Kom (weer) tennissen bij
LTC de Munnik!
Heb je ooit getennist en wil je het toch weer eens oppakken? Aarzel dan niet langer maar zoek
NU je racket en je tennisschoenen op! Speel eens mee als introducé van een van onze leden en
kijk rond op ons mooie nieuwe park. Je bent van harte welkom!
Als lid van LTC de Munnik kun je dagelijks
van 9 uur ’s ochtends tot 11 uur ’s avonds
vrij spelen. Acht van de 12 nieuwe all
weather tennisbanen hebben verlichting.
Ze raken elke dag beter ingespeeld, zeker
nu het weer eens wat geregend heeft. Ook
het clubhuis is bijna klaar.
Racket trekken, ladderen en toernooien
Elke maandagochtend van 10 tot 12 en

Lieke (10)

is bijna dagelijks te vinden op de tennisbaan. “Ik tennis al sinds m’n zesde, mijn
ouders spelen hier ook. Ik vind het fijn om
veel te bewegen en te rennen, gewoon
lekker bezig te zijn. Nu train ik twee keer
per week want ik zit in een selectieteam.
En ik ga ook heel vaak vrij spelen met m’n
team. Zoals nu
dus op de
woensdagmiddag!”

vrijdagavond van 7 tot 9 uur is er racket
trekken voor seniorleden. Iedereen die
mee doet wordt willekeurig ingedeeld in
dubbels, zo speel je dus steeds met een
andere partner een half uurtje recreatief
tennis.
Leden van De Munnik kunnen elkaar ook
uitdagen door deel te nemen aan de
laddercompetitie. We hebben een nieuw
online programma waarmee je iemand

uitnodigt voor een wedstrijd. Deze proef
starten we met enkelspel voor seniorleden,
later gaan we dit naar de junioren
uitbreiden. Zo leer je steeds meer
tennismaatjes kennen.
In de loop van het seizoen kun je meedoen
met diverse toernooien, een ladies day en
de clubkampioenschappen. Sportieve strijd
is natuurlijk belangrijk, gezelligheid en
elkaar ontmoeten ook!

Dames 1 WBM/de Munnik bestaat uit (van links naar
rechts): Ingrid Kruit, Margot van Devilee, Pascal Schouten,
Jacqueline Paauw, Heddy den Hollander en Bionda van
Overloop. Afgelopen zondag versloegen ze OTC met 6-0!

Tennishal De Munnik

Sport2000 Leiderdorp
is hoofdsponsor
van LTC de Munnik.

LEIDERDORP
Competitieteams
Dit jaar strijden zo’n 51 competitieteams tegen allerlei
clubs in de regio. Competitie spelen gebeurt bij
De Munnik in vele varianten, gebaseerd op niveau,
geslacht en leeftijd. Bijvoorbeeld de Heren Senioren,
Gemengd Junioren, Dames 45+, Jongens Junioren, etc.
Houd je dus wel van een wedstrijdje dan zijn er legio
mogelijkheden bij LTC De Munnik.

Naast de buitenbanen staat de tennishal van
Stichting Tennishal De Munnik, met wie wij samen
het clubhuis delen. Wordt het u echt te koud
buiten? Huur dan een baan in de hal! Dat kan
incidenteel maar ook voor langere perioden. De
tennislessen voor kinderen onder de 12 en voor
beginners zijn ’s winters in ieder geval binnen.
www.tennishaldemunnik.nl

Tennisles nodig?

Tennisschool Nossik/Versteeg verzorgt de lessen
op ons tennispark. Er worden nu nog extra
lesgroepen samengesteld. Informeer naar de
mogelijkheden via www.robversteeg.nl
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