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Zomerseizoen 
Gelukkig zijn er na de Corona-tijd weer volop mogelijkheden om te tennissen. 
Er wordt weer veel gespeel, de trainingen zijn weer begonnen en de kantine 
mag weer open. Uiteraard wel met de inmiddels bekende maatregelen.  
Ook de winterstrijd is, na de onderbreking, vorige week gezellig afgesloten. 
Na de vakantie zullen er ook weer activiteiten georganiseerd gaan worden. 
 
Aanbieding nieuwe leden 
Onlangs hebben we een aanbieding bekend gemaakt voor nieuwe leden. Wij 
zijn heel blij dat er inmiddels al verschillende nieuwe leden aangemeld zijn. 
We hopen dat ze zich snel thuis voelen bij onze vereniging. De aanbieding 
geldt nog steeds, dus als je nog iemand weet, geef het door! 
 
Gratis training-clinic voor senioren donderdag  3 september  2020 
We gaan de donderdagavond weer onze clubavond maken. Een avond 
waarop je kunt tennissen en op ons terras of in het clubhuis in een gezellige 
sfeer onderlinge contacten kunt leggen en onderhouden.  
De eerste clubavond is donderdag 3 september 2020.  
Onze trainer Maurice Thijssen zal die avond een clinic verzorgen, waarin hij je 
(weer) leert juist in te spelen op veel voorkomende dubbelspel situaties.   
De kosten van deze clinic bedragen normaliter € 10 per persoon per avond. 
Omdat we als gevolg van de Corona-crisis nog maar zo weinig van onze 
banen gebruik hebben kunnen maken neemt de club deze avond de kosten 
van de clinic voor haar rekening!   
Het is wel nodig je hiervoor in te schrijven. Dat kan bij voorkeur via een email 
aan onze secretaris: secretariaat.tvknegsel@gmail.com of met onderstaand 
formulier. Let wel, het aantal personen dat aan de clinic kan deelnemen is 
beperkt. Dus wie het eerst komt die het eerst maalt.  
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmelding training-clinic donderdagavond 3 september 2020 
Voor- en achternaam: ………………………………………………………….. 
Meldt zich aan voor de training-clinic op de clubavond donderdag 3 
september 2020. 
NB Dit formulier deponeren in de postbus bij het tennispark of, voldoende 
gefrankeerd, zenden aan: 
Secretaris TV-Knegsel 
Breemakkerweg 2c 
5511 LA  Knegsel 


