Beste tennisvrienden,
Hierbij de 3e nieuwsbrief van 2021.
Wijzigingen ‘Corona’
Vanaf woensdag 28 april gaat stap 1 van het openingsplan in. Voor ons als tennisvereniging
is de enige wijziging die wat extra ruimte geeft de afschaffing van de avondklok. Daardoor
zouden we dus iets langer kunnen doorspelen na de training, vrij spelen en toss.
T.a.v. terras en kantine wijzigt er dus niets. Terrassen bij sportaccommodaties zijn
uitgesloten van heropening.

Toss
We zijn een paar weken onderweg met toss op woensdagavond en zondagochtend.
Aanmeldingen en deelname op zondag zijn goed en daar zullen we zo mee door gaan. Op
woensdagavond blijft dit nog iets achter, waardoor we nog niet de volledige baancapaciteit
halen. Wellicht heeft dit nog te maken met de koude avonden en avondklok. In de 2 e week
van mei zullen we kijken of we doorgaan met 2 rondes (max. 2*12) op de woensdagavond,
of dat we die terugbrengen naar 1 ronde (max. 1*12).

Open dag
We zijn voornemens om de 2e helft van mei een ‘open dag’ te organiseren, waarin we alle
leden uitnodigen die dan ook vrienden, buren en bekenden mee kunnen brengen naar de
club. Daar willen we ze dan ook kennis laten maken met het tennisspel en zullen we dit
samen met Michiel en andere trainers van Breakpoint gaan organiseren. Na de open dag zal
voor eventuele ‘kennismakers’ het zomerabonnement (juni/juli/augustus) een mogelijkheid
zijn verder kennis te maken met onze vereniging en de tennissport.
Hoe en wanneer we dit gaan doen zal ook afhangen van de mogelijkheden om iets te
organiseren in die periode. Het zou mooi zijn als we dan ook iets meer kunnen doen rond
kantine/terras.

Laddercompetitie
Nu er meer mogelijkheden komen, zullen we ook weer kijken naar de laddercompetitie (nu
formeel nog niet toegestaan). We zullen wel starten met de voorbereiding om dit binnenkort
te kunnen gaan doen. Voor de laddercompetitie geldt het volgende:
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We spelen voorlopig alleen single;
Dames en heren komen in dezelfde ladder/pyramide;
Bedoeling is dat deelnemers elkaar uitdagen en zelf plannen en uitslag bijhouden;
Indien je wilt deelnemen moet je wel regelmatig beschikbaar zijn om ‘uitgedaagd’ te
kunnen worden;
We spelen volledige wedstrijd: dus 2 gewonnen sets.

Om verder te gaan met de inrichting/organisatie zullen we eerst moeten zien hoeveel
spelers willen deelnemen. Dan kunnen we ook zien of we ‘meerdere’ ladders/pyramides
kunnen opzetten, waarbij promotie/degradatie kan worden afgestemd.
Dus mocht je willen deelnemen aan de ladder/pyramide, dan gaarne je naam door te geven
via info@ntcnijeveen.nl . Doelstelling is dan om medio mei te starten met de
laddercompetitie.

Commissie ‘padel in Nijeveen’
Zoals tijdens de ALV besproken gaan we onderzoeken of ‘padel in Nijeveen’ een reëel
scenario is. In het kader van continuiteit en ontwikkeling van de vereniging zien we dat het
aantal leden de afgelopen jaren is gedaald. Dit is een landelijke trend bij veel
sportverenigingen en zeker ook bij de KNLTB t.a.v. tennis. Door Corona is daar iets opleving,
maar het is de vraag of dit voor het tennisspel tot een blijvende ommekeer leidt. Duidelijk is
wel dat padel, de snelst groeiende sport, daar wellicht meer mogelijkheden kan bieden. Het
bestuur heeft in de bestuursvergadering van 24 april jl. een paar vragen geformuleerd waar
de commissie mee aan de slag zal gaan. Vanuit het bestuur zullen Henk Schonewille en Leo
Haar in de commissie zitting nemen. Henk zal daar als voorzitter fungeren, waarbij als eerste
de commissie wordt samengesteld. Naast de 2 genoemde bestuursleden zullen er 3 andere
leden in de commissie zitting nemen. Waar eventueel nodig zullen ook andere leden om
input en advies gevraagd worden door de commissie. In een aparte nieuwsbrief zal de
commissie zich binnenkort presenteren en in grote lijnen uiteenzetten hoe ze de
vraag/opdracht gaat aanpakken. Alle leden zullen daarbij zoveel mogelijk betrokken en
geinformeerd worden.

Trainingen.
Met de komst van Michiel Mulder heeft NTC een trainer voor de club die bij de
trainingsgroepen een goede aansluiting vindt. De diverse groepen op maandag en
donderdag geven aan de individuele benadering en persoonlijke aandacht van Michiel als
prettig en leerzaam te ervaren. De combinatie van drill matig oefeningen doen en aandacht
voor het tactisch optreden benodigd voor een wedstrijd zorgen voor enthousiaste groep
lessers. Maar er kunnen er altijd meer bij! Met name op de donderdagavond is nog ruimte
om in een groep aan te sluiten.
Blijf gezond en veilig!
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