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Tennis / Whisky avonden 
Vanwege het grote succes van vorig jaar organiseren we ook dit jaar weer deze 
topavonden op donderdagavond 8, 15 en 22 september. De avonden zijn een combinatie 
van sportief plezier en leerzame gezelligheid. Van 20.00 tot 21.00 wordt er getennist. 
Vanaf 21.00 uur is er de mogelijkheid om alles te weten te komen over whisky onder 
leiding van enthousiaste whisky liefhebber Theo Verhoeven. Er wordt een kleine bijdrage 
gevraagd, afhankelijk van het aantal deelnemers van ± € 5,- per avond. Aanmelden is 
verplicht en kan per avond (secretariaat.tvknegsel@gmail.com of via het infobord). Ook bij 
slecht weer gaan de avonden door! 
 
Koffietennis 
Ook in het najaar gaan we weer door met koffietennis op de zondagochtend, en wel op 25 
september en 5 november.  Er wordt gespeeld van 10.00 tot 12.30 uur.  
Later instromen of eerder weggaan kan ook.  
Voor koffie met iets lekkers wordt gezorgd. Vooraf opgeven is fijn, maar niet verplicht. 
Inschrijven kan via de mail: secretariaat.tvknegsel@gmail.com of op het formulier op het 
infobord in het clubgebouw. 
Nieuw dit jaar is dat je ook een introducée mee mag brengen. Het koffietennis staat ook 
open voor iedereen die eens vrijblijvend wil proberen of tennis (weer)  iets voor hem/haar is. 
Leenrackets zijn aanwezig. 
 
Dorpentoss  
Op dinsdag 6 september is het dorpentoss in Wintelre, op 4 oktober is de dorpentoss weer in 
Knegsel en op 1 november in Vessem. De dorpentoss is een leuke mogelijkheid om eens 
tegen mensen van andere verenigingen te spelen. We beginnen om 19.30 uur maar later 
instromen kan ook. Opgeven is niet nodig. 
 
Jeugddorpentoss 
Op zondagochtend 18 september wordt de jeugddorpentoss gespeeld in Knegsel. Deze 
ochtend komen de jeugdspelers uit de regio tennissen op onze banen. Er blijft in elk geval 1 
baan vrij voor recreatietennis voor onze eigen leden. Uiteraard is iedereen ook van harte 
welkom om te komen kijken.  
 

Kampioenschappen van Bergeijk en omstreken 
In september worden de kampioenschappen van Bergeijk en omstreken gespeeld. De 
jeugd speelt van 17 sept. t/m 2 okt. en de senioren van 24 sept. t/m 2 okt. Inschrijven kan 
via www.toernooi.nl . 
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