HUSSELEN BIJ L.T.C. BIJSTERVELDEN – JULI 2020
Wat is husselen?
Husselen is een ideale tennisactiviteit voor leden zonder een vast tennisgroepje, nieuwe
leden en leden die het gewoon gezellig vinden om met andere leden te tennissen.
Je meldt je vooraf aan door een mail te sturen naar: afhangen@ltcbijstervelden.nl. In deze
mail vermeld je je naam en welke dag je wilt komen husselen en in welke ronde of rondes je
wilt spelen. Je kunt tot de dag ervoor aanmelden. Je krijgt bericht of je kunt meedoen!
Op de dag dat je gaat husselen, zorg je ervoor dat je op de juiste tijd op het tennispark
aanwezig bent. De husselaars verzamelen in Baan 7. Samen met de andere leden die zich via
de mail aangemeld hebben voor de hussel overleg je hoe de baanindeling wordt.
Momenteel zijn er bij L.T.C. Bijstervelden 3 husselmomenten per week:
1) Dinsdagavond
De hussel op dinsdagavond start om 19.00 uur. Er wordt gehusseld op baan 8 en 9 en
er worden 3 rondes gespeeld van 45 minuten. Na elke ronde volgt een kwartier
pauze. De volgende ronde start dan weer op het hele uur. Baan 7 / het terras is open
om een drankje te nuttigen.
1. 19.00 – 19.45 uur
2. 20.00 – 20.45 uur
3. 21.00 – 21.45 uur
2) Vrijdagochtend
Op vrijdagochtend zijn er 2 husselrondes van elk 1 uur.
1. 9.30 – 10.30 uur
2. 11.00 – 12.00 uur
Tussen ronde 1 en ronde 2 zit een pauze van een half uur. Baan 7 / het terras is dan
open om samen iets te drinken.
Er zijn 4 banen gereserveerd voor het husselen, baan 5, 6, 8 en 9.
3) Zondagochtend
Op zondagochtend zijn er 2 rondes van elk 1 uur. Er wordt gehusseld op baan 8 en 9.
1. 9.30 – 10.30 uur
2. 11.00 – 12.00 uur
Tussen ronde 1 en ronde 2 zit een pauze van een half uur. Als er een vrijwilliger
aanwezig is, die Baan 7 kan openen, dan kan er in de pauze samen iets gedronken

worden. Wil jij als husselaar op zondag hierbij helpen, zodat
dit met een klein groepje mensen geregeld kan worden?
Meld je dan aan door een mail te sturen naar: afhangen@ltcbijstervelden.nl.

