
Jaarverslag Recreatiecommissie 2018 

 

Interne wintercompetitie 2017-2018 IWC 

Afgelopen winter voor de vijfde maal gestart met een interne wintercompetitie. 

Er hadden zich 11 teams aangemeld. 

We hebben 5 zondagen gespeeld van 10:30 tot 13:15. Een DD, een HD en 2 GD en een 

slotdag. 

Er werd verbeten, maar wel in een ontspannen sfeer gestreden om de punten. 

Met elke zondag als afsluiting een kleine maar heerlijke lunch.  

Voor de winter 2018-2019 hebben zich weer 11 teams aangemeld. 

 

Oliebollen Racketavond 

Op de eerste vrijdag van 2018 heeft Anne-Lieze Rullens ruim 100 oliebollen gebakken voor 

alle deelnemers aan de racketavond. Met een opkomst van ruim 30 man was dit een geslaagde 

avond. Zeker voor herhaling vatbaar. 

 

Lentetoernooi 

Op zondag 25 maart hadden we een goede start van het zomerseizoen. 

Ruim 40 deelnemers voor het toernooi. Met mooi weer lekker ontspannen tennissen. 

Een goede lunch tussen de middag en de winnaars werden beloond met een prijs. 

Nadien nog een drankje en een hapje op het terras. 

 

BDO Ladiesday 

Donderdag 14 juni werd voor de zesde maal de Ladies Day georganiseerd. 

Een goed verzorgde lunch, leuke wedstrijden, mooi weer, hapje en een drankje op het terras. 

Mede door de Kroon Makelaardij en Vissers accountant een fantastische dag met ruim 50 

dames, met weer meer deelnemers van buiten de vereniging, een geslaagde dag. 

 

Mannendag 

Dit jaar is er weer een hele leuke gezellige Mannendag georganiseerd. Het zelfde concept als 

het vorige jaar. Leuke wedstrijden en een goed verzorgde BBQ. Er deden nu ook een aantal 

mannen mee van buiten de vereniging. 

 

Racketavond 

Afgelopen seizoen zijn er 25 avonden georganiseerd, waarvan 1 samen met de oudere jeugd. 

Gemiddeld waren er 20 deelnemers met uitschieters naar boven 

 

5 Parken Competitie 

Dit jaar zijn er een 6 tal teams die meespelen met de 5 Parken competitie. Er worden 5 

woensdagavonden getennist op 5 parken met allemaal mix teams. Tot nu alleen nog maar 

positieve reacties gehoord. Leuk dat er een paar teams zijn gevormd in 8/9 ranking. 

 

De leden van de recreatiecommissie: Jan, Regina, Ineke, Jacqueline, Peter, Astrid, Anne-

Lieze en Leny willen graag iedereen bedanken voor hun deelname aan de div. activiteiten, die 

door de R.C. afgelopen seizoen werden georganiseerd en hopen dat u ook in 2018 weer zal 

deelnemen. De recreatiecommissie zal zich ook in 2019 weer gaan inzetten om een leuk en 

gevarieerd programma samen te stellen. 

Namens de R.C. Leny Rasenberg 


