UITGAVE FEBRUARI 2018
============================================================================
Beste leden van Shaile,
Volgens de officiële regels zou ik te laat zijn maar wij willen jullie
alsnog een goed, en succesvol, maar vooral een gezond 2018
toewensen. Wanneer jullie je e-mail openen en deze nieuwsbrief
onder ogen krijgen is het nieuwe jaar alweer enkele weken oud, zo
snel gaat het en voor je het weet zitten we weer aan het nieuwe
seizoen. Een seizoen wat zal starten op maandag 2 april (2e Paasdag) met de gebruikelijke
openingsinstuif. Diezelfde week nog barst op donderdag 5 april t/m zondag 3 juni de strijd los om
de begeerde kampioenschappen in de voorjaarscompetities, maar eerst komt nog de ALV op
dinsdag 13 maart en waarvan wij een grote opkomst verwachten.
Uiteraard worden jullie ook dit jaar weer getrakteerd op een scala van activiteiten zoals;
de tossavonden op dinsdag, de interne dubbelcompetitie, de clubkampioenschappen en natuurlijk
onze eigen toernooien, het 35+ dubbeltoernooi in week 24 en Shaile Open in week 32.
Dit is slechts een greep want er valt nog veel meer te verwachten maar dat zien jullie op onze
website zodra de activiteitenkalender voor 2018 compleet is.
De eerste nieuwsbrief van dit jaar zal niet zo goed gevuld zijn als jullie van ons gewend zijn maar
iedereen zal begrijpen dat er in deze stille periode weinig te melden valt. Desalniettemin is er reden
genoeg om aan te nemen dat het weer een fantastisch en gezellig tennisseizoen zal gaan worden.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.HET KOMT ER WEER AAN, DE OPMAAK VAN DE BANEN
Tja, een van de mooiste spreuken van Loesje,
“waarom moeilijk doen
als het samen kan”
Nog enkele weken en er komt tóch weer een oproep van ons.
De opmaak van de banen nadert met rasse schreden en de
afgelopen jaren hebben aangetoond dat onze groundsman dit
nimmer alleen kan behappen zonder hulp van een aantal vrijwilligers
Kunnen wij ook dit jaar weer op jullie rekenen ?
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.WIJ ZOEKEN . . . . . .
Enkele enthousiaste dames die bereid zijn om op woensdag 28 maart of
donderdag 29 maart a.s. het clubhuis mee seizoen klaar te maken.
Wij denken dan aan het stofvrij maken van de kasten achter en onder de bar,
het spoelen van alle glazen alsmede de keuken- en ijskasten schoon te maken.
Op woensdag 28 maart worden de kleedlokalen, toiletten, centrale hal,
bargedeelte en het wassen van de ramen door onze vaste kracht Dayenne van
een stevige schoonmaakbeurt voorzien.
Vele handen maken licht werk dus we kunnen best wat handjes gebruiken.
Wil je een handje meehelpen ? Graag even melden op info@shaile.nl zodat we je op de hoogte kunnen
houden van de exacte datum en tijdstippen
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

TOERNOOIKALENDER HELMOND E.O.
Wij hebben een aantal tennistoernooien in 2018 op een rijtje gezet die allemaal
in Helmond of naaste omgeving gespeeld worden en waarvan is gebleken dat
deze regelmatig door onze leden werden bezocht.
Ook onze jeugdige leden worden niet vergeten en waarvoor wij eveneens wat
toernooien hebben uitgezocht die in het blauw zijn weergegeven.
SENIOREN:
19.03. / 25.03.
23.04. / 29.04.
14.05. / 20.05.
24.05. / 03.06.
11.06 / 17.06.
18.06. / 24.06.
18.06. / 24.06.
18.06. / 24.06.
18.06. / 24.06.
25.06. / 01.07.
25.06. / 01.07.
02.07. / 08.07.
09.07. / 15.07.
16.07. / 22.07.
16.07. / 22.07.
06.08. / 12.08.
20.08. / 26.08.
20.08. / 26.08.
27.08. / 02.09.
03.09. / 09.09.
03.09. / 09.09.
10.09. / 23.09.
17.09. / 23.09.
24.09. / 30.09.
01.10. / 07.10.
08.10. / 14.10.
15.10. / 21.10.
15.10. / 21.10.
22.10. / 28.10.
29.10. / 04.11.

Helmondse TV
van de Hurk Tennis
Trambaantje
’t Slotje
TV Shaile
Wettenseind
TV De Hut
TV ’t Root
De Sprenk
De Raam
M.T.V.
TV Lissevoort
TV Lôbke
De Helze
TV Boekel
TV Shaile
TV Gemert
TV De Ren
TV Carolus
TV Liessel
TC De Hut
Packador
Pieter Brueghel
Lissevoort
Trambaantje
Goudhoek
De Raam
van de Hurk Tennis
TV Op Dreef
TV Dierdonk

Helmond
Helmond
Helmond
Beek en Donk
Helmond
Nuenen
Aarle Rixtel
Asten
Bakel
Lieshout
Mierlo
Nuenen
Helmond
Geldrop
Boekel
Helmond
Gemert
Lierop
Helmond
Liessel
Aarle Rixtel
Someren
Breugel
Nuenen
Helmond
Gerwen
Lieshout
Helmond
Deurne
Helmond

Open Toernooi
Open Toernooi
Open Toernooi
Open Toernooi (actuele ranking)
35+ dubbeltoernooi
35+ Toernooi (actuele ranking)
17+ Open toernooi
Open Toernooi
Open Toernooi
Bavaria Open Dubbel Toernooi
Open Toernooi
Open Toernooi
Open Toernooi
Open Toernooi
Open Toernooi
Open Toernooi
Open AH Toernooi
Open Dubbel Toernooi
Open Toernooi
Open Toernooi
Open Toernooi
Open Toernooi
Open Dubbel toernooi
35+/55+ Dubbel Toernooi
Open Herfst Toernooi
Open Toernooi
Jumbo Open Toernooi
Open Herfst Toernooi
Open Herfst Dubbel Toernooi
Open Dubbel Toernooi

JEUGDTOERNOOIEN:
18.06. / 24.06.
21.06. / 24.06.
02.07. / 08.07.
09.07. / 15.07.
13.08. / 19.08.
20.08. / 26.08.

TV Gemert
Kienehoef
TV Carolus
TV Heeze
M.T.V.
TV Gemert

Gemert
St. Oedenrode
Helmond
Heeze
Mierlo
Gemert

Wij wensen alle deelnemers aan een of meerdere van bovengenoemde toernooi heel veel succes,
en . . . . . vergeet onze eigen toernooien niet t.w.:
11 juni aanvang 35+ toernooi
en op 6 augustus ons Shaile Open Mastertoernooi.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

KROKUSTOERNOOI HTV HELMOND
19 t/m 25 maart 2018, 2 weken voor de aanvang van de voorjaarscompetitie.
Wellicht een leuk opwarmertje ??
Extra meegenomen, altijd een gezellig toernooi dus lekker meedoen !

KLOPT, EN OOK AAN VIER DAGEN LOL EN LEUT !!
Zo, het Carnaval is ten einde. Niet dat ik een hekel heb aan het
Carnaval, integendeel, maar het betekent wél dat we langzaam aan naar
de opening van het nieuwe tennisseizoen gaan.
Nog 3 weekjes en we staan weer in de startblokken om onze banen
gereed te maken voor wederom vele activiteiten.
Het zijn niet alleen de banen waar veel aandacht aan geschonken moet worden, maar ook het clubhuis met
haar keuken, kleedlokalen en toiletten, we willen dat alles er spic en span uit gaat zien.
Het is dan ook te hopen dat we reacties krijgen op onze oproepen tot wat hulp van meerdere hulp-handjes.
Ook zullen jullie, maar met name de bardienstmedewerkers, enkele ingrijpende wijzigingen tegenkomen
met betrekking tot koelingen. De meeste ijskasten in keuken en voorraadruimte zijn inmiddels opgeruimd.
Ook de vrieskist, fustenkoeling en AA-ijskastje achter de bar is verdwenen. Wat dan, horen we denken.
De gehele voorraadruimte is leeggehaald om ruimte te maken voor één grote koelcel.
Hierin worden allen voorraden frisdrank, speciaal bieren en fusten gekoeld en klaar voor gebruik.
De oude vrieskist is weg en daarvoor in de plaats is een open vrieskast gekomen, dus zonder lades.
Achter de bar is plaats gemaakt voor een hoge koeling voor alle kleine flesjes frisdrank waardoor het kleine
kastje ónder de bar waar nu de kleine frisdranken staan, gebruikt kan gaan worden voor de speciaal bieren.
Oh ja, nog een klein dingetje, half maart krijgen we de beschikking over een nieuw KNLTB afhangbord.
Genoeg om weer even aan te wennen maar dat gaat beslist lukken.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
WE HEBBEN EEN JUBILARIS
Na al eerder de stadspenning te hebben ontvangen en laatstelijk een welverdiende
Koninklijke onderscheiding is het nu de beurt aan een jubileum.
Voor Ger Memelink, ons ere-lid dat vele functies binnen onze vereniging heeft
vervult en ons nog steeds met goede raad bijstaat wanneer nodig, is het dit jaar
vijftig jaar geleden dat hij bij Shaile binnen kwam als lid. Vijftig jaar !!!. Een periode
om bij stil te staan want wat heeft Ger allemaal niet meegemaakt én gedaan binnen en vóór onze vereniging
in die lange periode. Ik durf die functies niet op te noemen in de wetenschap dat er ongetwijfeld enkele
worden vergeten. Niet zó gek. Vanaf 1968, de meesten onder ons waren niet of nog maar net geboren.
In ieder geval een jubileum om even bij stil te staan, en dat doen we dan ook, tijdens de Jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering van 13 maart a.s. Zijn jullie ere ook bij ?
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
IEDEREEN GENOTEERD ??
DINSDAG 13 MAART A.S.: ALGEMENE LEDENVERGADERING
MAANDAG 2 APRIL A.S. : OPENING TENNISSEIZOEN 2018
DINSDAG 3 APRIL A.S.

: EERSTE TOSSAVOND 2018

WEEK 24

: 35+ TOERNOOI

WEEK 32

: SHAILE OPEN

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

HET SUPERGEZELLIGE SHAILE 35+ DUBBELTOERNOOI
Vanaf heden online op www.toernooi.nl, dus schrijf nú in dan vergeet je het zeker niet.

