Beste tennisvrienden,
Hierbij de 2e nieuwsbrief van 2021. Vanaf 16 maart (dinsdag) zijn er weer wat meer
mogelijkheden om te tennissen en daar zullen we ons dus op gaan richten.
Gravelbanen
De oude toplaag is verwijderd en de nieuwe gravel is al uitgereden en verspreid. De regen
van deze dagen is goed voor de banen, zolang het maar niet te veel is en te lang doorgaat!
We proberen begin volgende week te starten met het walsen en slepen om de banen weer
voldoende hard te krijgen. Daar zullen we even wat tijd voor nodig hebben, ook rekening
houdend met de grillige weersomstandigheden. Uitgangspunt is om de netten er rond 25/26
maart op te zetten en dan op zaterdag 27 te gaan starten met het spelen op gravel.
Er zal geen aparte klusdag worden georganiseerd, maar de onderhoudscommissie zal zoveel
mogelijk de voorbereidende werkzaamheden voor haar rekening nemen, zoals het weer
plaatsen van de banken op en rond de baan en het terughangen van de reclameborden.
Tennis met 4 personen op 1.5 meter afstand
Er mag vanaf dinsdag 16 maart weer worden gedubbeld: vaste koppels 2 tegen 2 met 1.5
meter afstand. Nu was en is het bewaren van de afstand tijdens dubbelspel nooit echt een
probleem geweest. De uitdaging ligt vooral bij de momenten wanneer er niet gespeeld
wordt: mensen staan bij elkaar bij het net of het bankje, verkeerde richtingen lopen bij
kantwissels (als dat al wordt gedaan) en bij aanvang en eind van de dubbel. Willen we het zo
veilig mogelijk houden moeten we dus vooral een goede invulling geven aan de richtlijnen
als de bal niet in het spel is!
Concreet geldt dus vanaf 16 maart:
-

Reserveren blijft verplicht via de club app. Dat zal weer zo ingesteld worden dat er
voor 4 personen kan worden gereserveerd (1.5 uur per sessie);
Voorlopig nog alleen de Matter Meppel baan;
Vanaf eind maart (planning) zijn ook de K. van Beek Schilderwerken baan, Bakker TIB
baan en Toyota Van der Linde Meppel weer beschikbaar;
Er komen weer richtlijnen t.a.v. looplijnen en gebruik banen;
Kleedkamers, toiletten en kantine blijven gesloten: we zijn aan het kijken om iets
anders te organiseren voor de toegang via de zijdeur, zodat er wel toegang tot het
toilet is en men zelf de lichtinstallatie kan bedienen.
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Opening gravelbanen
Er zal geen openingstoernooi kunnen plaatsvinden. Wel zijn we een openingsevent aan het
voorbereiden in de vorm van een training die we willen plannen op zaterdag 27 maart
(overdag). Daar kunnen alle leden of mogelijke nieuwe leden aan deelnemen.
We hopen daarmee een mooie start van het seizoen te verzorgen na een lange tijd van
Corona regels en beperkingen. Tevens is dit een mooie gelegenheid om kennis te maken met
Michiel Mulder, de nieuwe trainer. Maar ook om weer buiten op de baan actief te kunnen
zijn!
We zijn in overleg met Breakpoint om te kijken hoe we dat zouden kunnen doen en hoe dat
in te richten. De gedachten daarin zijn:
-

In totaal 12 personen per trainingsronde (3 banen);
4 personen per baan met op elke baan een eigen trainer;
Per baan wordt een andere oefening gedaan;
Per trainingsronde iets meer dan een uur waarin een gezamenlijke warming up en 3
verschillende oefeningen worden opgenomen;
Voldoende tijd tussen wissel van rondes/groepen, zodat er niet te veel mensen
gezamenlijk op het park zijn;
Kantine en kleedkamers zijn gesloten. Toiletten eventueel beschikbaar;
Er zal geen koffie worden geschonken.

Vooraf zal moeten worden opgegeven en gaan we indelen op vergelijkbare sterktes. Dus
alvast goed om zaterdag 27 maart met potlood in de agenda te zetten als seizoensopener!
Daar komen we aankomende week op terug.
Start trainingen
We willen in de week van 29 maart starten met de trainingen. Daar zit nog even een klein
voorbehoud voor maandag 29 maart ivm de avondklok. Die zal wellicht pas vanaf de 30 e
vervallen, we wachten af.
Er kan voor de trainingen worden ingeschreven via de recent gestuurde mail en
aankondiging van Breakpoint. Indien dit niet lukt of er nog vragen zijn, kunnen die worden
gesteld aan Breakpoint of aan ons, via info@ntcnijeveen.nl
Trainingen zijn in ieder geval op maandag en donderdag. Voor de kennismakingspakketten
van 5 lessen zijn wellicht ook de vrijdagavonden beschikbaar. De start van de competitie is
immers verschoven naar mei.
Toss
Zodra het kan zullen we ook weer opstarten met de toss, onder voorwaarden. Dat wordt dan
weer een geplande dubbel op inschrijving zoals we vorig jaar ook hebben gedaan. We zullen
de komende weken even moeten afwachten wat de mogelijkheden zijn t.a.v. de avondklok
en dus spelen na 21.00 uur. Vooralsnog gaan we er van uit dat we op woensdag 7 april weer
gaan starten. We zullen dan ook weer kijken naar een toss op de zondagochtend.
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