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Purmerend, 22 juli 2021 

2021 nummer 3 

 

Herinnering AZ Benelux BV / Anonymus 65+ 31 tennistoernooi 2021 

 

Heeft u zich al ingeschreven voor het AZ Benelux BV / Anonymus 65+ 31 tennistoernooi 

2021 ? De uiterste inschrijfdatum is zondag 25 juli ! 

Wij als commissie zullen alles in het werk stellen om er weer een gezellig en sportief 

toernooi van te maken. De datum van het toernooi is vrijdag 13 augustus t/m zondag 22 

augustus 2021. 

 

Digitaal inschrijven 

Dit jaar gaan we op de digitale toer. Je kunt je via www.toernooi.nl inschrijven voor het 

65+ toernooi. Let op: zowel jij als je partner moeten zich inschrijven. We hopen dat 

iedereen zich massaal inschrijft, zodat we een mooi toernooi kunnen realiseren. Dus als 

je deze e-mail ontvangt, meteen inschrijven! 

 

Nieuwe categorie + vanaf 21 jaar 

Nieuw in het 65+ toernooi is dat de minimumleeftijd voor dit toernooi verlaagd is van 25 

naar 21 jaar. 

 

Heb je hier vragen over of heb je hulp nodig bij het inschrijven? E-mail mij gerust. 

Sportieve groet, mede namens de 65+ commissie, 

Bob Broersma 

 

Inschrijving Bardiensten 65+ 

 

Het 65+ toernooi is dit jaar kleiner van opzet omdat er minder aanmeldingen zijn. Het 

gevolg is dat een aantal bardiensten is vervallen. Wie daarop heeft ingeschreven heeft 

inmiddels een mail ontvangen. 

Ook de tijden van de bardiensten zijn aangepast. 

 

Binnenkort krijgen de leden, die nog geen 2 verenigingsdiensten hebben ingevuld, een 

mail met daarin de bardiensten van het 65+ toernooi welke nog openstaan. Via de 

KNLTB app kunt u een bardienst reserveren. 

Voor de Najaar-competitie 2021 zijn ook nog bardiensten beschikbaar. 

(Alle diensten zijn nog onder voorbehoud in verband met het Coronavirus). 

De Barcommissie 

 

11 september: Ouder-Kind toernooi 

Beste jeugdleden, beste ouders, op zaterdagmiddag 11 september vindt het Ouder-Kind 

toernooi plaats. 

De kans om samen met andere jeugdleden en ouders te tennissen. 

Aanvang om 13.00, in sportieve partijtjes van 20 minuten. 

Aanmelden kan via deze link. 

 

 Moedig je ook je tennismaatjes even aan om mee te doen? 

 Zijn vriendjes/vriendinnetjes geen lid maar de ouders wel, uiteraard zijn zij welkom! 

 Zijn vriendjes/vriendinnetjes lid, maar de ouders niet, uiteraard zijn zij welkom! 

 

http://www.toernooi.nl/
https://forms.office.com/r/KVREFjDudQ


Deelname is gratis, vooraf aanmelden is wel gewenst . 

Heb je vragen, mail deze dan even naar jc@ltcanonymus.nl . 

 

Sportieve groet, fijne vakantie, 

Jeugdcommissie LTC Anonymus . 

 

Koffieochtenden en Rackettrekken 

Door versoepeling van de coronaregels zijn de “Racketavonden” en de “Koffie-ochtenden” 

weer mogelijk. 

 

Er is dus op donderdagmorgen, tussen 09.00 en 12.00 uur, weer de mogelijkheid om op 

de koffie te komen bij Rob en Gery en een potje tennis te spelen. Meedoen? Meldt u zich 

dan op de  donderdagmorgen even aan bij Rob of Gery. 

 

Ook de “Racketavonden” kunnen op de maandagavonden weer van start. Meldt u zich 

dan tussen 19.00 en 21.30 uur aan bij Ruud en u wordt ingedeeld. 

 

Informatie 

Wilt u meer informatie over ltc Anonymus, of de club volgen? Kijk dan op 

www.ltcanonymus.nl  

 

Wilt u ltc Anonymus volgen via Facebook? Wordt dan vriend: 

facebook.com/ltc.anonymus.  

 

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Geef dit dan door aan 

ledenadministratie@ltcanonymus.nl . 
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