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 BEN JIJ SOBRI’S VOLGENDE CLUBKAMPIOEN?  

Van 4 t/m 8 september kunnen jullie weer 

meedingen naar de hoogste aller tennis prijzen: 

de Sobri-clubkampioen. Je kunt je aanmelden voor 

de categorieën HE, DE, HD, DD en GD. De 

wedstrijden worden gespeeld van 4 t/m 8 

september. Op 8 september zullen we de nieuwe 

clubkampioenen feestelijk huldigen. Na afloop zal, 

bij voldoende belangstelling, door Alesia en Carlos 

een BBQ georganiseerd worden. Zorg dus dat 

jouw naam voor eeuwig op de Sobri-beker komt!  

Je kunt je tot 1 september aanmelden via een mail 

aan activiteiten@vltcsobri.nl.  

 

 

 VERSLAG LADIES NIGHT 

Op vrijdag 14 juni verzamelde heel 

vrouwelijk Sobri zich op Park Vreugd en Rust 

voor de ladies’ night. Meer dan 50 Sobri-

dames hadden zich voor dit tennisfestijn 

aangemeld. Er werd gesmasht, gezond, 

gelachen en geborreld. Een zeer geslaagde 

avond. De Sobri-dames met het meest en 

minste succes gingen naar huis met een 

goede fles wijn. Vanwege het grote animo, 

zullen we kijken of we de avond in het najaar 

kunnen herhalen. Nu maar zien of de heren 

dit succes op 12 juli kunnen evenaren. Op de volgende pagina, met veel dank aan 

Alesia een kleine fotoreportage. 

 

 SOBRI MENS ONLY (12 JULI) 

Na de dames, zijn op 12 juli de Sobri heren aan 

de beurt. Vanaf 19u. beginnen we met dubbels. 

Je wordt ingedeeld op basis van speelsterkte. 

Geef je nu op via activiteiten@sobri.nl.  

 

We hopen dat de heren in net zulke grote getalen 

meedoen als de dames! 

 

 

 

 

mailto:activiteiten@vltcsobri.nl
mailto:activiteiten@sobri.nl
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FOTOIMPRESSIE SOBRI LADIES’ NIGHT 
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 VERSLAG KNLTB VOORJAARS- EN ZOMERCOMPETITIE 

De voorjaars- en zomercompetitie is afgelopen, tijd voor een korte impressie van de 

resultaten. Het aantal deelnemende teams was groter dan ooit; maar liefst 18 teams 

hebben meegedaan aan de voorjaarscompetitie en twee teams deden mee aan de 

zomercompetitie. Met name op vrijdagavond (dames) en zondagmorgen (kids) was 

het – gezellig – druk. Dit betekent dat in totaal ongeveer 100 leden competitie 

hebben gespeeld! 

 

De mooiste resultaten zijn behaald door onze jongste leden! De kids van de teams 

Groen 1 en Groen 2 zijn in hun poules kampioen geworden!  

 

Daarmee zijn de goede resultaten ook wel meteen op. Bij de Senioren is er geen 

kampioenschap te vieren. De meeste teams zijn rond het midden geëindigd en drie 

teams hebben het niet kunnen bolwerken. Dat betreft de Heren van de zaterdag 

17+, het derde team Dames 17+ en het mixed team 17+, beide van de 

vrijdagavond. 

Eén van de oorzaken hiervoor is dat teams door blessures of andere afwezigheid 

regelmatig een beroep moesten doen op invallers. En door het grote aantal teams is 

het dan niet eenvoudig om invallers van eenzelfde niveau te vinden.  

Overweeg je mee te doen aan de competitie? Twijfel niet langer. Verschillende teams 

zouden graag nieuwe teamleden of invallers verwelkomen! 

 

Voor de najaarscompetitie hebben zich weer een groot aantal sobri-leden 

aangemeld. Deze start in september. De teamindeling is inmiddels op de website 

gepubliceerd. 

 

 SOBRIANEN SUCCESVOL OP C&D OPEN 

Van 15 t/m 23 juni is op Park Vreugd en Rust het C&D Open gespeeld. Het weer was 

zonnig, de sfeer was opperbest en het tennis spectaculair. De prijzen werden 

uitgereikt door de Wethouder voor Sport van Gemeente Leidschendam-Voorburg, 

mevrouw Nadine Stemerdink. Zij reikte, namens Carlos en Alesia, daarbij ook een 

check uit van €250 aan Hospice Het Vliethuys; gefinancierd vanuit een deel van de 

horecaopbrengsten tijdens het toernooi. Een prachtig initiatief! Veel dank aan de 

organisatie en de gastvrijheid! 
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Verschillende Sobrianen hebben de eer van onze club hoog gehouden: 

1e plaats DD5 35+: Natascha Huijser van Reenen en Brigit van Soest 

1e plaats HD8: Eduard Marius en Kees Versteegh 

1e plaats DD7 35+: Nienke van Baardwijk en Sabine Visser 

1e plaats HD7 35+: Tom Cees Doorschot en Lennaert Bronkhorst 

 

Van harte gefeliciteerd aan onze winnaars! 

 

 KNLTB TOERNOOIKALENDER  

Heb je de smaak te pakken? Kijk dan op de KNLTB toernooikalender voor 

aankomende toernooien in de regio: https://www.knltb.nl/siteassets/1.-

knltb.nl/downloads/tennissers/toernooien/toernooikalender/knltb-zomerkalender-

provincie-zuid-holland-def.pdf  

 

  

https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/tennissers/toernooien/toernooikalender/knltb-zomerkalender-provincie-zuid-holland-def.pdf
https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/tennissers/toernooien/toernooikalender/knltb-zomerkalender-provincie-zuid-holland-def.pdf
https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/tennissers/toernooien/toernooikalender/knltb-zomerkalender-provincie-zuid-holland-def.pdf
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 NIEUWE BUREN: KOMST TVR PER 1 JANUARI 2020 

 Vanaf 1 januari 2020 zal Tennisvereniging de 

Residentie (TVR) naar verwachting verhuizen 

naar park Vreugd en Rust. U bent hierover in 

de mei nieuwsbrief geïnformeerd. De 

contractonderhandelingen bevinden zich in een 

afrondende fase. TVR zal als zelfstandige 

vereniging overkomen. Er is dus geen sprake 

van een fusie tussen TVR en Sobri. TVR heeft 

zo’n 140 leden, allen senior. TVR zal vanaf 

januari 2020 twee banen (baan 3 en 4) huren 

van Park Vreugd & Rust. We zijn in intensief overleg met TVR en Vreugd en Rust om 

de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo zullen activiteiten zoals 

rackettrekken en competitie goed worden afgestemd. Ook kijken we naar een 

herziening van ons contributiestelsel om concurrerend te blijven met TVR. Na de 

zomer zullen we u nader informeren op een bijzondere ledenvergadering. De 

samenwerking tot nu toe verloopt heel goed. We begrijpen dat Sobri-leden zich 

wellicht wat zorgen maken over beperktere speelmogelijkheden, maar we 

verwachten vooral dat de komst van TVR meer reuring en leven brengt op het park. 

En daarvan kunnen we allemaal genieten!  

 

 TVR WELKOMSTTOERNOOI 18 AUGUSTUS  

Op zondag 18 augustus zal TVR vanaf 13u. een kennismakingstoernooi organiseren 

op Park Vreugd & Rust. Op deze dag zijn er dan ook geen mogelijkheden voor 

recreatief tennis. 

 

 SOBRI BEDANKT: PARKONDERHOUD 

Het wordt hoogtijd Alexandra Ultee en Jaap de Haan 

in het zonnetje te zetten. 

Wat lang niet iedereen weet is, dat niet alleen het 

bestuur en commissies uit vrijwilligers bestaan, 

maar dat er ook leden zijn die belangeloos helpen 

het groen in toom te houden. Zij hebben ook dit 

keer weer, samen met Jan Goeijenbier ervoor 

gezorgd hebben dat voor het onlangs gehouden 

C&D toernooi, het groen er weer pico bello bij lag en 

met name de overhangende takken zelfs handmatig 

door hen is gesnoeid. Iedereen die op het park 

komt, heeft daar plezier van, waarvoor dank! 

 

  

https://www.vltcsobri.nl/images/vltcsobri/nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_mei_2019.pdf
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 TENNISLESSEN VANAF 2020 VIA PARK V&R 

Per 1 oktober 2019 wordt het contract 

van Sobri met tennisschool Jan de Rook 

beëindigd. Het contract zal niet worden 

verlengd. De reden hiervoor is 

tweeledig: i) er was onvoldoende animo 

voor tennislessen; en ii) de 

administratieve afwikkeling tussen sobri 

en Jan de Rook kostte te veel tijd. 

Hierdoor was de samenwerking niet 

langer rendabel. De lessen voor 

volwassenen eindigen voor de zomervakantie en de kinderen gaan na de 

zomervakantie nog even door. Vanaf oktober is het mogelijk om via tennispark 

Vreugd en Rust tennislessen te nemen. Om tennislessen te nemen, is het dan niet 

langer verplicht om lid te zijn van Sobri.  

 

 DOE MEE AAN DE SOBRI LADDERCOMPETITIE 

Is de KNLTB-competitie net iets te veel van het 

goede of wil je het gat tussen de KNLTB voor- en 

najaarscompetitie dichten? Doe dan mee met de 

Sobri laddercompetitie.  

 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, komt er 

een aparte ladder voor dames en heren en voor 

singles en dubbel.  

 

De regels zijn simpel: na aanmelding ontvang je de contactgegevens van de andere 

deelnemers. De ladderposities wordt bijgehouden op de website. Je kunt degene 

uitdagen die een of twee plaatsen boven jou staat. Bij winst, wissel je van plaats. 

Je bepaalt samen in overleg wanneer je speelt. Geeft de uitslag door per mail. De 

laatste stand van de ladder is op de website te vinden.  

 

De laddercompetitie begint bij ten minste vijf aanmeldingen. Geef je dus nu op via 

een mail aan info@vltcsobri.nl.  

 

  

mailto:info@vltcsobri.nl
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SOBRI KIDSCORNER: NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

 

 GROEN SOBRI 1 EN GROEN SOBRI 2 KAMPIOEN! 

 

 

 

Zondag 2 juni zijn maar liefst twee Sobri-jeugdteams kampioen geworden in de  

jeugdcompetitie. Van harte gefeliciteerd aan Anneke, Sophie, Josephine en 

Chiara (Groen Sobri 1) en Olivier, Faas, Teun, Olivier en Obbe (Groen Sobri 2)! 

Onze kampioenen zijn op 14 juni feestelijk gehuldigd door de jeugdcommissie. 

Beide teams promoveren in het najaar naar niveau groen 1. 

 

Ook de andere jeugdteams hebben het heel goed gedaan dit voorjaar en gaan 

door in het najaar. We zijn supertrots op onze Sobri-kanjers!!! 

 

Alle jeugdteams (1x oranje, 3x groen en 1x junioren) gaan door met de 

najaarscompetitie en Sobri wenst ze ook dan weer heel veel succes! 

 

 JEUGDBBQ 2 JUNI WAS EEN GROOT SUCCES! 

Om het einde van het competitieseizoen te vieren heeft Sobri zondag 2 juni een 

BBQmiddag georganiseerd voor al haar jeugdleden. Het is een geweldige middag 

geworden. De zon scheen volop, de opkomst was met 70 deelnemers enorm en 

het eten, met dank aan Carlos en Alesia van The Green House Vreugd en Rust, 

was fantastisch.  
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En dat de Sobri-jeugd geen genoeg kan krijgen van tennis werd ook duidelijk na 

afloop van de BBQ. Velen van hen gingen, soms op slippers en/of met geleende 

rackets, nog even de baan op om met elkaar een balletje te slaan. De Sobri-

jeugdcommisie heeft het dus alvast genoteerd, zo'n mooie BBQmidag gaan we 

vaker voor de jeugd organiseren!  

 

 JEUGDSOOS COMPETITIETEAMS OP 1 EN 8 SEPTEMBER 

Begin september worden twee middagen georganiseerd voor de competitiejeugd 

met kleine onderlinge wedstrijdjes. Op 1 september voor het oranje-team en op 

8 september voor groen en junioren. Op deze manier kan de sobri-jeugd zich 

optimaal voorbereiden op het nieuwe competitieseizoen. Op deze middagen is de 

baancapaciteit dus tussen 15-17u. enigszins beperkt. 

  



11 
 

NIEUWS VAN TENNISPARK VREUGD & RUST  

 

 

 

 

 

 

 UPDATE VERBOUWING HORECA  

Rond 8 juli gaan wij beginnen aan de verbouwing. U bent hierover in de 

nieuwsbrief van mei al geïnformeerd. Gedurende de verbouwing is het 

aanbod van de horeca beperkt tot de bar en simpele hapjes. Het zal 

voorkomen dat onze huidige keuken, alsmede de bar, enkele dagen volledig 

buiten dienst is wegens de verbouwing. Wanneer dat precies zal zijn, is nog 

niet bekend. De planning van de werkzaamheden is als volgt: 

Stap 1: nieuwe kleedkamers incl. douches en 2 x nieuwe toilet groepen; 

Stap 2: nieuwe keuken 

Stap 3: nieuwe bar 

Stap 4: renovatie voorpui en Terrasoverkapping (deze kan indien de tijd 

dringt, ook verschoven worden naar september/oktober) 

 

 NIEUWE REGELS CONSUMPTIES 

Vanaf het moment dat de verbouwingen afgerond zijn, zullen nieuwe regels 

gelden voor gebruik van het terras. Met uitzondering van kleine kinderen en 

competitietaarten, zullen wij eigen meegebrachte consumpties niet langer 

op prijs stellen zonder akkoord van het dienstdoende horecapersoneel. 

 

 SPECIALE OPENINGSTIJDEN 

Wij merken nu al een terugloop in het aantal tennissers 

i.v.m. de zomervakantie. In combinatie met de verbouwing 

zullen wij van 29 juli tot 17 augustus alleen op 

piekmomenten open zijn. Piekmomenten zijn de momenten 

waar wij bij voorbaat weten van aanwezigheid van spelers, 

zoals (maar niet gelimiteerd tot) contractbanen, 

rackettrekken, etc. In de praktijk zal dit betekenen dat wij op 

deze data veelal gesloten zullen zijn op dalmomenten, zoals 

(en niet gelimiteerd tot) middagen tussen 14.00 en 18.00 uur, maandag en 

donderdag tot 19.00 uur en op zondagen. Het park blijft wel gewoon open van 

09.00 uur tot 23.00 uur, net als de toegang tot de WC en afhangsysteem. 

 

 

 

 

https://www.vltcsobri.nl/images/vltcsobri/nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_mei_2019.pdf

