
TV ’t Noord End  

Stratentennis Toernooi 2016 
 

Na het geweldige succes van vorig jaar organiseren wij dit jaar 

wederom het Stratentennistoernooi. Het toernooi vindt plaats in 

week 23, 6 juni t/m 11 juni, met op de laatste avond barbecue en 

feestavond! Het toernooi is vorig jaar gewonnen door de Groote 

Geldebosch! Wie gaat er dit jaar strijken met de eer van: ‘De beste 

tennisstraat van Heerhugowaard De Noord?’ 

 

Hoe werkt het  

Een stratenteam moet uit minimaal 6 personen van 16 jaar of ouder bestaan, die woonachtig zijn in 

een straat/weg/laan/plein in Heerhugowaard de Noord.   

* Er mogen meerdere teams per straat meedoen en maximaal 3 spelers per team met bovengemiddeld 

tennisniveau en minimaal 3 teamleden uit de straat. 

 

Tijd en kosten 

De wedstrijden vinden doordeweeks (tussen 18.00 uur en 21.00 uur) in de avonduren plaats. De 

finales worden op zaterdagmiddag gespeeld. We sluiten de zaterdag af met de prijsuitreiking en 

barbecue en feestavond. Om deel te nemen aan dit toernooi betaal je alleen € 7,50 p.p. voor de 

barbecue (betaling is bij aanvang toernooi). Er wordt in pouleverband getennist, dit betekent dat 

ieder team meerdere wedstrijden speelt. De wedstrijden worden gespeeld in dubbels: je speelt altijd 

met een ander teamlid tegen twee tegenstanders. (Als er uit de straat leden van de tennisvereniging 

meedoen, spelen die met iemand uit de straat die geen lid is) 

 

Oefenen : 

Op de dinsdagavonden in mei kunt u vanaf 19.00 oefenen voor het toernooi op de tennis-date 

avond. Uiteraard geheel vrijblijvend en gratis. Geen racket?? Voor materiaal wordt op deze avonden 

gezorgd. 

 

Kijk voor meer informatie op de website (www.tvnoordend.nl) of neem contact op met 

onderstaande personen van de organisatie.  

 

Dick van Schagen 06-22920487    Roos Beers 06-38204095 

Gidget Zuurbier  06-24185856    Agnes de Goede  06-37218840 

Anneloes Bakker 06-53287087        Mike Degeling 06-55113686 

 

�------------------------------------------------afknippen en inleveren------------------------------------------------� 

Opgave formulier 

Inleveren vóór 24 april op Sterrenboschstraat 20 of ingevuld mailen naar pezu@quicknet.nl  

 

Naam van onze straat  

 Namen spelers Lid KNLTB  Telefoonnummer Barbecue 

1. Team Captain  Ja/nee  Ja/nee 

2. Speler  ja/nee  Ja/nee 

3. Speler  ja/nee  Ja/nee 

4. Speler  ja/nee  Ja/nee 

5. Speler  ja/nee  Ja/nee 

6. Speler  ja/nee  Ja/nee 

7. Reservespeler  ja/nee  Ja/nee 

8. Reservespeler  ja/nee   


