NIEUWSBRIEF

7/2019

Najaarscompetitie – beschikbaarheid banen
In de periode van 13 sept t/m 25 okt
wordt de najaarscompetitie gespeeld.
Dit betekent dat voor recreanten de
banen bezet zijn op de volgende momenten:
Vrijdagavond: van week 37 t/m week 43 (13 sept t/m 25 okt)
vanaf 18:00 uur tot 22:30 uur.
Zondagochtend: 15-9, 22-9, 6-10, 13-10, 20-10 en 27-10.
Vanaf 13:00 uur zijn er weer banen beschikbaar voor recreanten.
In het weekend van 27, 28, 29 september zijn de banen bezet vanwege het
mixtoernooi.

Activiteiten – uitgelicht uit agenda:
•

11 sept. Tennis-clinic Jeugd sportrecreade

•

27 – 29 sept. Open KNLTB-mixtoernooi (zie poster).

•

3 nov. Ouder-kind toernooi

•

Herfstschoonmaakbeurt: zaterdag 16 november!

JEUGD
Belangrijk!
Uitstel BeTeBo naar
zondag 10 november!
Zie info. TCTB website

!
Nieuwsbrief sept. 2019

27 t/m 29 sept
Open KNLTB mixtoernooi
Klik op de poster of hier
om in te schrijven of voor
meer info

• tweemaandelijkse
verschijning;
• inleveren kopij graag voor 1
november 2019
via: nieuwsbrief@tctb.nl
• hoofdredactie:
communicatiecommissie
(Mirjam Mulder)
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Voorzitterspraat door Jan Borkent

Toss voor
iedereen

Invitatietoernooi

Vacatures

De zomervakantie zit erop, alles wordt weer normaal. Het tossen op dinsdagmorgen en
woensdagvond ging uiteraard gewoon door en met een goede deelname. Dat is fijn,
houden zo! Een overbodige opmerking: Aan het tossen kan ieder lid meedoen, ongeacht
niveau en tenniservaring. De sociale component is ook belangrijk.
Zoals te doen gebruikelijk wordt het invitatietoernooi gehouden in het laatste
vakantieweekend. Zo ook dit jaar op 24 en 25 augustus en wel voor de 42ste keer. De
organisatie door Hendrik Boerman en Arnold Mulder was heel goed en het
kantinegebeuren liep op rolletjes. Het weer was opperbest, evenals de sfeer. Al met al
goed voor een prachtige omzet van de kantine.
N.B. Het invitatietoernooi werd voor het eerst gehouden in 1977 en was bedoeld voor
bestuurders van tennisclubs uit de regio. De doelgroep is inmiddels wat breder. Er doen nog
steeds mensen van het eerste uur mee. Deelnemers van boven de 70 zijn geen
uitzondering; de twee oudste deelnemers zijn 78 jaar.
Het bestuur vergaderde voor de vakantie nog op 8 juli en pakte de draad weer op op 4
september. Hiermee startte de voorbereiding van 2020 min of meer alweer op. De al vaak
geuite zorgen over een complete bezetting van het bestuur en commissies zijn er niet
minder op geworden. Integendeel, enkele bijbehorende problemen dienen zich alweer
aan. Meld je bij het bestuur voor nadere informatie en/of belangstelling voor een nuttige
bijdrage aan ons verenigingsgebeuren..
De keuze voor het soort ballenkanon moet nog definitief gemaakt worden. Het bord voor
een rookvrij tennispark (besluit van de alv van februari) is aan de muur van de kantine
opgehangen. Een mooi bord met dank aan Bart Rozema.

Open KNLTB
mixtoernooi

De werving voor het open KNLTB-mix toernooi op 27-29 september loopt. Geef je snel op.
Nadere informatie bij Elin. Deelname aan de najaarscompetitie zit in de lift, weer meer
teams dan vorig jaar. Er doen 5 senioren- en 5 juniorenteams mee. Dit betekent wel dat er
in de komende weekenden vanaf 13 september, incl. de vrijdagavond, meer beslag op de
banen wordt gelegd. Let op de mededelingen hierover via de website.

Commissie-nieuws
Baancommissie

Ondanks dat de leden van de baancommissie regelmatig hebben genoten van wel
verdiende rustperiodes zijn er toch wel enige punten te memoreren met betrekking tot de
staat van park en banen:
De firma Huisman heeft groot onderhoud gepleegd. Men was zeer lovend over de
staat van de banen. De slijtage is dusdanig gering dat we er nog jaren van
kunnen genieten.
Het grasveld achter baan 3 en 4 groeide gestaag en zolang je de bal maar niet
ver genoeg over het hek slaat heb je hem zo gevonden.
De staat van de banken langs de banen was zodanig dat we binnen het bestuur
voor dit jaar renovatie hadden gepland. Na het nodige voorwerk van Siefko is
gekozen voor houten latten. Onder leiding van Henk is de klus op tijd geklaard.
Toeschouwers kunnen weer veilig plaats nemen. De vorige, door de fa. Knol
geleverd zijn 40 jaar meegegaan! Of dat weer haalbaar is zal de toekomst
uitwijzen.
Binnenkort zal het slot van de voordeur worden gerepareerd door de fa. Alfred
Ottens uit Thesinge.
Door ons zelf is de voorgevel van de gereedschapsschuur met stalen balken verstevigd.
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Een deel van het gereedschap bevindt zich inmiddels in baan 5.

Commissie-nieuws
-

-

Han en Siefko hebben driekwart van de gereedschapsschuur van een nieuwe
beitslaag voorzien. De klus wordt binnenkort afgemaakt. In de planning zit nog
het opschonen van terrein achter de schuren, om daar tegels te leggen in het
kader van vergemakkelijking van het onderhoud van het park.
“Klusje” voor de herfstbeurt?
Door ons zelf is de voorgevel van de gereedschapsschuur met stalen balken
verstevigd. Een deel van het gereedschap bevindt zich inmiddels in baan 5.
Onlangs heb ik contact gehad met de gemeente over de inrit. Door
boomwortels zijn een aantal klinkers naar boven gedrukt. Op korte termijn zal dit
worden hersteld.

Bij deze wijs ik iedereen nog op de mededeling op het klokbord omtrent
het vrij houden van de banen van blad en zaadjes.
Namens de baancommissie,
John Waanders, groundsman TCTB

Jeugdcommissie

Hebben jullie ook zo genoten van de heerlijke zomer? Het is nog even genieten op deze
laatste mooie zondag. De zomervakantie is weer voorbij, de scholen zijn begonnen en
ook het tennisseizoen is weer van start gegaan. De 2e helft van de zomertraining is
reeds gestart en ook staan er toernooitjes en de najaarscompetitie op het programma.
BeTeBo Jeugd
Hebben jullie je al aangemeld voor het BeTebo toernooi? Het toernooi, waarbij onze
jeugd het opneemt tegen de jeugd van Bedum, staat nu gepland op zondag 10
november. Nadat we het 2 keer hebben moeten annuleren gaan we voor deze
prachtige zondag in november! We starten om 10.00 uur en zullen, afhankelijk van het
aandeel deelnemers, de dag zo prettig mogelijk voor iedereen indelen. Opgave kan via
de intekenlijst in de kantine of een mail naar jeugd@tctb.nl.
Sportrecreade
OP woensdagmiddag 11 september vindt de sportrecreade plaats waarbij wij als
vereniging de jeugd van Ten Boer e.o. kennis laten maken met de tennissport.
Van 15.00 – 15.45 uur 6-7 jarigen
van 16.00 – 16.45 uur 8-9 jarigen
van 17.00 – 17.45 uur 10-12 jarigen

Contact:
Gaykingastraat 19a
9791 CE Ten Boer

Kia Tenniskids competitie
Deze Kia Tenniskids competitie bestaat uit
de Rode, Oranje en Groene competitie en
wordt zowel in het voor- als najaar
georganiseerd. Hierdoor komen de
kinderen bijna het hele jaar door in
aanraking met tennis. En als er geen competitie is dan kunnen de kinderen meedoen
aan toernooitjes.
Dit najaar speelt er 1 Oranje team en hun eerste speeldag is zondag 8 september. Ze
spelen deze ochtend van 09.00 uur – 12.00 uur in ten Boer. kunnen ze wel wat
aanmoediging gebruiken.
Ben je nieuwsgierig, wil je ze aanmoedigen of zou je zelfs wel een keertje mee willen
doen? Kom dan kijken, de koffie en ranja staan klaar en de huidige deelnemers
vertellen je er graag over.
Namens de jeugdcommissie,
Marlous

050-3021567
secretariaat@tctb.nl
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