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Kampioen!      

Het competitieteam Gemengd 1 is kampioen geworden in de 3e klasse op vrijdagavond! 
Hieronder de teamfoto van dit nieuwe jonge team. 

Bovenste rij vlnr: 
Ruud de Vries 
Jasper Mol 
Ilse Jacobs 
Jort Jacobs 
Onderste rij vlnr: 
Liz Buker 
Eefje de Vries 

 

Pink Ribbon 
Op zaterdag 15 oktober jl. was het weer Ladies Tennis. Aan deze gezellige middag hebben 
maar liefst 20 dames deelgenomen waardoor de opbrengst voor Pink Ribbon € 100,-- was.  
Alle dames hartelijk bedankt!! 
 

Winterstrijd 
Vergeet niet in te schrijven voor de winterstrijd vóór 1 december!! 
 

Snerttoernooi 
We hebben Maria Gooskens weer bereid gevonden om de kar te trekken voor het 
snerttoernooi en heerlijke verse snert te maken. In een gezellige kerstsfeer zal het 
snerttoernooi plaatsvinden op zaterdag 17 december vanaf 14.00 uur. De uitnodiging is als 
bijlage meegestuurd. Opgeven kan via de mail of op de lijst in de hal van het clubhuis. 
 

Baanonderhoud 
Elke 1e donderdag van de maand wordt er hard gewerkt aan het onderhoud van de 
banen. Het kan dus zijn dat er enige overlast is voor tennissers die dan aan het spelen zijn.  
Dit moeten we maar voor lief nemen, want de banen zien er altijd piekfijn uit. 
Vrijwilligers om mee te helpen bij het onderhoud zijn nog steeds van harte welkom! 
 

Organisatie TKGE (Tennis Kampioenschappen Gemeente Eersel) 
Luc Nellen zit namens TV Knegsel al verschillende jaren in de organisatie van dit jaarlijkse 
toernooi. We zijn op zoek naar iemand die dit met hem samen wil doen en in de toekomst 
over wil nemen. Het is een gezellige groep en de organisatie verloopt altijd prima. Er zijn 3 
vergaderingen tussen november en maart en het toernooi zelf is in maart.  
 

Kersttoernooi De Heiberg Veldhoven 
Van dinsdag 27 december 2016  t/m zaterdag 7 januari 2017 wordt op de binnenbanen van 
Sportpark “De Heiberg” in Veldhoven wederom een gezellig kersttoernooi georganiseerd. 
Inschrijven kan t/m  19 december via www.toernooi.nl. 


