Activiteiten Kalender 2022

www.rulec.nl

FEBRUARI
MAART

APRIL
MEI
JUNI
JULI

AUGUSTUS
SEPTEMBER

NOVEMBER
DECEMBER

zon. 9 jan.
		
vrij. 14 jan.
zon. 16 jan.
zon. 30 jan.
nog
te bepalen

15.00 - 17.00 uur		
17.00 - 20.00 uur		
vanaf 19.00 uur		
13.30-17.00 uur		
15.30-21.00 uur		

• Nieuwjaars play-in
• Nieuwjaarsborrel
• Wintercompetitie / special
• Jeugdactiviteit
• TC Rulec vrijwilligersdag

09.30-13.30 uur		

• TTA kids winter tour

za. 12 febr. vanaf 13.00 uur		
• Wintercompetitie / special
ma. 21 febr. tot vrij. 25 febr. per kooij (2) • Groot onderhoud banen
di. 8 mrt.
vrij. 11 mrt.
za. 12 mrt.
woe. 16 mrt.
zo. 20 mrt.
		

19.30-21.30 uur		
vanaf 19.00 uur		
10.00-15.00 uur		
13.30 - 15.00 uur 		
09.30 - 13.00 uur		
12.30 - 17.00 uur		

• Algemene Leden Vergadering
• Wintercompetitie / special
• NL Doet
• 1ste instuif basisschool kinderen
• Voorjaarstoernooi jeugd
• Voorjaarstoernooi senioren

vr. 22 april

10.00 - 14.00 uur		

• Koningsspelen

do. 26 mei

10.00 - 15.00 uur		

• All-in the family

ma. 6 juni
11.30 - 18.00 uur		
						

• Chris Schreurs Invitatietoernooi
(Pinkstermaandag)

4 juli t/m 9 juli
			
						
za. 9 juli
19.00-02.00 uur		
week 30 (25 juli t/m 31 juli)			

• Clubkampioenschappen
jeugd en volwassenen
• Rulecfeest
• Thuisblijverstoernooi

datum volgt / in zomervakantie		

• TTA Tennisdagen

don. in sept. vanaf 09.30 uur		
woe. 21 sept. 13.30 - 15.00 uur 		
za. afh. van data comp. 10.00-15.00 u.
zo. afh. van data comp. 10.00-16.00 u.

• WiRuBa toernooi (park Roggel)
• 2e instuif basisschool kinderen
• Open Jeugdtoernooi
• Open Jeugdtoernooi

zo. 6 nov.

• (V)echtparen toernooi

11.00 - 18.00 uur		

datum volgt / in Kerstvakantie		

Na laatste trainingsdag
Afsluiting jeugd
(samen eten / film kijken /
tennissen)

Clinic senioren
in maart en september

COMPETITIES
KNLTB

JANUARI

• TTA Tennisdagen

KNLTB Voorjaarscompetitie
Senioren			
1 april t/m 10 juni
Rood en oranje		
27 maart t/m 12 juni
Groen				
10 april t/m 29 mei
Junioren			
10 april t/m 29 mei
		
KNLTB Najaarscompetitie
Senioren			
13 sept. t/m 31 okt.
Rood en oranje		
Groen				
Junioren			
19 sept. t/m 31 okt.

