij elke wedstrijd compleet zijn; meld het daarom
tijdig aan bij de Technische Commissie als invallers nodig zijn. Beter nog, probeer ze zelf te
vinden. En invallers, geef je op bij de Technische Commissie!
De Technische Commissie krijgt regelmatig de vraag voorgelegd of wedstrijden op een
andere datum mogen worden gespeeld. In overleg met de tegenstander kan een andere
datum worden gezocht. Voorwaarde is wel dat de wedstrijd altijd vóór de officiële
wedstrijddag plaatsvindt.
Het Sobri-bestuur wenst alle teams veel succes en vooral veel plezier!
BEPERKTE BAANCAPACITEIT EN GEEN RACKETTREKKEN OP 2e PAASDAG
Door het grote enthousiasme voor de competitie, is de overige baancapaciteit - met name
op vrijdagavond en zondagmorgen - in de periode april-mei beperkt. Ook op maandag 2e
paasdag is er competitie. Daardoor komt het rackettrekken op maandag 2e paasdag te
vervallen. Op die momenten is het natuurlijk wel gezellig druk op het park en voor
toeschouwers valt er dan ook veel te genieten!
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START HET NIEUWE TENNISSEIZOEN IN STIJL EN MET KORTING DANKZIJ ONZE
SPONSOR SPORT2000
Lever tot 30 april 2019 onderstaande kortingsbon in bij SPORT2000 in Voorburg en ontvang
15% korting op een tennisartikel naar keuze. Het volledige assortiment van SPORT2000 vind
je op www.sport2000.nl.
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SOBRIANEN IN DE SPOTLIGHT: MARION STEIN OVER RACKETTREKKEN
Er is weer een nieuw tennisseizoen gestart. Deze afgelopen winter hebben veel leden met
plezier doorgespeeld: een dikkere broek, een dikkere trui aan en de winter heeft vervolgens
toegestaan dat er bijna alle weken doorgespeeld kon worden.
In grote belangstelling staat nog steeds het rackettrekken: naar de baan komen en zeker
weten dat je kunt spelen met andere leden van Sobri. De belangstelling was zelfs zo groot
dat het aantal banen op maandag is uitgebreid en de donderdag van 15 -16.30 vast erbij is
gekomen.
Voor wie het nog niet wist: rackettrekken verloopt altijd in een heel gemoedelijke sfeer,
iedereen is welkom op alle niveaus. Na afloop drinkt een groot deel meestal nog even koffie.
Je kunt per keer kijken of je mee doet, er is geen verplichting om elke week te spelen. Dus
ook als je maar af en toe kunt, ben je welkom.
Kortom, voor wie er nog net niet toe kwam om mee te spelen, of nieuwe leden die mee
willen doen, kom vooral meespelen, de tijden staan hieronder. Vooral op de donderdag is
het wat minder druk in tegenstelling tot de maandag die wat voller is.
Vind je het prettig om een eerste keer door een van de leden geïntroduceerd te worden dan
kan dat ook. Stuur dan een mail naar mailto:info@vltcsobri.nl en dan zorgen we ervoor
dat je gebeld wordt met een persoonlijke uitnodiging.
Tijden Rackettrekken
Maandag
09.30 – 11.00 uur
Woensdag
19.30 – 21.00 uur
Donderdag
15.00 - 16.30 uur
Namens de Sobri racket-trekkers,
Marion Stein
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NEEM EEN VRIEND, COLLEGA OF FAMILIE MEE: DE SOBRI INTRODUCEEREGELING
Sobri kent de volgende introducee-regeling om niet-leden kennis te laten maken met onze
mooie vereniging:
Sobri-leden mogen maximaal 5 keer per jaar niet-Sobri-leden introduceren;
Per keer mag een Sobri-lid maximaal 3 introducé(e)s introduceren met een maximale
bezetting van één baan;
Een introducee kan maximaal 3 keer per jaar geïntroduceerd worden;
De kosten bedragen €7,50 per introducee. Dit bedrag dient te worden afgerekend aan
de bar in het clubhuis;
De introducee kan zowel een senior als een junior zijn;
Kinderen jonger dan 10 jaar mogen - mits onder begeleiding - vrij worden
geïntroduceerd.
Dus neem gezellig iemand mee en laat ze kennis maken met onze mooie club!
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SOBRI KIDSCORNER: NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE
SEIZOENSOPENINGSTOERNOOI JUNIOREN GROOT SUCCES!
Zaterdag 30 maart heeft de jeugd van Sobri een gezellige aftrap gehad van het nieuwe
seizoen. De vier jeugd-competitieteams zijn onder luid applaus voorgesteld. Elke
competitiespeler kreeg een teamshirt uitgereikt. Met veel dank aan de sponsor van de
shirts: Provast. Onze kanjers zijn vanaf nu dus herkenbaar in witte Sobri polo’s!

Onder begeleiding van Charles, trainer van Jan de Rook, zijn de kids vervolgens de baan op
gegaan met het spel ‘king of the court’. Als afsluiting was er een loterij met leuke prijzen
(met dank aan sponsor Sport2000) én een ijsje. Al met al kunnen we terugkijken op een
geslaagd begin van het tennisseizoen van de Sobri-jeugd.
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START COMPETITIE JEUGD
Zondag 31 maart heeft het Sobri Oranje team haar eerste wedstrijden gespeeld bij
Nootdorp. In de oranje-competitie spelen de deelnemers korte partijtjes, zowel single als
dubbel. En het resultaat mocht er zijn, meerdere partijen werden overtuigend gewonnen! Op
tweede paasdag heeft dit team een thuiswedstrijd, zeker een aanrader om te komen kijken!

Sobri 3

Sobri Oranje

De overige teams starten een week later op zondag 7 april. Ook hier geldt: kom onze Sobrikanjers aanmoedigen! Hieronder vinden jullie de thuisdata van de kidsteams.
7 april: Groen 1 en 3
14 april: Junioren team en Groen 2
22 april: Oranje, Groen 1 en 3
12 mei: Junioren en Groen 2
19 mei: Junioren en Groen 2
26 mei: Groen 1 en 3
2 juni: Junioren en Oranje
De teamindeling is te vinden op de website.

U kunt vanaf nu alle nieuwsbrieven ook nalezen op de vernieuwde website www.VLTCSobri.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld het via info@vltcsobri.nl

V.L.T.C. SOBRI
NIEUWSBRIEF
APRIL 2019
NIEUWS VAN TENNISPARK VREUGD & RUST

TERUGBLIK VREUGD & RUST WINTERCOMPETITIE
Op 28 maart hebben op Vreugd & Rust de finales van de Vreugd & Rust Wintercompetitie
plaatsgevonden. Het feest werd aangekleed met live muziek en heerlijke hapjes. De eerste
editie van de Wintercompetitie was wat ons betreft een groot succes dat wij in 2019 weer
gaan herhalen. We hebben een zeer gezellige en sportieve wintercompetitie mee mogen
maken. Wel hebben we ook onze lessen geleerd van deze eerste editie: het puntensysteem
en de communicatie zullen worden verbeterd. Graag willen wij alle deelnemers, Sobrianen,
Parkleden en introducees bedanken. Dankzij jullie is dit een succes geweest.

De winnaars van de Vreugd & Rust Wintercompetitie 2018/2019 zijn:
Herendubbel:
1. Frits Bruggink & Robert Lamb
2. Rodolphe Moreau & Bas Oerlemans
3. Tom Cees Doorschodt & Marcel van der Toolen
Damesdubbel:
1. Charlotte Kappelle-Jaarsveld & Marty de Groot
2. Mijanou van den Berg-Komers & Tamara van der Vaart
3 Patty Kuijper & Marie Therese van Driel
Gemengd dubbel:
1. Nicole Visser & Mark Uilenhoed
2. Willemien Buunk & Frank Steinert
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GROOT ONDERHOUD: 15 APRIL
Op 15 april zal – mits de weersomstandigheden gunstig zijn – groot baanonderhoud
plaatsvinden. Tijdens het onderhoud is de baancapaciteit beperkt.
SEIZOENSOPENING SOBRI
Wij hebben een geweldig Sobri weekeinde mee mogen maken met de seizoensopening voor
jeugd en senioren. Namens Tennispark en The Greenhouse Vreugd & Rust willen wij graag
alle deelnemers bedanken. Wij kijken uit naar een mooi tennisseizoen samen met alle
Sobrianen.
OPENINGSTIJDEN ZOMERSEIZOEN
Nu het zomerseizoen officieel is geopend, gelden ook weer de ruimere openingstijden voor
de horeca. Dit betekent dat de horeca bijvoorbeeld ook op zondag weer open is. Dus kom
naar het park en geniet op ons zonnige terras van een drankje en toptennis!
Zomeropeningstijden:
maandag
09.00 tot
dinsdag
09.00 tot
woensdag
09.00 tot
donderdag
09.00 tot
vrijdag
09.00 tot
zaterdag
09.00 tot
zondag
09.00 tot

22.00uur
22.00 uur
22.00 uur
22.00 uur
22.00 uur
18.00 uur
17.00 uur

gesloten tussen 14.00 en 16.00 uur
gesloten tussen 16.00 en 18.00 uur
gesloten tussen 14.00 en 16.00 uur

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN HORECA: PASEN EN MEIVAKANTIE
Tijdens Pasen en de meivakantie gelden aangepaste openingstijden:
Op eerste paasdag, zondag 21 april, zal de horeca gesloten blijven.
Op tweede paasdag, maandag 22 april, is de horeca open. De speelcapaciteit is echter
i.v.m. de competitie zeer beperkt.
Tijdens de meivakantie, van 27 april t/m 5 mei, is de horeca mogelijk beperkt open.
Ook wanneer de horeca gesloten is, zijn het park, afhangbord en de toiletten wel
toegankelijk voor Sobri-leden. Er kan dus gewoon worden getennist.
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