
 
 

Nieuwsbrief Maart  2021 
 
Beste tennisvrienden,  
 
Het zomertennisseizoen 2021 staat voor de deur. Wat hebben we een 

lastige winter achter de rug en wat verlangen we met zijn allen naar de 

sportiviteit en gezelligheid op ons tennispark. 

o Het is een vreemde start want door de omstandigheden hebben we 
in dit jaar nog geen Algemene Leden Vergadering kunnen 
organiseren. Er is nog geen besluit genomen maar we zullen in de 
loop van de maand april laten weten wat we doen met betrekking 
tot de ALV. 

 

Ons park en de banen zijn zoals elk jaar na de winter aangepakt en 

speelklaar gemaakt. Banen 6, 7 en 8 hebben zelfs een grondig en groot 

onderhoud gehad waardoor onze banen weer optimaal zijn voorbereid voor 

het nieuwe seizoen. 

o De opening van het tennisseizoen staat gepland voor zondag 28 
maart a.s. en iedereen is welkom op ons park vanaf 11.00 uur. De 
kantine zal op gepaste wijze geopend zijn zodat er mogelijkheid is 
een consumptie te bestellen.  

 

o De banen zijn aan het begin van het seizoen erg kwetsbaar. Het 
dringend verzoek is dan ook om de eerste 2 weken alleen lange 
ballen naar elkaar toe te spelen. Beweeg niet meteen alsof je elke 
bal per se moet halen, daarmee verklein je ook de kans op 
persoonlijke blessures. Speel geen wedstrijd en geef de banen een 
kans hard te worden.  

 

Allemaal staan we te popelen om weer een balletje te slaan en een 

wedstrijdje te spelen maar helaas zijn we nog niet verlost van Covid-19 en 

de maatregelen laten het nog niet toe om het seizoen te starten op de 

“ouderwetse” wijze. 

 

o Het spreekt voor zich dat het bezoeken van het park en het 
beoefenen van de tennissport dient te gebeuren volgens de geldende 
Covid maatregelen in Nederland. Dus houd gepaste afstand en volg 
de aanwijzingen van de overheid te allen tijde. 
 

o Mocht je willen spelen reserveer dan voorafgaand een baan en 
tijdstip via de KNLTB app of het afhangbord 

 

Uiteraard zullen ook dit jaar de nodige evenementen en activiteiten voor 

jong en oud worden georganiseerd. Er zullen interne toernooien en 

competities worden gespeeld maar uiteraard gaan we ook deelnemen aan KNLTB competities met jeugd en 

   

  

 

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

   

  

 

 

 

http://www.sjefvanooyen.nl
http://www.janssenkerres.nl
http://www.installatiebedrijfembrechts.nl
http://www.ivossportshop.nl
http://www.emontskeukens.nl
http://www.acetennisservice.nl/home
http://www.autoaz.nl
http://www.bloemenparket.nl
http://www.bootsoptiek.nl
http://brandwapen.nl
http://www.brinkman-beveiligingen.nl
http://www.ekas.nl
http://www.fysio-hereweg.nl
http://www.hongkong-landgraaf.nl
http://www.zekerheuts.nl
http://www.jeurissenelektrotechniek.nl
http://www.electroworldkreutz.nl
https://mediatastisch.nl/
http://www.mijndersmerken.nl
http://www.notarismickartz.nl
http://www.narinxritzen.nl
http://www.rqfd.nl
http://www.resolve.nu
http://sora.nl/
http://www.scheersgroep.nl
http://www.signmontage.com
https://www.smeets-autogroep.nl/service/schadeherstel/smeets-schadeherstel
http://www.stoelingalandgraaf.nl
https://www.taprojecten.nl
https://www.waterval.com
http://www.bouwservicewijnen.nl
http://www.drankenhandelwillems.nl
http://www.wolterorthopedie.nl
http://www.yvil.nl
http://www.canisiusstroop.nl
http://www.cpfxl.nl
http://www.eussen-rutten.nl
https://www.hamerslandgraaf.nl
https://www.jumbo.com/content/jumbo-landgraaf-op-de-kamp/
http://www.norad.nl
http://www.vanooyen.com
https://www.considerans.nl/mediators/suzanne-heussen/
http://www.gerken-hoogwerkers.nl


senioren. Ook gaan we onze eigen toernooien organiseren op de KNLTB kalender waarmee we onze tennisclub 

op de kaart willen zetten.  

  

o De voorjaarscompetitie van KNLTB start normaliter half april maar dit seizoen is deze competitie voor 
zowel de jeugd als de senioren uitgesteld.  De voorjaarscompetitie begint niet eerder dan in de maand 
mei 2021. 
 

o De boodschap is dan ook “schrijf je vooral zo veel mogelijk in en doe mee” want tennis is leuker als je 
wedstrijdjes speelt en actief bent met andere clubleden. 
 

Voor het organiseren van al deze activiteiten en wedstrijden zoeken wij wel nog steeds vrijwilligers. Vele handen 

maken licht werk, en er is veel werk te doen. Zo zoeken we mensen die willen helpen bij het: 

 

o organiseren van wedstrijden en toernooien 
 

o organiseren van evenementen voor de jeugd 
 

o begeleiden en opvangen van nieuwe leden 
 

o helpen in de keuken maar ook achter het buffet van de kantine 
 

o …. of geef aan waar je zelf graag zou willen of kunnen helpen 
 

 

Kortom, heel hartelijk welkom op ons park voor een mooi, gezellig en sportief nieuw zomertennisseizoen bij 

Tennis Club Nieuwenhagen. 

 

Tot ziens op de baan, 

 

Het bestuur van TC Nieuwenhagen 

 


