Activiteiten in 2020
Voor tennisleden en ‘Jeu de Boulers’

Tennis Jeu de Boules

Algemene Leden Vergadering
Woensdag 19 februari @ 20.00 – 22.00 uur in het clubhuis
Jaarlijks democratisch hoogtepunt van onze vereniging. Verslagen, financiële overzichten, begroting en wat U
ter tafel wilt brengen.
Finaledag winterkampioenschappen 2019/2020
Zondag 22 maart @ 11.00 – 17.00 uur
Het traditionele slot van een wedstrijdreeks met 36 deelnemers van december tot maart. ALLE deelnemers geven
acte de présence en spelen finalewedstrijden om de prijzen.
Westbroek Open
Zaterdag 21 tm 29 maart
Het Kraaienveld heeft van 23 tot en met 31 maart 2019 voor het eerst een Westbroek Open georganiseerd.
Dit jaar versie 2. Een kampioenschap voor de sterkte 6, 7 en 8 in DD HD GD.
Openingstoernooi voor tennissers en boulers
Vrijdag 3 april @ 19.00 – 23.00 uur
Gewoon een gezellig begin van het nieuwe zomerseizoen. De toernooivorm wordt nog nader bepaald. Misschien
spelen boulers en tennissers dit jaar wel met of tegen elkaar!
Laddercompetitie enkelspel (voor mannen en vrouwen in één ladder
Vrijdag 3 april (openingstoernooi) tot 31 oktober (slottoernooi)
Deelnemers worden op sterkte geplaatst in een gemengde enkelspelcompetitie. Via een telefoonapp kunnen ze
een hoger geplaatste speler uitdagen. Bij winst neemt de uitdager de plaats over van de hoger geplaatste speler.
Straten- of buurttoernooi voor leden en invitees, voor tennissers en boulers
Vrijdag 19 juni @ 19.00 – 23.00 uur
Zes captains stellen ieder een team vast met vier spelers (bij voorkeur met twee introducees). Op de toernooiavond
spelen de teams tegen elkaar. De toernooivorm wordt nog nader bepaald.
Thuisblijverstoernooi voor tennissers en boulers
Vrijdag 7 augustus @ 19.00 – 23.00 uur
Een klassiek zomeravondtoernooi met tennis en jeu de boules, tijd voor een goed gesprek en veel plezier.
Uitwisselingstoernooi met TC Groenekan
Zaterdag 22 augustus @ 11.00 – 17.00 uur op Het Kraaienveld
Vorig jaar helaas (weer) verloren in een klassieker die al meer dan 20 jaar bestaat. Vier dames en vier heren krijgen
de kans om in een thuiswedstrijd de beker te heroveren.
Clubkampioenschappen gemengd dubbel
Maandag 21 september tm zondag 11 oktober (zondag 11 oktober is de finaledag)
De toernooivorm wordt nog vastgesteld.
Stamppottentoernooi (slottoernooi) voor tennissers en boulers
Zaterdag 31 oktober @ 16.00 – 23.00 uur
Een warm slotakkoord. Gezelligheid op de eerste plaats, de stamppot op de tweede plaats en de bronzen medaille
voor de sport. De wedstrijdvorm wordt nog vastgesteld.
Wintercompetitie 2020/2021
Vanaf 1 december
Inmiddels een traditie sinds de opening van onze banen. De formule is bekend.

Let op de e-mail nieuwsbrieven of kijk op kraaienveld.nl

