Nieuwsbrief tennisclub de Wispel – maart 2022
Aan de leden van de tennisclub en (ouders van) jeugdleden,
Het voorjaar zit er aan te komen en daar mee ook de start van het seizoen.
Vorig najaar hadden we een avond gepland om met de leden van gedachten te wisselen over een
aantal punten die we belangrijk vonden (en vinden). Door de coronamaatregelen kon die bijeenkomst
helaas niet doorgaan, het plan was nu om dit in het voorjaar te organiseren maar door omstandigheden
kon ook dat niet doorgaan. Nu willen we daar na afloop van het toernooi op 15 mei even (kort) tijd aan
besteden. Dan zullen we ook afscheid nemen van Peter Jongsma als bestuurslid. Hij heeft vorig jaar
aangegeven te willen stoppen maar blijft wel actief binnen het bestuur van s.v Wispolia.
Dat houdt in dat we voor de tennisclub op zoek zijn naar versterking, we zouden graag het bestuur
aangevuld zien zodat we de taken wat meer kunnen verdelen. Als het je leuk lijkt om mee te doen, laat
het weten!
Voor de komende tijd hebben we een eerste planning gemaakt van activiteiten en die zijn te vinden in
deze nieuwsbrief.

Tennislessen voor zowel jeugd als senioren
Lessen op woensdag!
Dit zomerseizoen zullen de lessen worden gegeven op woensdagmiddag- en avond en ze worden weer
verzorgd door Paul Plantinga. De planning is om de lessen van start te laten gaan op woensdag 13
april. Kosten van de lessen:
10 lessen voor senioren € 75,-. Voor nieuwe leden is de eerste les gratis ter introductie.
Voor alle jeugdleden t/m 17 jaar (ook nieuwe leden) zijn de eerste twee lessen gratis, daarna 8 lessen
voor € 60,-. Men gaat de verbinding aan voor het totale pakket en dan zijn de kosten daarvan
verschuldigd aan de vereniging.
Nieuwe leden die les volgen betalen nog geen contributie tot 1 juli 2022. Voor starters is er de eerste
les een tennisracket beschikbaar. Zorg zelf voor goede sportschoenen (zonder noppen)
Voorlopige planning tennislessen:
Vanaf circa 15.30 uur starten de lessen voor de jeugd, het precieze tijdstip is afhankelijk van het aantal
deelnemers en wordt t.z.t. bekend gemaakt.
Vanaf 19.30 uur starten de lessen voor de senioren en ook daar is de precieze indeling afhankelijk van
het aantal deelnemers. Na de eerste les kan de starttijd mogelijk nog wijzigen.
Er is geen les op 27 april (Koningsdag) en op 4 mei (meivakantie/ dodenherdenking). Lessen die
vanwege (weers-)omstandigheden vervallen worden ingehaald.
Voor vragen of nadere informatie: tel. 06-50880124
Aanmelden voor de lessen graag via tcdewispel@gmail.com. Dat kan t/m uiterlijk 9 april a.s.

Tennis-clinic op de basisschool
Begin april wordt er tijdens de gymlessen op school een tennis-clinic gegeven door Paul Plantinga om
de kinderen te laten kennismaken met tennis.

Activiteiten
Ouder-kind toernooi voor de jeugd
Op zondag 24 april willen we bij voldoende aanmeldingen een ouder-kind toernooi gaan houden. Dit is
voor de kinderen die afgelopen jaar (of langer) les hebben gehad. Je mag samen met een van je
ouders de wedstrijdjes spelen. (Tennis-ervaring van de ouders is niet noodzakelijk) Je mag ook een
oudere broer of zus meenemen. Aanvang 13.30 uur.
Aanmelden kan alvast via de mail!

Dorpentoernooien voor de jeugd en senioren

Het plan is om weer een aantal toernooien te organiseren samen met verenigingen uit de omgeving, er
zijn op dit moment nog geen data bekend maar zodra dat wel het geval is krijgen jullie bericht.

Toernooien voor de senioren

Op zondag15 mei willen we een (dubbel-)toernooi gaan houden. Aanvang: 13.30 uur. Aansluitend is er,
met een hapje en een drankje, vanaf circa 16.00 uur een ledenbijeenkomst in het dorpshuis waarbij we
afscheid willen nemen van Peter Jongsma als bestuurslid en daarnaast nog (kort) wat inhoudelijke
zaken aan de orde laten komen. Dus noteer dit alvast in je agenda en/of meld je direct aan!

Midzomertoernooi
Op vrijdagavond 17 juni is het jaarlijkse midzomertoernooi, start om 19.30 uur.

Toss-avond senioren
De toss-avond voor de senioren willen we nu wekelijks gaan houden op de maandagavond.
Aanvang 20.00 uur. In de afgelopen periode is er ook al regelmatig getennist op die avond en de al
bestaande app-groep kan in het vervolg gebruikt worden om te kijken of er meer liefhebbers zijn om een
balletje te slaan. Als je in deze app-groep wil worden opgenomen laat het dan even weten! Het kan ook
een gelegenheid zijn om eens een keer een introducé mee te nemen. Je kunt de app-groep natuurlijk
ook gebruiken om op een ander moment af te spreken met iemand uit de groep te gaan tennissen.

Onderhoudsploeg
Er is een onderhoudsploeg die vooral in de zomermaanden regelmatig op en langs de banen te vinden
is om deze netjes te houden. Meestal wordt er op woensdagochtend gewerkt. Soms in overleg is dat op
een andere dag. Voor wie daar (eens) mee wil helpen laat het even weten!

Code toegangshek naar de banen en het hek naar het sportcomplex
De sleutel van het hek naar de banen hangt in de masterlock aan het tennishonk. De code is
onveranderd, mocht je de code kwijt zijn dan kun je die weer aanvragen via een mailtje naar
tcdewispel@gmail.com. We willen jullie verzoeken zeer zorgvuldig met de code om te gaan en na
afloop van gebruik deze in de masterlock te wissen. Als het nodig blijkt te zijn zal de code tussentijds
gewijzigd worden en worden jullie daarvan op de hoogte gebracht.
De banen zijn vrij beschikbaar als er geen lessen of activiteiten zijn.

Bij deze het verzoek om de banen met (schone) geschikte tennisschoenen te betreden; schoenen met
noppen en grof profiel zijn niet toegestaan.
Het (kleine) toegangshek naar het sportcomplex is in principe niet op slot, mocht dat toch het geval zijn
en je wilt tennissen neem dan even contact op met een van de volgende bestuursleden:
Wikje Galema (06-50880124) of Houkje van Randen (06-25457131)

Borstelen van de baan
We willen jullie vragen om na gebruik de baan te vegen met de borstel, deze borstel zal binnenkort een
plek krijgen aan het hek langs de baan zodat deze voor iedereen beschikbaar is.

Verlichting rond de tennisbanen en sleutel tennishonk
De knop voor de verlichting zit in de middelste garagebox, de sleutel hiervan hangt in het tennishonk
(aan geel lint aan de kapstok).
Op het bedieningspaneel in de garagebox de middelste knop (hoofdschakelaar) in verticale stand zetten
(naar rechts draaien). De overige knoppen niet gebruiken! Na afloop van het tennissen de verlichting
uitdoen door de middelste knop van het paneel weer in horizontale stand te zetten. De garagebox weer
afsluiten en ervoor zorgen dat de sleutel weer in het tennishonk hangt.
Er is een sleutel van het tennishonk verkrijgbaar bij Wikje, de kosten voor de borg zijn € 4,-

NL – Doet
Op 11 en 12 maart hebben we in het kader van NL Doet weer onderhoudsklussen gedaan rondom de
tennisbanen. Het tennishonk kreeg een opknap- en schilderbeurt en daarvoor werd de benodigde verf
gratis beschikbaar gesteld door Anker Stuy Verven. De werkzaamheden zijn op dit moment nog niet
helemaal afgerond maar we hopen dat binnenkort te kunnen gaan doen. Alle vrijwilligers die hebben
meegeholpen, heel erg bedankt!

Reglement
Het reglement is te vinden op de website van de www.svwispolia.nl onder het kopje sporten en tennis
en hangt ook in het tennishonk.

Zomerabonnement
Nieuwe seniorleden kunnen eenmalig gebruik maken van het aanbod voor een zomerabonnement, de
kosten zijn € 50,- p/p en het abonnement is een half jaar geldig. Men kan dan vrij tennissen en ook aan
de activiteiten meedoen die georganiseerd worden.

Website
Onze website is onderdeel van de website van de sportvereniging van s.v. Wispolia en daar is zo veel
mogelijk actuele informatie van de vereniging te vinden: www.svwispolia.nl

Agenda activiteiten:
7 april
13 april
24 april
15 mei
17 juni

Tennis-clinic op de basisschool
Start tennislessen
Ouder-kind toernooi
Dubbeltoernooi senioren (’s middags) + aansluitend ledenbijeenkomst
Midzomertoernooi senioren (’s avonds)

