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Redactie 

 
Martha Heida 

marthaheida@gmail.com 

 
Geert Hegen 

ghegen@gmail.com 
 

 
Inschrijven 

openingstoernooi 
 
 

 
 

 

 

Tennislessen  
F Deelnemen tennislessen 
E j.veur3@upcmail.nl 

T 06 518 52 342 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Jeugd 

 

Agnes Beerda 
a.beerda3@gmail.com 

M: 06 417 09 408 
 

 

VCL 
 

Geert Hegen 
ghegen@gmail.com 

 
 

 

 
 

Uw e-mailadres is bekend 
bij de tennisvereniging. Wilt 

u dit wijzigen geef dit door 

aan de secretaris of door 

Van de redactie 
De tennisbanen zijn gereed! 

Er kan worden gespeeld en daarom is er maandagavond 27 
maart al een tossavond. Aanvang 19:00 uur. 

Meld je aan voor het openingstoernooi en vergeet niet je op te 

geven voor tennislessen als je daar aan wilt deelnemen. 
 

Openingstoernooi zaterdag 1 april 
Op zaterdagmiddag 1 april zal het openingstoernooi voor 
volwassenen plaatsvinden. Het toernooi begint om 14:00 uur. 

Lekker tennissen met hapjes en drankjes. 
Inschrijfgeld € 5,-. Aanmelden kan met het linkje hiernaast. 

 

Tennislessen 
Wij geven onze leden de mogelijkheid om tennisles te nemen op 

het gewenste niveau. Wij huren daarvoor een trainer in. 
 

De nieuwe tennistrainer stelt zich voor: 
Mijn naam is Lucian Hoogenboom, ik ben 19 jaar en ik woon in 

Emmeloord. Ik zit nu in mijn laatste jaar van het CIOS in 

Heerenveen waar ik momenteel ook de Masterclass volg. Verder 
ben ik dit jaar ook bezig met het behalen van mijn TT4 diploma. 

Mijn TT3 diploma heb ik vorig jaar gehaald. Zelf voetbal ik 3 
keer in de week bij Flevoboys en train ik 1 keer per week met 

tennis.  

Aankomend zomerseizoen ga ik met een vriendenteam bij Ten 
Woude competitie spelen op zondag, 5e klasse heren. 

Ik heb vorig zomerseizoen bij 2 tennisclubs les gegeven 
(Terkaple & Giethoorn) en heb in de winter bij Ten Woude in 

Heerenveen en ook bij Giethoorn lesgegeven. Dit waren mijn 1e 

clubjes na het behalen van mijn TT3 diploma waar ik zelfstandig 
heb lesgegeven. Dat was voor mij ook een leuke kans om 

ervaring op te doen over het lesgeven en mijzelf te ontwikkelen 
als tennistrainer.  

Zelf probeer ik altijd een leuke en leerzame les te geven om 
ervoor te zorgen dat ik iedereen wat kan leren op een leuke 

manier. Ik vind de fun-factor vooral belangrijk, omdat je het 

meeste leert als je het naar je zin hebt. Daarnaast is het 
natuurlijk ook leuk dat merkt dat je steeds iets beter wordt. 

Ik kijk er weer naar uit om op een nieuwe club aan nieuwe 
mensen les te mogen geven en weer wat extra ervaring op te 

doen! 

Tot op de banen in Mildam! 
 

Jeugdcompetitie 
De jeugd van Mildam gaat in het voorjaar meedoen aan de rode, 

oranje en groen competitie. 

De eerste wedstrijddag staat al gepland voor morgen, zondag 
26 maart aanvang 09:00. 

 

Banen gereed 
Met man en macht is afgelopen weken gewerkt om de banen 
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een mailtje te sturen naar 
tvmildameo@gmail.com. 

 
 

 

Secretariaat 
 

Charlotte Hilbers 
charlottehilbers@ziggo.nl 

 
 
Het lidmaatschap van de 
vereniging loopt van 1 januari 
tot en met 31 december. Het 
lidmaatschap wordt telkens 
met 1 jaar verlengd, tenzij 
schriftelijk voor 1 december bij 
de secretaris is afgemeld. 

klaar te maken voor het nieuwe tennisseizoen. 
Willem heeft ook dit jaar samen met René het voortouw 

genomen en geeft aan dat de banen speelklaar zijn. 

 
Ook nu geldt bij het spelen na afloop de banen goed slepen en 

vooral ook de gaten die in begin van seizoen ontstaan opvullen. 

Uiteraard bij droogte de banen ruim sproeien voordat je gaat 
spelen.  

Op dit moment kan er helaas niet gesproeid worden maar dat 
zal op korte termijn verholpen zijn. 

 

 
 
 

 

 

Voor actuele informatie raadpleeg de website!               www.tvmildameo.nl 
 ook op facebook 
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