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In deze nieuwsbrief

De toestand van de banen
Op het moment dat ik dit schrijf , 28 januari zijn onze banen nog steeds goed  bespeelbaar. 
Dat komt uiteraard door de zachte winter. We hebben nog maar een paar nachten nachtvorst 
gehad. Die hebben er wel toe geleid dat met name de baselijnen iets losgekomen zijn en boven 
de toplaag van de banen uitkomen. Dat betekent wel dat het tijdens het spelen oppassen 
geblazen is om niet over de lijnen te struikelen en zo een blessure op te lopen. 
 
Als de winter zo zacht blijft zou seizoen 20-21 zomaar over kunnen lopen in seizoen 21-22. Als de winter zo zacht blijft zou seizoen 20-21 zomaar over kunnen lopen in seizoen 21-22. 
Maar als we in seizoen 21-22 zo op onze banen verder zouden gaan zou dat problemen op 
gaan leveren. Om de banen goed schoon te kunnen maken en voor te bereiden op het 
speelklaar maken voor het nieuwe seizoen hebben we als winterwerkers voldoende tijd nodig 
om de banen goed schoon en mos- en onkruidvrij te maken.  

Daarom is in overleg met het bestuur besloten om banen zo mogelijke tot en met 20 februari 
open te houden. Als het voor die tijd nog gaat vriezen zal de sluitingsdatum eerder zijn. 
Dat zal dan te zien aan naar beneden gedraaide of weggehaalde netten. Dat zal dan te zien aan naar beneden gedraaide of weggehaalde netten. 

Op dit moment zijn we als winterwerkers al bezig met de gebruikelijke voorbereidende 
werkzaamheden voor het nieuwe seizoen rondom de banen. 

De onderhoudscommissie 

Meer mogelijkheden om te 
tennissen  
Met de versoepelingen zoals die onlangs zijn aangekondigd, hebben we de banen weer meer in 
gebruik kunnen nemen. Het dubbelen is weer mogelijk, het tossen wordt weer georganiseerd 
en 's avonds kan er ook worden getennist. Met al deze versoepelingen is de gestaakte onder-
linge flexcompetitie via de MatchApp ook weer opgestart . Dit alles zolang het weer en de 
banen het toelaten.  

Voor meer details zie de berichtgeving op de KNLTB website:  https://www.knltb.nl/nieuws/

Het bestuur.





Opschoondag 19 maart
Beste leden,

Het einde van de winter nadert, dat betekent dat we ons langzaam maar zeker weer kunnen 
gaan opmaken voor het nieuwe tennisseizoen 2022.
Hopelijk wordt het weer een seizoen zoals vanouds, zonder alle beperkende maatregelen waar 
we de afgelopen jaren noodgedwongen mee te maken hebben gehad.
De vooruitzichten zijn in elk geval hoopgevend, als we de meest recente verwachtingen mogen De vooruitzichten zijn in elk geval hoopgevend, als we de meest recente verwachtingen mogen 
geloven zullen de meeste overheidsbeperkingen binnenkort grotendeels worden opgeheven.

Hierbij wil ik alle leden dan ook uitnodigen om een handje mee te komen helpen tijden de “Zer 
Oirts Opschoondag”, die we gepland hebben voor 19 maart 2022.

Aangezien vele handen licht werk maken rekenen we op een grote opkomst van onze leden om 
samen een dagje de schouder er onder te zetten. Uiteraard zullen we er ook een gezellige dag 
van maken met z’n allen. Voor een bakje koffie met iets lekkers wordt uiteraard gezorgd.

Qua werkzaamheden valt te denken aan :Qua werkzaamheden valt te denken aan :
-Schoonmaken van het clubgebouw en de kleedkamers
-Schoonmaken van “de buitenboel”, zoals de zonnepanelen en het dak van de overkapping
-Schoonmaken van de reclameborden
-Aankleden van het park en het clubgebouw.

Wil je ook graag je steentje bijdragen, meld je dan uiterlijk 7 maart aan bij Ellen van Schaik door 
een mailtje te sturen: ellen.van.schaik@zeroirts.nl

Nader info over aanvangstijdstip etc.  volgt na 7 maart.Nader info over aanvangstijdstip etc.  volgt na 7 maart.

Alvast bedankt !

Groetjes , Ellen
namens het bestuur
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https://www.autosturm.nl/
https://www.breedijkhoreca.nl/
https://www.bs-koeltechniek.nl/
https://www.brasseriedeolmen.nl/
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https://www.dekaservices.nl/
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