Beste tennisvrienden,
Hierbij de 6e nieuwsbrief van 2021/september.
Beschikbaarheid banen
Met dank aan de onderhoudscommissie liggen de banen er nog steeds uitstekend bij. Het
onderhoud en speelklaar houden van de banen zal doorgaan zolang het weer het toelaat. Bij
strengere vorst of sneeuwval zal het lastiger blijven de gravelbanen beschikbaar te houden. De
Matter Meppel baan (allweather) zal wat dat betreft altijd wel bespeelbaar blijven. Voorlopig
zijn de weersomstandigheden nog perfect om lekker buiten te tennissen.
Competitie
De 1e ronde van de competitie is afgelopen weekend gespeeld. Alle teams zijn die ongeslagen
doorgekomen! We spelen dit jaar met 4 teams:
-

Vrijdagavond: damesteam 17+ en herenteam 17+
Zaterdag: herenteam 50+
Zondag: herenteam

Programma en uitslagen zijn te vinden via onderstaande link:
https://mijnknltb.toernooi.nl/league/7A4F6ABB-2FF1-4A23-B9CE-05EC3524D505/club/396
Tijdens de thuiswedstrijden van de teams zijn steeds 2 banen gereserveerd voor de competitie,
de KvanBeekSchilderwerken- en Bakker TIB baan. De Matter Meppel- en Toyota Vander Linde
Meppel baan zijn beschikbaar voor vrij spelen of toss (zie onderstaand).
Publiek is van harte welkom. Dus een mooie gelegenheid om te zien wat competitie inhoudt en
hoe de competitieteams het doen en ze aan te moedigen in hun strijd!
Toss
De toss blijft gewoon doorgaan. Op woensdagavond zijn 4 banen beschikbaar. Als er op de
zondagen competitie wordt gespeeld, kan er getosst worden op 2 banen. Ten aanzien van
competitie op zondag zijn op volgende dagen 2 banen bezet tussen 10.00-14.00 uur:
Zondag 26 september/Zondag 10 oktober/Zondag 31 oktober
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Trainingen
De reeks van zomertrainingen is bijna afgerond. We hebben dit jaar kennis gemaakt met onze
nieuwe trainer Michiel Mulder. Die kennismaking is van beide zijden positief te noemen. Zowel
lessers als Michiel zijn enthousiast over de samenwerking. We hebben beiden uitgesproken
met elkaar verder te gaan, zodat Michiel ook in de komende herfst/winter en komende jaren
onze trainer blijft. We zullen dit rechtstreeks met hem gaan uitwerken, in overleg en
overeenstemming met Breakpoint.
Michiel zal binnenkort met de mogelijkheden komen voor trainingen (buiten) in herfst en
winter.
Ouder Kind Toernooi
In vervolg op de open dag en het enthousiasme dat daar werd getoond zal er op 25 oktober een
Ouder Kind toernooi worden georganiseerd. Een toernooi waarbij je als ouder een kind kunt
meenemen of als kind een ouder kunt uitdagen om te komen tennissen. Een leuk toernooi op
ons mooie park waarbij we aan het eind met een gezellige maaltijd de dag zullen afsluiten.
Zodra er meer info bekend is zal dit op de site te lezen zijn en zal bekend gemaakt worden hoe
in te schrijven.
Padel
De Padel commissie is na de zomervakantie weer bij elkaar gekomen en heeft een
actiepuntenlijst en mogelijke planning opgesteld. In de eerstvolgende bestuursvergadering zal
de voortgang en haalbaarheid nog eens besproken worden om vervolgens het plan middels een
in te passen ALV aan de leden voor te leggen. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met een
padelbaan bouwer en de gemeente en de realisatie lijkt haalbaar. Nu is het zaak om een goed
financieel plan te bouwen waarbij en de club financieel gezond blijft en de realisatie van de
banen en daarmee de groei van de vereniging plaatsvindt.

Wijzigingen ‘Corona’
Vanaf zaterdag 25 september zijn er weer wat wijzigingen die ook wat invloed hebben op het
kantinebezoek. Vanuit de KNLTB zijn hierover afspraken gemaakt met de betreffende
instanties, waarbij we het volgende gaan volgen:

-

Alleen degene die kantinedienst heeft is binnen;
Bestellingen kunnen worden gedaan bij de bar, maar het nuttigen moet op het terras;
Spelers en bezoekers zitten dus op het terras;
De tussendeur is gesloten. De zijdeur is weer open voor toilet en kleedkamers;
Toiletten en kleedkamers kunnen gewoon gebruikt blijven;
Maximaal 2 personen in de kleedkamer.

Daarmee voorkomen we dat we moeten toezien op een coronatoegangsbewijs.
Blijf gezond en veilig!
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