Beste tennisvrienden,
Hierbij de 1e nieuwsbrief van 2021. Voorlopig zullen de maatregelen ivm Covid 19 ook nog
veel invloed hebben op de mogelijkheden om te tennissen. We werken er echter hard aan
om activiteiten te organiseren die binnen de maatregelen wel mogelijk zijn.
Gravelbanen
De eerste acties voor het prepareren van de banen zijn al in gang gezet. Als de
weersomtandigheden het toelaten en we de planning kunnen volgen, dan verwachten we
rond het weekend van 27 en 28 maart weer op gravel te kunnen spelen. Of we kunnen
openen met een activiteit is even de vraag. Het openingstoernooi, een toss met dubbelspel,
zoals we dat altijd kenden zal het vrijwel zeker niet worden.
Klusdagen
Als gevolg van de Covid 19 maatregelen zullen er geen klusdagen worden gepland. We
richten ons op het bespeelbaar maken van de gravelbanen en nog niet op het klaarmaken
van het terras en de kantine. De NL Doet klusdag is voorlopig verplaatst naar eind mei.
Trainingen/voorstellen nieuwe trainer
Ook dit jaar zullen we weer samenwerken met BreakPoint. We hebben gevraagd om één
trainer die beide avonden kan invullen. Dit jaar zullen we gaan samenwerken met Michiel
Mulder. Hij zal ons les kunnen geven op maandag en donderdag, zoals we gewend zijn.
Michiel zal ook mogelijkheden rond Tennis Fit gaan voorstellen en aanbieden.
Michiel zal zich zelf gaan voorstellen en de ideeën die hij heeft met ons delen. We krijgen
dus de mogelijkheid kennis met hem te maken en ook vragen aan hem te stellen. Dit zal
georganiseerd worden via een online-meeting op donderdagavond 07 maart a.s., 19.00 uur.
Iedereen kan daaraan deelnemen, er wordt een link voor toegezonden. De week erna zullen
dan de verschillende pakketten en mogelijkheden worden toegestuurd en bekend worden
gemaakt. Doelstelling is dan ook om in de week van 30 maart te starten met lessen binnen
de dan geldende mogelijkheden.
Voorjaarscompetitie
Het doorgaan van de voorjaarscompetitie is onzeker. De start is in ieder geval uitgesteld tot
begin mei. We zullen dus in die tijd gaan kijken naar andere activiteiten die wel kunnen.
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Laddercompetitie/piramide
Één van de activiteiten die we uitwerken is een laddercompetitie of wellicht een piramide.
Daarmee kunnen we wedstrijdelement inbouwen in single partijen. Daar kunnen we dan
mee starten als de gravelbanen klaar zijn en we dus meer partijen kunnen gaan spelen.
Daarvoor zullen leden zich moeten aanmelden/opgeven. Binnenkort zal hierover informatie
worden gestuurd hoe dat er uit komt te zien.
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