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40e ABCO Didams Dubbel Open 2019
Het gezelligste tennistoernooi van de Liemers, ABCO Didams Dubbel Open 2019, staat voor  

de deur. Op zondag 25 augustus barst dit sportieve evenement op ons prachtige tennispark 

weer los en duurt t/m zondag 1 september.

Jubileumfeestavond
U kunt zich vanaf nu inschrijven t/m  

zaterdag 17 augustus 2019.

Kom vrijdagavond 30 augustus tijdens  

onze jubileumfeestavond genieten van  

live muziek.

Zondag 1 september, voorafgaande aan  

de prijsuitreiking, is er een verloting met  

kans op één van de fantastische prijzen!

Informatie over ABCO Didams Dubbel Open 

vindt u op onze website www.tvdidam.nl

Organisatie Didams Dubbel Open

TVDidam organiseert dit Didams Dubbel 

Open (DDO) voor de 40e keer op rij! 

In het kader van deze jubileumeditie zullen 

er tal van activiteiten georganiseerd worden.

Toernooisponsor is ABCO Beveiliging uit  

Duiven. TVDidam is zeer content met ABCO 

als hoofdsponsor die in de persoon van  

Robert Jansen dit DDO voor het 1e jaar 

sponsort. Verder zijn er aan het toernooi 

een groot aantal ‘vrienden van het DDO’  

verbonden. Deze DDO-vrienden zullen  

zorgdragen voor leuke en interessante  

prijzen die zowel met de wedstrijden als  

met de loterij gewonnen kunnen worden.

Tennisvereniging Didam blijft groeien!

Al enkele jaren op rij is TVDidam de snelst groeiende tennisvereniging in de Liemers.  

Met name bij de jeugd kende de club een explosieve stijging: dwars tegen de landelijke trend in 

bereikte de club vorig jaar de mijlpaal van 50 jeugdleden tegen 250 volwassenen. 

Enthousiaste club
Onder een progressief bestuur, gesteund 

door doortastende commissies vol  

enthousiaste vrijwilligers werden ook twee 

kunstgrasbanen vernieuwd, led-verlichting 

aangeschaft, het clubgebouw volledig  

gerestyled en de website gemoderniseerd:  

de kerngezonde club gaat voortvarend  

te werk.

En de plannen zijn nog niet op: over  

precies een jaar viert TVDidam haar  

50-jarig bestaan, en daar zullen alle  

registers voor worden opengetrokken.

Een grote wens is de aanleg van twee  

padelbanen. Hiervoor worden op dit moment 

de plannen ontwikkeld en gaat men met  

de gemeente Montferland in gesprek voor 

een substantiële financiële bijdrage.

Maak kennis met tennis
Met een spectaculaire ‘Maak kennis  

met tennis’-aanbieding, te vinden  

op onze website en social media,  

worden steeds meer Didammers  

verleid tot het (her-)ontdekken  

van de tennissport.

Interesse?
Meer informatie vindt u op  

www.tvdidam.nl of bel naar 

0316 - 22 11 54 (dhr. Will Bos).
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zondag 25 augustus 
t/m zondag 1 september

4 lessen voor slechts

Tennis introductieles

v o o r  v o l wa s s e n e n

Interesse? 

Meld je aan: 

info@tvdidam.nl

Voor meer informatie: 0316 - 22 11 54

Padelbanen
Een verdere groei van Tennisvereniging Didam verwachten  

we te kunnen realiseren met de aanleg van twee nieuwe 

padel banen: twee glazen kooien waarin met een speciale bal 

en rackets een mix van tennis en squash kan worden  

gespeeld. Een heel snelle sport die de jeugd, maar ook  

de gevorderde tennissers, aanspreekt.

Wat is padel? www.tvdidam.nl/padel 

Bent u geïnteresseerd geraakt in  

de diverse tennisaanbiedingen? Wij  

be groeten u graag op ons tennispark.

Bestuur Tennisvereniging Didam

maak kennis
met

tennis

We zien je graag op onze tennisbaan

Lijkt tennis jou leuk?
Wij hebben een leuke aanbieding voor je!

www.tvdidam.nl


