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Vericon nieuwe hoofdsponsor TC Hardenberg

Trots en blij is Tennis & Padel Club Hardenberg met de nieuwe
hoofdsponsor Vericon Advies. Vericon is een onafhankelijke specialist op het
gebied van hypotheken en verzekeringen. Daarnaast is ze zelfstandig adviseur
voor de RegioBank. 
Eigenaar Arend Jan Veurink werd vrijdag 18 juni jl. bij de club letterlijk en
figuurlijk in het zonnetje gezet. Onder het genot van een heerlijk hapje en een
fris drankje van Sportcafe de Match werden de handtekeningen gezet.
Met Vericon als hoofdsponsor heeft TPCH een grote wens ingevuld: een
betrokken, sportieve en lokale hoofdsponsor. We hopen dan ook op een
jarenlange samenwerking!
Lees hier het persbericht.

https://tchardenberg.us7.list-manage.com/track/click?u=a5c5e56716076c544c7e4a3e0&id=bff965c352&e=beadde08ce


Save the Date! 21/08

Op zaterdag 21 augustus is het feest bij TPC Hardenberg, onze
fusievereniging bestaat vijf jaar en dit vieren we met een middag vol clinics. Als
'Vereniging van het jaar 2019' hadden we nog een cadeau tegoed en daarom
komt deze middag Jacco Eltingh ons helpen! 
 
Voor Wie?  
Deze middag organiseren we voor onze 18+ leden. 
Onze jeugdleden wacht een VIP-behandeling in het najaar! 
Wat kan je verwachten:
14.00 uur: Opening door voorzitter Jacobine Tinselboer en Jacco Eltingh. 
14.30 uur: Start clinics verzorgd door Vechtdal Tennis en Jacco Eltingh
17.00 uur: afsluiting met aansluitend een barbecue verzorgd door sportcafé De
Match. 

Aanmelden
Aanmelden voor deze leuke middag is noodzakelijk en kan tot 15 augustus.
Stuur een mail naar Vechtdal Tennis info@vechtdaltennis.nl.

Voor de barbecue meld je aan bij tenniszaken@tchardenberg.nl. Kosten: <12
jaar: €4,- p.p. / >12 jaar: € 9,- p.p. Deelname zonder aanmelding: € 15,- p.p.

Clubhoodie
Voor dit jubileum laten we voor onze jeugd- en seniorenleden een blauwe
clubhoodie drukken. 
Met dank aan jeugdsponsor 'Vechtdal 
Tennis' kost deze bedrukte clubhoodie slechts € 10,- voor alle jeugdleden. 



Tennis' kost deze bedrukte clubhoodie slechts € 10,- voor alle jeugdleden. 
De hoodie voor onze seniorenleden, met de opdruk van onze hoofdsponsor
'Vericon', kost € 20,-.
Onze hoofdsponsor Vericon zal voor elk verkochte hoodie (jeugd- en
volwassenen) € 7,50 doneren aan de clubkas. 
Deze hoodies kunnen het hele jaar nog besteld worden. 

Start binnenseizoen

Het binnen tennisseizoen komt er weer aan!
Wil je gegarandeerd droog tennissen op een vaste tijd in de week vraag dan
naar de mogelijkheden via baanhuren@tchardenberg.nl of neem contact op
met Rob Landstra tel 0620971699 of via Sportcafe de Match tel 0523-267257
Er is nog ruimte in de avonden en genoeg ruimte overdag en op zaterdag.

Oproep: houdt de banen schoon en onderhoudsvrij

Helaas zien we dat veel leden rommel achterlaten op de banen. We komen
steeds vaker papiertjes tegen, dopjes van ballenkokers, flesjes drinken.

mailto:baanhuren@tchardenberg.nl


steeds vaker papiertjes tegen, dopjes van ballenkokers, flesjes drinken.

Daarnaast worden de banen niet door iedereen geveegd na afloop van het
tennissen.

Dat is jammer, want hierdoor lopen de kosten van de club op. Dit onderhoud;
wat we graag met elkaar zien doen, is erg belangrijk ook al lijkt misschien niet
meteen zo. Graag vragen wij jullie aandacht hiervoor. 
Weet je niet meer hoe/wanneer je vegen moet? Check dan hier de instructies
op de site.

ClupApp - pushberichten & contactgegevens

Nadat er een aantal maanden geleden KNLTB een fout in het systeem had
waardoor veel leden continue een club pushbericht ontvingen, hebben veel
mensen de keuze uitgeschakeld om berichten te ontvangen. 

Dat is jammer, want belangrijke zaken zoals onlangs de aankondiging van
legionellabacterie in onze waterleidingen mis je dan. 

Het zou fijn zijn wanneer je op de app onderaan op de 3 puntjes (Meer) klikt en
hier in het midden van je mobiel bij 'App instellingen' de schuifjes weer aanzet
die jij wenst. 

En wist je dat je onder de keuze 'Meer', rechtstbovenin ook de keuze hebt
welke gegevens van jou zichtbaar zijn voor alle andere leden? 
Met deze app kun je meer dan jij wellicht al wist.. kijk daarom de instructie op
de site.

https://tchardenberg.us7.list-manage.com/track/click?u=a5c5e56716076c544c7e4a3e0&id=bb538db5d4&e=beadde08ce


Evenals in april, willen we graag zaterdag 14 augustus een klusdag
organiseren van 09.00 uur tot 13.00 uur. We hopen dat hiermee het park er
super goed uitziet op 21 augustus; de start van het Kendis toernooi.  

We doen een beroep op je betrokkenheid en willen wat extra aandacht geven
aan vegen, schoonmaken, onkruid wieden en de puntjes op de
spreekwoordelijke 'i' te zetten. Vele handen maken licht werk, dus meld je aan
bij sponsor@tchardenberg.nl of stuur een app naar Rob op 0620971699.
Hopelijk tot de 14e ! 

Verkoop Tennisballen

Vanwege het niet doorgaan van div. competities en toernooien hebben we nog
vrij veel met Specsavers bedrukte tennisballen van het merk Tretorn Plus
drukloos en Tretorn Serie+ gasgevuld over.  De ballen kun je kopen bij de
Match zolang de voorraad strekt, OP = OP. 
Prijzen: 3 doosjes Tretorn Plus, 3 ballen voor € 24,00 (normale prijs € 36,-)
en/of 3 kokers Tretorn Serie+ € 16,00 (normale prijs € 24,-). 



Padel en Tennisboeker

Heb jij kennissen/vrienden/ familie die graag een keer wil tennissen en/of
padellen, maar niet direct lid willen worden? Dat kan! 

Maak kennis met tennis/padel en huur een baan via Padelboeker.nl of
Tennisboeker.nl. 
Wij zijn al vereniging bij beide KNLTB-platformen aangemeld en regelmatig
verwelkomen we spelers op deze manier. 
Ook aan materiaal is gedacht: Rackets zijn aanwezig op het park, zowel voor
tennis als padel. 

Kendis Kids

Het leukste jeugd tennistoernooi in de regio staat weer online.

In de laatste week van de zomervakantie, 16 augustus t/m 20 augustus kun je
je tennisskills weer meten met jeugdleden van andere tennisverenigingen. We



organiseren wedstrijden in de categorie rood, oranje, groen en junioren. Sta je
het liefst de hele week op de baan?  Combineer dan je wedstrijden met drie
trainingsochtenden van Vechtdal Tennis. Ook aanmelden voor alleen de
training is mogelijk.

Aanmelden kan via de link.

Kendis Toernooi

Van 26 augustus tot en met 4 september wordt er weer een nieuw editie van
het toernooi Kendis Open georganiseerd. Dat is goed nieuws, want in dit open
toernooi staat gezelligheid en sportiviteit voorop staan. 

We hebben zelfs extra categorieën, dus iedereen kan meedoen! Geef je op
voor zaterdag 21 augustus 10.00 uur. 

Kranen en douches weer beschikbaar!

Gelukkig hebben wij eerst onze leidingen laten checken i.v.m. de
ongebruikelijke sluiting n.a.v. de coronamaatregelen. 

https://tchardenberg.us7.list-manage.com/track/click?u=a5c5e56716076c544c7e4a3e0&id=431bdf8f47&e=beadde08ce
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ongebruikelijke sluiting n.a.v. de coronamaatregelen. 
Nadat er legionella was geconstateerd is dit zo spoedig mogelijk professioneel
verholpen en zijn we blij te kunnen mededelen dat we weer gebruik kunnen
maken van alle watervoorzieningen op ons park. 

Juiste omgang reserveringen

Helaas constateren we te vaak dubbele reserveringen of een reservering met
onjuiste (fake) spelers. Erg jammer, want hiermee ontneem je een andere
speler de gelegenheid op een baanreservering. 
We doen hiermee een beroep op alle leden om op de enige, juiste manier te
reserveren.

Denk je tevens aan het annuleren van de baan wanneer je besluit om niet
(meer) te komen? Hiermee geef je de kans op deze baan door aan de andere
sportievelingen.  Dank! 

Koppelcompetitie inschrijving gestart

De inschrijving van de boon Koppelcompetitie 2021/2022 is gestart!  

Voor alle tennisliefhebbers die komende winterperiode willen blijven spelen,



Voor alle tennisliefhebbers die komende winterperiode willen blijven spelen,
wordt er weer het gezellige koppelcompetitie georganiseerd.
Voor meer informatie en/of opgave klik hier. 
Let wel op dat beide deelnemers zich moeten opgeven en betalen.  

Vragen? Mail gerust naar koppelcompetitie@tchardenberg.nl
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Ons e-mailadres is:
communicatie@tchardenberg.nl

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Geef het aan ons door!
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