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============================================================================
Beste Shaile-leden,
Het tennisseizoen bij Shaile is alweer bijna op de helft, voorjaarscompetitie is achter de rug en
de onvermoeibaren zitten bij de diverse zusterverenigingen in de toernooien.
In tegenstelling tot veel tennisbanen in de regio is ons park zowel in de ochtenden als de
doordeweekse avonden goed tot zeer goed bezet, wat aangeeft dat onze club volop leeft en
plezier geeft aan alle categoriën en leeftijdsgroepen.
In deze nieuwsbrief een korte terugblik op activiteiten die eerder hebben plaatsgevonden, maar
ook de lopende en de toekomstige activiteiten krijgen hun aandacht.
Even goed doorlezen dus, want er is voor ieder wat wils te beleven op onze tennisbanen.
Veel plezier en tennisgenot.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Rabo Clubkas Actie
Op zaterdag 20 mei j.l. werden aan de diverse verenigingen op feestelijke wijze de cheques
uitgereikt van de Rabo Clubkas Actie.
Leden van de Rabobank kregen middels een persoonlijke code de gelegenheid 5 stemmen op
eveneens 5 verenigingen uit te brengen.
Voor Shaile leverde dit het mooie resultaat voor de clubkas op van € 784,12
Alle Rabo-leden die op onze vereniging hebben gestemd en ons op die manier een warm hart
hebben toegedragen, vanaf deze plaats hartelijk dank daarvoor.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.JUMBO actie: Spek de kas van je club
Jumbo Ralf Gijsbers geeft zijn klanten gedurende 8 weken, van 31 mei t/m 25 juli de
gelegenheid om hun vereniging financieel te steunen middels de Spek de kas van je club actie.
Mogen wij op úw steun rekenen ?
Hoe werkt het:
Bij elke € 10,00 aan boodschapen ontvang de klant een speciale voucher. Elke voucher
vertegenwoordigt één sponsorpunt. De klant scant de voucher bij de “actiekast” en kiest op het
touchscreen de naam Shaile indien u ons het sponsorpunt wil schenken.
Aan het einde van de sponsoractie wordt op basis van de toegekende sponsorpunten een
bedrag van € 10.000,00 naar rato over de deelnemende verenigingen verdeeld.
Indien u hiermee onze vereniging wil steunen kan het bedrag aardig oplopen. Het aantal
vergeven sponsorpunten wordt live weergegeven op het touchscreen in de winkel en kunt u zien
hoe de tussenstand is. Ook via facebook zijn de vouchers te verzilveren en is de actuele
tussenstand te zien. KUNNEN WIJ OP UW STEUN REKENEN ?

35+ dubbeltoernooi
In de week van 4 juni t/m 11 juni j.l. werd bij Shaile voor de eerste keer een 35+ dubbeltoernooi
georganiseerd, en wat na afloop door vele spelers en speelsters werd beaamd, zeer succesvol.
Met een, voor de eerste keer, meer dan 200 spelers en speelsters die tesamen garant stonden
voor circa 100 wedstrijden, was dit zeker een repectabel resultaat en kunnen we concluderen
dat bij Shaile een nieuw toernooi is geboren.
Ook voor de toeschouwers was er volop strijd te zien en bleek ook het terras weer de ideale plek
voor volop sfeer en gezelligheid.
Ogranisatie 35+: BEDANKT !
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Maandagmorgentoss
De laatste oproep voor de maandagmorgentoss voor senioren
dateert alweer van februari. Die oproep bleek niet tegen
dovemansoren te zijn gedaan want het aantal senioren dat op
maandagmorgen de banen bezetten schommelt sinds die
laatste oproep steeds rond de twintig spelers en speelsters.
Toch weten wij dat het aantal leden die de zogenaamde
seniorenleeftijd hebben bereikt, binnen Shaile veel hoger ligt.
Daarom nogmaals :
Elke maandagmorgen om half 10 wordt er gestart in tossvorm.
Er wordt dan een uur gespeeld waarna gezamenlijk een kop koffie o.i.d. wordt genuttigd.
Rond de klok van 11 uur start voor de liefhebbers de tweede ronde van een uur.
U hoeft niet in te schrijven en bent vrij (en hoeft zich dan ook niet af te melden) in de keuze of u
een keer over wilt slaan of maar één ronde wil deelnemen.
Mogen we zeggen ……………… tot ziens ?
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Zondagmorgenmix
Op zondag 18 juni is ook de zondagmorgenmix
weer van start gegaan op ons park.
Voor dit seizoen staan er tien zondagen op de rol
waarop dit interne toernooi wordt gespeeld.
Voor de volgers, er wordrt gespeeld op:
18 en 25 juni, 2, 9 en 16 juli, 17 en 24 september, en
1, 8 en 15 oktober a.s.
Wij wensen de organisatie en spelers veel plezier.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Dinsdagavond ? natuurlijk tossen
Onze vaste bezoekers weten dit inmiddels al lang, maar onze
nieuwe leden zien wij ook graag op ons park. Daarom deze info:
elke dinsdagavond vanaf 19.00 uur wordt er bij Shaile een tossavons georganiseerd. U hoeft zich daarvoor niet aan te melden, u
kunt komen en gaan waanneer u zelf wilt. Elke eerste maandag
van de maand krijgen leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs
eveneens de gelegenheid op dezelfde tijd te tossen.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Familietoernooi 25 juni a.s.
Op zondag 25 juni organiseert de jeugdcommissie haar jaarlijks terugkerende familietoernooi.
Voor ouders, ooms en tantes en opa’s en oma’s, dé ideale mogelijkheid om met hun kind, neef
of nicht, of zelfs kleinkind op de baan te staan.
Dus kinderen: schroom niet en sla een van bovenstaande familieleden aan de haak.
Doe het wél snel, want je kunt nog maar inschrijven tot en met woensdag 21 juni a.s.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Interne donderdagavondcompetitie
Donderdag 15 juni j.l. is de interne donderdagavondcompetitie
weer gestart. De poule-indeling en wedstrijdschema’s kunt u
bekijken op onze website óf op het infobord in het clubhuis.
De speeldata zijn: 15.06. – 22.06. – 29.06. – 06.07. – 13.07
24.08. – 31.08. – 14.09. – 21.09. – 28.09. – en 05.10.
De laatste datum is tevens gereserveerd voor de prijsuitreiking.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Hoog bezoek
Jantje zet op voetbalclub zijn fiets tegen een paal, maar zijn coach zegt dat dat niet mag.
"Hoezo niet?", vraagt Jantje.
De coach legt het uit:
"Er komt vanmiddag belangrijk bezoek. Er komen twee ministers langs."
Jantje haalt zijn schouders op en zegt: "Nou en? Ik zet mijn fiets toch op slot!"
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Mix & Match toernooi
Wie wil er niet bij zijn, dé clubavond waar zolang over is nagepraat.
Op 1 juli a.s. volgt versie twee, dus zorg dat er bij bent want …………….. vol is vol !

Shaile Open 2017
Na het succes van het onlangs georganiseerde 35+ toernooi staat bij Shaile alweer de volgende
knaller op het programma; Shaile Open 2017 in week 32.
Vanaf zaterdag 5 augustus t/m zondag 13 augustus strijden de diverse categoriën weer om de
hoogste eer en natuurlijk de punten, om uiteindelijk uit te mogen komen tijdens de Masters.
Je kunt inschrijven via www.toernooi.nl maar doe het nú, want stel dat je het vergeet

Clubkampioenschappen senioren 2017
In tegenstelling tot de afgelopen jaren zullen de Clubkampioenschappen dit jaar, na de
zomervakantie, worden georganiseerd, namelijk in september 2017.
Reden voor het verplaatsen van het allergezelligste toernooi van het jaar is de introductie van
het nieuwe "35+ open dubbeltoernooi" waarvan we natuurlijk hopen dat dit ook een groot succes
wordt.
In overleg met de KNLTB kon dit toernooi alleen in juni worden ingepast in de toernooi-agenda.
De Clubkampioenschappen zullen plaats gaan vinden van vrijdag 1 t/m 10 september 2017.
Ook dit jaar willen we proberen de finales allemaal op zaterdag 9 september te spelen, zodat we
net als vorig jaar onder het genot van een hapje en drankje een oer-gezellige avond zullen
hebben.
Zondag 10 september zal worden gebruikt als verlengingsmogelijkheid bij eventuele onvoorziene
weers)omstandigheden.
Dus reserveer alvast in jullie agenda: 1 t/m 10 september 2017!!! voor dit supergezellige
clubtoernooi!!
Maar beter nog; schrijf je direct in via:
www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=B06A0D62-A7AA-4379-A214-6F82D494422B
Groetjes, veel tennisplezier en tot in september,
Commissie Clubkampioenschappen

