
Beste tennisser, 
 
Hoera, het zomerseizoen is weer begonnen, al zou je dat qua weer nog niet direct zeggen..... 
Wat ontzettend fijn dat er weer gedubbeld kan worden! Langzaam wordt er steeds meer mogelijk en 
daarom gaan wij ook weer voorzichtig een TOSS organiseren. 
 
Dit moet, om groepsvorming te voorkomen en de wisselingen enigszins te beperken, helaas op een 
andere manier dan eerdere jaren.  
 
Vanaf 20 april bieden wij 2 keer per week een TOSS aan, waar je je van tevoren voor 
moet aanmelden en waarbij een maximaal aantal deelnemers geldt! 
 
Wanneer: 
dinsdagavond van 19.30 tot 21.30  (5 banen, max 20 deelnemers) 
zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 (5 banen, max 20 deelnemers) 
 
Vorm: 
Als je je opgeeft dan stem je in met het spelen van 3 rondes van 40 minuten (= inclusief wisselen 
en inspelen). Later starten of eerder stoppen is niet mogelijk. De baanindeling wordt voor 
aanvang van de toss gemaakt en via de TV Mariahoeve appgroep gecommuniceerd.   
 
Inschrijving:  
Je kunt je inschrijven via de TV Mariahoeve appgroep. Daar zullen we drie dagen voor een 
TOSS een link delen, waarmee je je met 1 druk op de knop kan inschrijven voor de TOSS.  
De eerste 20 deelnemers kunnen meedoen. Vul je voornaam en je geschatte huidige dubbel 
speelsterkte in. Bijvoorbeeld: "Dana (7)" 
 
TV Mariahoeve appgroep:  
Mocht je niet in de appgroep zitten en dat wel willen, stuur dan een mailtje 
naar secretaris@tvmariahoeve.nl  
Wil of kan je niet deelnemen aan de appgroep, maar wel aan de TOSS, regel dan zelf met een ander lid 
dat ze de link doorsturen of jou inschrijven en de indeling doorgeven.  
  
Hopelijk gaat het ons lukken om op deze manier toch weer met andere tennispartners te spelen en de 
gezelligheid van TV Mariahoeve weer een beetje te proeven.  
 
Veel tennisplezier! 
 
met sportieve groet, 
 
De activiteitencommissie 
 
 
 
 
 



******************************Summary in English*************************************** 
 
From the 20th of april we will organise (Corona proof) racket evenings (in Dutch: TOSS) on Tuesdays 
(19.30 - 21.30) and Sundays (14.00 - 16.00).  
 
To participate you will need to sign up, via the Mariahoeve app group, using the link that will be 
posted twice a week. Please mention your estimated ranking as well as your first name. 
 
We will play 3 rounds of 40 minutes and communicate the courtschedule by app on the day of the 
TOSS.  
 
If you are not a member of the appgroup yet, you can request that by sending an email with your 
phonenumber to secretaris@tvmariahoeve.nl  
 


