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koninklijke tennisclub rapid genk waterschei de - koninklijke tennisclub rapid waterschei genk limburg belgie volwassen
jeugd competities sportkampen clubkampioenschappen tennis voor de hele familie, tennisvereniging de pletschmeppers
tennissen in geulle - de pletschmeppers in het kort we zijn een kleine tennisvereniging met veel actieve leden zowel op de
baan als daarbuiten worden regelmatig verschillende activiteiten georganiseerd, tennis club bas dongen het hele jaar
tennissen op 12 - het hele jaar tennissen op 12 verlichte smashcourt banen bij een van de grootste verenigingen van
dongen, t v de hambaken - clubkampioenschappen 2018 voor jeugd en senior 10 juli 2018 van woensdag 29 augustus tot
zondag 9 september, tennisvereniging hercules in hengelo - jeugd clubkampioenschappen 2018 van 5 t m 9 september
worden de jck jeugd club kampioenschappen 2018 gespeeld het voorlopige speelschema is bekend, radio hengelo tv de
lokale omroep van en voor hengelo - het leger des heils is op zoek naar collectanten in borne voor de jaarlijkse
collecteweek van 26 november tot en met 1 december alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk
op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren, home www tenniscentrummeerzicht nl - bij ons kan iedereen een
tennisbaan huren eenmalig of voor het hele seizoen al vanaf 12 per uur per baan de zomerprijzen klik hier voor de prijzen
tennislessen zomerlessen, tennis bij tv pit millingen aan de rijn - inschrijving tennislessen najaar geopend door
secretariaat vrijdag 10 augustus 2018 beste leden vanaf heden kun je je weer inschrijven voor de lessen van het najaar klik
hier voor meer informatie, tennisvereniging helios in oss - tv helios is de gezelligste tennisvereniging in hartje oss tv
helios is een vereniging met een lange historie bijna 70 jaar tv helios is er voor jou, home de meer tennis powered by e
captain nl - de meer bestaat 40 jaar laten we dit samen vieren met een mooi toernooi en een knaller van een feest tussen
31 augustus en 8 september zullen we spelen we om de titel masters van de meer bij de clubkampioenschappen, welkom
bij tennisvereniging mltc middelburg - tennisvereniging mltc middelburg is een gezellig tennisclub aan het griffioenpad in
middelburg lid worden of baan huren van harte welkom, t v de molen leeuwarden - t v de molen leeuwarden
tennisvereniging de molen in leeuwarden is opgericht in 1982 deze gezellige vereniging beschikt over een park met 6
verlichte zandkunstgrasbanen ruim terras naast de kantine en een gezellig clubhuis de vierde set, tennis campus
duinbergen tcd tennisclubduinbergen - lessen en stages wie en wat hoofdtrainer en co rdinator mathieu loosvelt m 0477
40 86 55 e mathieuloosvelt tennisclubduinbergen be tennis campus duinbergen is een tennisschool die bestaat uit trainers
met jarenlange ervaring aangevuld met nieuwe trainers met vernieuwende idee n, tennisvereniging de boskreek home
nieuws - kort verslagje aanleggen padelkooi baan hier even een korte update over het aanleggen van de padelbaan op 20
juni 2018 is men om 8 30 u gestart met het uitgraven van het cunet voor de bouw van de 1e padelkooi van zeeland,
herinneringen voor de jeugd en de senioren tcdekikkers nl - de inschrijving voor de wintercompetitie 2018 2019 is per
vandaag geopend let op de inschrijving sluit op maandag 17 september 2018 via toernooi nl kun je je weer inschrijven,
tennisvereniging reusel ltc de kemphanen - welkom welkom op de website van lawn tennis club de kemphanen onze
tennisvereniging is opgericht op 21 mei 1975 door enthousiaste tennissers uit reusel, home www tvwaddinxveen nl afgelopen weekend waren alweer de finales van de clubkampioenschappen dubbel 2018 welk koppel mag zich het
komende jaar kampioen noemen in zijn haar categorie
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