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Beste tennisvrienden, 

Hierbij de 2e nieuwsbrief van 2022. Veel leesplezier!  

 

Voorjaarscompetitie 2022 

De KNLTB voorjaarscompetitie is al weer een paar weken onderweg. Op vrijdag, zaterdag en zondag zijn 

er in totaal 6 teams die NTC vertegenwoordigen. Ze kunnen daarbij uw support altijd gebruiken. Het is 

bovendien ook leuk en gezellig om eens een keer naar het park te komen en ze aan te moedigen. De 

indelingen en planningen van de diverse teams en wedstrijden zijn terug te vinden via de link: 

https://mijnknltb.toernooi.nl/league/447236F8-4381-4B98-9E59-825C3B518199/club/396 

Als gevolg van de competitie zijn de banen dus niet altijd beschikbaar voor reservering en vrij spelen. Dit 

is vooral voor de zondagochtend het geval. Dus als mensen willen tossen of dubbelen op zondag, is het 

goed eerst te kijken of de banen beschikbaar zijn op dat moment. 

 

Clubkampioenschappen en Nijeveen Open 

Van 2 tm 8 mei worden de clubkampioenschappen heren dubbel en dames dubbel georganiseerd. 

Inschrijfkosten zijn 5€ per persoon. Inschrijven kan via:  

https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=42FA51F7-89EF-4BC7-9BE0-1849A8B372BB 

In week 27, 4 tm 10 juli, wordt de Nijeveen Open georganiseerd. Inschrijven daarvoor kan ook al, via: 

https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/EC1FD4AE-914F-45D5-B99D-89188975CE17 

Dus een paar mooie weken om gezellig mee te doen aan de clubtoernooien. De wedstrijdcommissie 

rekent op een hoge opkomst en sportieve, gezellige en geslaagde toernooien! 

 

Instructie Verantwoord Alcohol schenken 

Nu we weer volop kunnen tennissen en gezellig kunnen nazitten in de kantine of op het terras, is het 

goed om ook de daarbij horende afspraken scherp te krijgen. Voor het verkopen (‘schenken’) van 

alcohol binnen sportverenigingen en sportkantines zijn door de betreffende sportbonden richtlijnen 

opgesteld. Omdat we met vrijwilligers werken tijdens bardiensten zullen we die richtlijnen/spelregels 

ook duidelijk moeten maken aan eenieder. Dit gaan we doen via een te herzien reglement en door 

herhaling van of verzorgen van een nieuwe instructie ‘verantwoord alcohol schenken’. 

Kantinecommissie en bestuur zullen daar binnenkort op terug komen hoe dit georganiseerd gaat 

worden. Daarbij rekenen we op uw medewerking, zodat we kunnen blijven genieten van de ‘evaluatie’ 

na de wedstrijd/training.  

 

 

https://mijnknltb.toernooi.nl/league/447236F8-4381-4B98-9E59-825C3B518199/club/396
https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=42FA51F7-89EF-4BC7-9BE0-1849A8B372BB
https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/EC1FD4AE-914F-45D5-B99D-89188975CE17
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Tennisballen 

Dit jaar zijn we voor de toss en clubtoernooien gestart met gerecycelde tennisballen. De ervaringen 

ermee zijn divers. Na een paar keer gebruik blijken er bij sommige ballen scheuren te zijn op de naden, 

waardoor het oppervlak los komt. Dat kan niet de bedoeling zijn. Deze ‘ervaring’ (klacht) is, met foto’s, 

teruggekoppeld aan Renewaball. Die hebben teruggekoppeld dat dit inderdaad niet de ervaring mag zijn 

met het product en zijn het productieproces aan het verbeteren: het betreft immers een nieuwe 

ontwikkeling. Ze hebben ons aangeboden nieuwe ballen te leveren voor de ballen die dit mankement 

vertonen. Verzoek dus aan eenieder om de betreffende ballen dus niet weg te gooien maar even apart 

te bewaren bij de ‘tossballen’. Dan zullen wij dit terugkoppelen en afhandelen met Renewaball.  

De nieuwe ontwikkeling van tennisballen verdient dus een eerlijke kans. Daarnaast zijn de bekende 

tennisballen uit het ‘oosten’ (China en Thailand) steeds moeilijker te verkrijgen en in vergelijking met 

voorgaande jaren 2 keer zo duur geworden.  Dat is ook de reden dat we voor eigen clubtoernooien ook 

weer een kleine bijdrage gaan vragen. 

 

Voortgang padel 

Zoals bekend zijn we binnen de vereniging aan het uitzoeken of en zo ja hoe we padel binnen de 

vereniging onderdeel kunnen laten zijn van ons sportaanbod. De afgelopen maanden is er wat 

vertraging in dit proces gekomen o.a. door beperkte menskracht (in commissie en bestuur), COVID 19 en 

in afstemmingen met de gemeente. Binnen de padelcommissie en het bestuur wordt echter vol 

doorgewerkt om de plannen te presenteren in een speciale ALV/ledenvergadering. Dan zal de stand van 

zaken wordt toegelicht en zal er een uitspraak van de leden worden gevraagd om te komen over wel of 

niet doorgaan met padel en dus eventuele realisatie. Deze ALV is gepland op dinsdag 17 mei a.s. 

 

Bijzondere ALV: 17 mei 2022! 

Hierbij alvast de aankondiging voor een geplande bijzondere ALV. Deze zal op dinsdag 17 mei a.s. 

doorgaan in De Schalle te Nijeveen. Een agenda volgt nog. Prominent onderwerp op deze ALV zal padel 

zijn en zullen we de leden voorleggen of we dit als NTC willen en kunnen gaan realiseren.  

Naast padel zullen nog een paar andere onderwerpen op de agenda staan, als opvolging van de eerdere 

ALV van dit jaar. We verwachten de agenda begin mei aan u te kunnen versturen, maar noteer alvast de 

datum van 17 mei! 

 

Smurfentennis  

Met een stralende zon werd afgelopen zondag 24 april de aftrap gegeven voor smurfentennis onder 

leiding van onze trainer Michiel.  Door een aanbod van 5 lessen op zondagochtend kan de jongste jeugd 

(4 t/m 6 jaar) deelnemen aan deze unieke vorm van tennislessen. Op een speelse manier worden de  
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eerste technieken aan deze kinderen overgebracht en maken ze, samen met hun ouders, kennis met 

onze vereniging.  

Het is nog steeds mogelijk hieraan deel te nemen. De volgende lessen vinden plaats op 1 mei, 8 mei, 15 

mei en 22 mei van 9.30-10.15 uur. De kosten zijn 25 euro per kind voor het totale pakket.  

Mocht je nog interesse hebben, geef je dan snel op via jeugdcommissie@ntcnijeveen.nl. Maar wellicht 

ken je iemand buiten de vereniging voor wie dit interessant kan zijn, schroom dan niet dit aan ze 

kenbaar te maken.  

 

Schooltennis 

In samenwerking met de beide basisscholen (Gaarlandtschool en De Wel) zijn weer afspraken gemaakt 

voor schooltennis. De lessen met de Gaarlandtschool zijn reeds afgestemd en vinden plaats op 24, 25, 

31 mei en 1 juni. Dit betreft groep 3 t/m 8. 

De definitieve afspraken met De Wel volgen ook binnenkort. 

 

Social Media 

Volg je ons al via social media? We delen de laatste nieuwtjes, wetenswaardigheden en foto’s  via de 

beide accounts op facebook en instagram. Hoe meer mensen ons volgen hoe groter ons bereik (en 

wellicht levert dat ook nieuwe leden op door het liken en delen van de berichten). 

FB: https://nl-nl.facebook.com/NijeveenseTennisClubdeTussenboerslanden/ 

Instagram: https://www.instagram.com/ntcdetussenboerslanden/ 

En natuurlijk staat er ook het nodige op onze website: https://www.ntcnijeveen.nl/ 

 

Belangrijke data 

De volgende data kunnen al worden genoteerd: 

2 tm 8 mei: clubkampioenschappen dames- en herendubbel 

17 mei:  bijzondere ALV (o.a. Padel) 

13 tm 19 juni: clubkampioenschappen mixed 

20 tm 26 juni: Havelte Open 

4 tm 10 juli: Nijeveen Open 
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