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 LADIES NIGHT 

Op vrijdag 14 juni organiseren we weer een 

Sobri ladies night. We starten om 19u. en 

spelen dubbels. Er hebben zich al 16 dames 

aangemeld, dus het belooft gezellig druk te 

worden. Doe jij ook mee? Geef je dan nu op 

via aan mailtje aan activiteiten@vltcsobri.nl 

onder vermelding van je naam & 

speelsterkte. En neem je vriendinnen, 

buurvrouw, collega of schoonzus mee. Alle 

introducees zijn van harte welkom! 

 

 

 

 SAVE-THE-DATE: MEN’S ONLY EN SENIORENTOERNOOI 

Na de dames, komen natuurlijk ook de andere Sobri-leden aan bod. Geef je dus 

nu vast op voor de Sobri Men’s only en het Sobri Senioren toernooi op 

respectievelijk zondag 7 juli en vrijdag 12 juli.  
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 SOBRIANEN IN DE SPOTLIGHT: DONDERDAG DAMESDUBBEL 

 

Met veel enthousiasme begonnen wij als 

nieuw team aan de donderdag damesdubbel 

competitie. Wij, Mariette, Birgit, Marty, 

Dorette en Charlotte hadden er veel zin in. 

Helaas gooide een knieblessure voor Dorette 

roet in het eten. Ibuprofen loste gelukkig alle 

rugproblemen op!!  

En …..onze vast invaller Margot staat altijd 

klaar als het nodig is.  

 

Competitie spelen is echt leuk, het is anders dan zomaar een balletje overslaan. Je 

doet toch meer je best voor een competitiewedstrijd. Een echte wedstrijd geeft 

gezonde spanning en een beetje zenuwen!! Al vallen de zenuwen bij ons wel mee, 

we winnen de meeste wedstrijden vrij makkelijk.  

 

Bovendien is competitie spelen gezellig. Op de meeste clubs word je goed 

ontvangen en heerst er een prettige sfeer. Bijna iedereen wil een leuke dag en 

lekker spelen. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen!!! We spelen vier dubbels, 

tussendoor taart en na afloop wijn/bier/spa met lekkers. Vooral als we thuis 

spelen zijn de happen goed. We hadden dit jaar goed weer. De voorjaarszon 

maakt het extra prettig, ook fijn dat de benen al beetje kunnen bruinen. 

 

Veel positiefs dus om competitie te spelen. Minpuntje is dat de competitie in de 

vakantie door gaat en dat verplaatsen moeilijk is. Ook minpuntje is dat je de rest 

van de donderdag niet veel meer doet als de borrel te gezellig is. 

 

Competitie, een aanrader voor iedereen of het nu in het weekend, overdag of op 

een avond is. Wij schrijven ons in voor de najaar competitie. Wie nog meer??? 
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 SCHRIJF JE NU IN VOOR DE KNLTB NAJAARSCOMPETITIE  

De voorjaarscompetitie is nog niet afgelopen, maar de inschrijving voor de KNLTB 

herfstcompetitie is nu al open.  

 

De KNLTB herfstcompetitie staat open voor alle Sobri-leden van alle niveaus. Voor 

de minder ervaren spelers is er een speciale Instapcompetitie. Je kunt je als team, 

maar ook individueel opgeven. De Technische Commissie bekijkt dan of er teams 

te vormen zijn. Ook is er altijd veel behoefte aan invallers. 

 

De competitieperiode loopt van half september tot eind oktober en beslaat 7 

wedstrijddagen. De meeste competities kennen alleen dubbelspelen. Er zijn 

keuzemogelijkheden qua speeldag (van donderdag tot en met zondag, zowel 

overdag als 's avonds) en tussen Dames, Heren en Gemengd. Voor dit moment is 

het alleen belangrijk dat je je opgeeft en op welke dagen je beschikbaar bent. 

 

Uiteraard moet je voor deelname beschikken over een passend abonnement 

(winterlidmaatschap, eventueel mét verlichting en/of weekendrechten). 

Volgens de parkeigenaar gebruikt Sobri in de avonden, en met name in de 

competitieperiode, meer banen dan waar we qua aantal leden met een avond-

lidmaatschap recht op hebben. Het bestuur is daarover in discussie met hem, 

maar het kan er toe leiden dat in de herfst van de teams die 's avonds spelen een 

(kleine) extra bijdrage zal worden gevraagd.  

 

Opgeven voor de herfstcompetitie graag uiterlijk 10 juni via een mail naar 

competitie@vltcsobri.nl.  

 

 

 DOE MEE AAN DE SOBRI LADDERCOMPETITIE 

Is de KNLTB-competitie net iets te veel van het 

goede of wil je het gat tussen de KNLTB voor- en 

najaarscompetitie dichten? Doe dan mee met de 

Sobri laddercompetitie.  

 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, komt er 

een aparte ladder voor dames en heren en voor 

singles en dubbel.  
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De regels zijn simpel: na aanmelding ontvang je de contactgegevens van de 

andere deelnemers. De ladderposities wordt bijgehouden op de website. Je kunt 

degene uitdagen die een of twee plaatsen boven jou staat. Bij winst, wissel je van 

plaats. Je bepaalt samen in overleg wanneer je speelt. Geeft de uitslag door per 

mail. De laatste stand van de ladder is op de website te vinden.  

 

De laddercompetitie begint bij ten minste vijf aanmeldingen. Geef je dus nu op via 

een mail aan info@vltcsobri.nl.  

 

 NIEUWE MEDEBEWONER? NIEUWS OVER TV DE RESIDENTIE 

Er gaan al enige tijd geruchten rond over een mogelijke overkomst van 

Tennisvereniging De Residentie naar park Vreugd en Rust. Tennisvereniging de 

Residentie (TVR) moet in 2020 haar huidige locatie aan de Spoorlaan verlaten. Na 

een uitgebreid onderzoek naar verschillende locaties in Voorburg en omstreken en 

na raadpleging van de leden van TVR, heeft TVR een voorkeur uitgesproken om 

als vereniging te verhuizen naar Park Vreugd & Rust. Hierover vinden momenteel 

gesprekken plaats tussen TVR en Park Vreugd & Rust. Ook het bestuur van Sobri 

heeft eerste gesprekken gevoerd met het bestuur van TVR. We denken dat TVR 

een goede buur kan worden op het park en kijken uit naar een goede 

samenwerking. TVR is een gezellige en actieve vereniging met zo’n 150 leden. De 

gesprekken zijn nog gaande en er is nog geen officieel besluit. Zodra er meer over 

bekend is, zullen wij daarover berichten.  

 

 SOBRI BEDANKT! 

We ontvingen de afgelopen tijd een aantal goede 

suggesties en hulp om Sobri een nog leukere 

tennisvereniging te maken. Zo wordt er nu – op 

advies van leden – een welkomstbrief gestuurd 

naar nieuwe leden om ze te wijzen op de 

verschillende speelmogelijkheden bij Sobri. 

Marion Stein heeft de coördinatie van nieuwe 

rackettrekkers op zich genomen. Daarnaast heeft 

Hok Oei de prachtige posters ontworpen voor de 

geplande activiteiten. Heel veel dank aan deze 

Sobri-leden! Wil jij ook iets doen voor de club of 

heb je suggesties? Laat het weten via info@vltcsobri.nl.  
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 AFHANGPROBLEMEN 

De afgelopen tijd kregen we een aantal meldingen over leden die niet in staat 

waren om af te hangen op het park. Het bestuur heeft dit probleem aangekaart 

bij de parkbeheerder. De oorzaak van het probleem lag aan de synchronisatie 

tussen het afhangsysteem en de ledenadministratie. Met name leden die 

overstapten van sobri naar een parkkaart en andersom zijn betroffen. Het 

systeem wordt nu bijgewerkt en we hopen dat dit probleem snel is verholpen. 

Blijf problemen vooral melden via ledenadm@vltcsobri.nl. Klik hier voor het 

afhangreglement. 

 

 CADEAU VAN ONZE SPONSOR 

Op zoek naar nieuwe tennisschoenen? Sport2000 Voorburg heeft sinds kort een 

3D Footscan in de winkel. Hiermee kan Sport2000 Voorburg de leden nog beter 

helpen met het juiste advies. Op vertoon van onderstaande bon (ook beschikbaar 

via de website, ontvang je 10% korting op de aankoop van tennisschoenen bij 

Sport2000 Voorburg. 
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SOBRI KIDSCORNER: NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

 

 VERSLAG JEUGDCOMPETITIE 

De ‘groene’ jeugd competitie verloopt geweldig! 

Met drie groene teams is de jeugd van Sobri goed vertegenwoordigd.  

De kinderen trainen wekelijks met hun team bij Jan de Rook, en dat is niet 

onopgemerkt gegaan in de wedstrijden. Sobri 1 en 2 staan bovenaan in de poule 

en Sobri 3 weet een zeer sterke middenpositie in te nemen! 

De groene teams vormen een hechte en gezellige groep, waarbij iedereen graag 

bij elkaar invalt daar waar dat nodig is. We wensen de teams een succesvolle 

afronding van het seizoen! 

 

Sobri oranje 1 maakt enorme stappen! 

Het Sobri oranje team is nog helemaal nieuw met tennis en competitie maar het 

team houdt zich kranig staande in de competitie met zeer sterke en ervaren 

tegenstanders. Het team traint elke vrijdag en op zondag spelen de kids steeds 

enkele korte wedstrijdjes dubbel en single.  

Hugo, Hidde, Bram, Emilie, Jesper en Reinier laten een enorme vooruitgang in 

hun techniek en spelinzicht zien. Er worden al mooie services geslagen, 

geweldige rally’s en briljante ‘winners’. Het zelfvertrouwen groeit en het team 

‘pakt’ steeds meer punten! Succes kids met de laatste wedstrijden van dit 

seizoen!  

 

 ZET IN JE AGENDA: JEUGD BBQ ZONDAG 2 JUNI! 

De competitie is bijna op zijn eind, het zonnetje gaat weer schijnen en we vinden 

het dan ook tijd voor een traditionele eind BBQ! 

Op zondag 2 juni, zijn alle jeugdleden van Sobri uitgenodigd voor een gezellige 

BBQ! We starten om 16.30 en om ca 17u gaat de BBQ aan.  

Voor slechts 10 euro krijg je een heerlijke BBQ maaltijd met broodje, kipsaté, 

hamburger, diverse sausjes, huisgemaakte aardappel- en rauwkostsalade. 

Om een goede inkoop te doen vragen we je aan te melden en een ‘bon’ te kopen 

via een email naar: jeugdcommissie@vltcsobri.nl of via een berichtje naar jouw 

eigen teamcaptain. Doe dit voor dinsdag 28 mei! We kijken uit naar een 

geweldig gezellige middag! 

  

http://www.vltcsobri.nl/
mailto:info@vltcsobri.nl
mailto:jeugdcommissie@vltcsobri.nl


    

 
 

V.L.T.C. SOBRI 

NIEUWSBRIEF  

MEI 2019          

 

 
U kunt vanaf nu alle nieuwsbrieven ook nalezen op de vernieuwde website www.VLTCSobri.nl  

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld het via info@vltcsobri.nl  
 

NIEUWS VAN TENNISPARK VREUGD & RUST  

 

 

 

 

 

 

 C&D OPEN 15 T/M 23 JUNI: SCHRIJF JE NU IN  

 

 Inschrijving voor het C&D Open is nu gestart. 

Het C&D Open vindt dit jaar plaats van 15 t/m 

23 juni op Park Vreugd & Rust. Inschrijven kan 

tot 10 juni via de website van de knltb of via 

www.toernooi.nl.  

 

 

 

 GROOT BAANONDERHOUD 

Op maandag 13 mei heeft groot baanonderhoud plaatsgevonden. Het groot 

onderhoud van de banen was noodzakelijk vanwege slechter wordende 

afwatering. Dit onderhoud werd gedaan middels een sterke stofzuiger die stof en 

ander fijn materiaal uit de poriën van de baan zoog. De banen liggen er weer mooi 

bij! 
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 VERBOUWING HORECA  

Er zijn plannen voor de verbouwing van de horeca. De huidige kleedkamers 

zullen plaatsmaken voor de keuken en horecaopslag. De kleedkamers 

worden ondergebracht in de ruimte naast het woonhuis die nu wordt 

gebruikt voor opslag. De financiering hiervoor is bijna rond. De planning is 

om na het C&D toernooi en net voor de bouwvakvakantie (dus eind juli) te 

starten met de verbouwing die ongeveer 3-4 weken in beslag zal nemen.  

 

 MEEGENOMEN CONSUMPTIES. NU OOK BESCHIKBAAR: TAART  

Men kan voortaan voor de competitie cake en taart ook bij ons bestellen. 

Dit is niet verplicht. Hierover is enige misverstand ontstaan. Wij respecteren 

de bestaande competitie-tradities, maar bieden graag een nieuwe 

dienstverlening. Voor meer informatie kunt u navraag doen bij de bar. 

Het meenemen van overige eigen consumpties zonder voorafgaand overleg 

wordt niet op prijs gesteld. Wij zullen daar dan ook een verplichte 

consumptie tegenover stellen. 

 

 SPECIALE OPENINGSTIJDEN 

Op donderdag 30 mei (Hemelvaart) is de horeca gesloten.  

 

 CONTACTINFORMATIE 

Voor parkbeheer en baanreserveringen kunt u voortaan bellen met  

070-7371275. Houd de laatste ontwikkelingen bij via 

Facebook @ https://www.facebook.com/vreugdenrust/ of via 

Instagram @green.house.bistro. 
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