Beste Leden,
Hoogste tijd voor een uitgebreide nieuwsflits want er gebeurt een heleboel op onze vereniging. Even
een uitgebreid verhaal aangezien iedereen misschien wel even iets anders wil lezen dan iets over het
coronavirus !
Sinds 16 maart zijn we dicht door het coronavirus. De aanpak en opzet voor de jeugd komt zodra we
deze klaar hebben, einde coronabericht!
Top Court:
Op 18 maart is het bedrijf Top Court begonnen met de onderhoud van de baan. Na het vertrek van
René hebben we een aantal gesprekken gehad met dit bedrijf en besloten om hun in te huren om dit
jaar de banen speelklaar te maken. Behalve de gesprekken met dit bedrijf hebben we ook informatie
over hen ingewonnen bij verenigingen om ons heen die ook al jaren gebruik maken van de diensten
van Top Court.
Tijdens de werkzaamheden van top court was er een tegenvaller.
De machines die zij gebruiken zakten wat weg op onze baan wat betekent dat onze drainage niet
voldoende functioneert. Gelukkig kon het bedrijf wel doorgaan met de opdracht die zij van ons
gekregen hadden. De toplaag vervangen en klein onderhoud uitvoeren. Dit betekende echter wel
meer spoorvorming en zachtere banen.
Voor ons betekende dit extra werk na 18 maart.
Na de werkzaamheden van top court is er een coronaproof team samengesteld waarmee is
afgesproken in kleine aantallen de komende weken door te klussen. De KNLTB adviseerde
verenigingen door te gaan met onderhoudswerkzaamheden zodat er gespeeld kan worden op het
moment dat dit weer mag.
Uiteraard hebben ook wij ons aan de maatregelen van de RIVM en de KNLTB gehouden.
Dit team bestaat uit Good Young Anne Louw, Henk, Ulbe en Arjan.

Drainage.
Na de constatering van Top Court zijn wij op zoek gegaan naar onze drainage buizen bij de sloot. Wat
bleek: 9 van de 12 buizen waren kapot en zaten dicht. Na graafwerk en het handmatig doorspuiten
van buizen zijn er nieuwe stukken op geplaatst zodat ze weer zichtbaar zijn. Tevens hebben wij
contact gehad met de voetbalvereniging en zijn we er achter gekomen dat de drainage vroeger
normaal gesproken tegelijk met de voetbalvereniging werd doorgespoten maar dat is de laatste 10
jaar niet meer gebeurd. Waarom weten we niet, wel afgesproken dat we in de toekomst dit weer
laten doen.
De kosten hiervan zijn niet hoog, de noodzaak wel.
Binnenkort plaatsen we nog palen bij de buizen in de hoop dat de man op de trekker er omheen wil
werken.

(dichte drainage

nieuwe aansluiting)

Rollen en slepen:
Door het wegzakken van de machines is er noodgedwongen toch nog een paar weken gerold en
gesleept. In een normale situatie hoeven we na het onderhoud van Top Court alleen maar te
sproeien en te spelen, nu zat daar nog een tijdje extra werk in. Eerlijk gezegd wel een kleine domper
maar met vereende krachten en een altijd positieve Anne Louw en Henk zijn we daar weer met frisse
moed aan begonnen.
Op dit moment heeft het rollen geen zin meer, de baan is inmiddels mooi hard, het heeft nu voeten
en beweging nodig zodat hij volledig vlak wordt en uithardt..……
Kantine:
In de kantine is ook wat gebeurd. Zoals eerder aangegeven kon de nieuwe kachel het niet warm
genoeg krijgen om zonder winterjas en muts in de kantine te zitten. Aangezien het gas was
afgesloten hielden we een paar opties over. De goedkoopste optie was onze nieuwe palet kachel. De
kachel doet het, we verspillen minder stroom en je kunt zonder winterjas en muts weer in de kantine
zitten.
Onder de kantine stond het water tot aan de knieën. Ook dit had o.a. te maken met onze drainage
probleem. Inmiddels is het water weggepomp tot teenhoogte en zullen we de komende weken
bedenken hoe we dit probleem kunnen tackelen in de toekomst. Daarnaast hebben we in de hoek
van het dak een zwak plek, niet voor nu, maar er zal ook hier binnen 2 jaar actie op gezet moeten
worden willen we behalve warm ook droog in de kantine kunnen zitten.

Schoonmaak:
De boegdelen en de kantine zijn van buiten schoongemaakt dus dat ziet er weer goed uit. Ook
binnen hadden Ypie en Hannie de kantine spik en span voor de jaarvergadering. Inmiddels is het na al
het klussen weer een bende (onze excuses ) omdat we de hele tijd in en uitlopen met sproeien en
pompen. Zolang onze 18+ leden niet mogen tennissen zullen we dit moeten blijven doen helaas.

Terras en hek:
Het terras is na intensief spuitwerk vrij van gravel, groenaanslag en onkruid.
Een mooi gezicht en nu word er nog gespeeld met de gedachte om de stenen er uit te halen en er
mooi opnieuw in te leggen. Een aardige klus, gaan we ook nog even over nadenken. Mocht er nog
een stratemaker in ons midden zijn, we horen graag van je!
Naast het terras zat nog een groot hek en bosjes die in onze beleving geen enkele meerwaarde
hadden en zelfs het uitzicht belemmerde. In de werkgroep besloten om deze weg te halen en we zijn
heel blij met het resultaat. Vanuit de kantine en het terras is nu het hele speelveld te zien en we
hebben meer ruimte gecreëerd. De volgende stap is de watertank verplaatsen zodat we daar ruimte
maken voor de fietsen.
Anne Louw ging zo snel met het knippen van de haag dat hij ook nog even het halve gemeenteterrein
heeft gesnoeid, konden ze wel waarderen. Na een aantal gesprekken met de gemeente is dat contact
ook weer warmer dan ooit, wie weet helpt het in de toekomst !

(Rustig doorgaan, oude situatie met hek)

(oude situatie)

(nieuwe situatie en schoon)

(mooie strakke haag van AL)
Afvalsturing:
We zijn ook 2x naar de afvalsturing geweest. De pallets, het hekwerk, de witte beschimmelde stoelen
en nog vele andere materialen die al jaren niet meer gebruikt werden zijn afgevoerd naar het stort.
Nog niet alles is weg maar het begin is er. Het afvoeren was nog even spannender dan verwacht
aangezien we midden in Bolsward een aantal stoelen verloren van de kar. Gelukkig was er een
attente meneer die heel hard kon schreeuwen waardoor we 200 meter verder tot stilstand kwamen.
Uiteindelijk alles in de juiste bakken gegooid en heelhuids en zonder schade teruggekeerd op de
vereniging.

Sproeien:
De afgelopen weken is er veel gesproeid. Enerzijds om te baan hard te maken anderzijds omdat het
gewoon ontzettend droog is. Ook de komende weken zal dit het geval zijn. Op advies van Top Court
sproeien we een aantal avonden in de week urenlang. De baan moet blank staan zodat deze uithard,
zeker nu er niet gespeeld kan worden. Een tijdrovend klusje want je kunt 1 baan 15 minuten lang
sproeien, dan duurt het 15 minuten voordat de tank weer vol is en dan kun je baan 2 sproeien.
Voordat de baan blank staat ben je een paar uur verder. Onder het genot van een pilsje en door
ondertussen andere klusjes te doen proberen we nuttig aanwezig te zijn. Op het moment dat er op
een plek water blijft staan vullen we dit aan met gravel en dan begint bovenstaande verhaal weer
van voor af aan !

(tijdens het sproeien en tussen het aanvullen van gravel door maar een versnapering).

Spelen:
We mogen niet spelen, gelukkig mag de jeugd wel los. We zijn achter de schermen bezig met de
aanpak hiervoor die conform de richtlijnen van de KNLTB zijn. Het streven van ons zal zijn om zo veel
mogelijk kinderen de baan op te krijgen. Het is belangrijk voor de baan dat er nu zoveel mogelijk op
gespeeld word zodat de baan vlak wordt en het gravel egaal verspreid. Kinderen zijn hier zelfs ideaal
voor aangezien ze lichtvoetig zijn.
Kinderen mogen alleen de baan op onder begeleiding dus wij zitten te denken aan een uitgebreide
VT-uurtje opzet. Zou jij het leuk vinden om kinderen les te geven op de baan dan kun jij dit aangeven
bij Anne Louw. Zodra de KNLTB de protocollen aanlevert gaan wij de poppetjes invullen en kinderen
benaderen, startend met onze eigen leden.

Competitie:
De voorjaarscompetitie is verplaatst naar het najaar. Uit ervaring kunnen wij zeggen dat deze
competitie net zo leuk is en wij hopen dan ook dat alle 4 de teams doorgaan. De KNLTB gaat hier
automatisch vanuit dus wij hebben onze aanvoerders benaderd om te inventariseren of hun team
doorgaat. Als een team niet wilt zullen we contact moeten zoeken met de KNLTB.
Tennislessen.
Op dit moment gaan we er vanuit dat er in het jaar 2020 geen tennislessen meer worden gegeven
door Frank vd Zee. Mocht dit anders worden zullen we opnieuw alle leden de kans geven om zich op
te geven voor lessen en zullen er nieuwe pakketten samengesteld worden.
Op dit moment hopen wij dat we dit jaar nog wel de nodige toernooien kunnen spelen met natuurlijk
als hoogte punt de clubkampioenschappen en de Ruudimide.
Contributie:
De betaling van jaarlijkse contributie gaat gewoon door. Dit is nodig om alle werkzaamheden en
maandelijkse uitgaven te bekostigen en uiteraard is er ook in 2020 gewoon al getennist tot 16 maart.
Laten we hopen dat ook alle 18+ leden snel weer de baan op mogen.
Ruudimide:
De Ruudimide in de nieuwe opzet was een daverend succes in 2019. Zodra het kan en mag zullen we
starten met de Ruudimide 2020. Hoe deze vorm krijgt zal bekend worden zodra we weer mogen
spelen. De Ruudimide word gespeeld over een aantal maanden en we hopen er dit jaar ook nog 2 te
kunnen spelen.
De winnaars van 2019 zijn nog niet in het zonnetje gezet en dat willen we toch nog wel even doen al
is het in deze coronavorm. Na een intens duel is Bouke de nummer 1 en Menno de nummer 2.
In eerste instantie was de opzet om 1 heren en 1 dames winnaar te belonen maar omdat er in de
dames Ruudimide niet gespeeld is zijn de prijzen verdeeld bij de heren.
De eer is groot voor de winnaar want vanaf 1 januari 2020 tot een nader te bepalen datum praten we
niet meer over Baan 1 en over Baan 2 maar over de Bouke Poelsma Court en Menno de Graaf Court.
Heren gefeliciteerd en veel plezier met de eer. De volgende Ruudimide wordt 3 maanden gespeeld
dus tot het einde daarvan is het jullie baan en hebben jullie uiteraard de kans om deze eer te
behouden. Aan de uitdagers de kans om deze mannen eens van de troon te stoten dus blijf oefenen
thuis tegen de muur.

Afsluitend:
Zoals jullie hebben kunnen lezen is er een heleboel gebeurt en staat er nog veel te gebeuren. We
staan voor een uitdaging op vele vlakken; het coronavirus, het onderhoud, de vacatures en onze
geldstroom. We hopen dat we de flow door kunnen zetten met het €20,- plan om nieuwe leden te
blijven werven. Na deze crisis zullen wij ook met elkaar moeten kijken hoe wij als club financieel
stappen kunnen zetten. Heb jij een idee hiervoor, wij horen het graag!
Ook willen wij nogmaals Anne Louw en Henk ontzettend bedanken voor hun inzet en hulp de
afgelopen en de komende weken. Inmiddels hebben we met de werkgroep al meer dan 100 uur
geklust en we zijn nog niet klaar. 1000maal dank hiervoor.
Pas goed op elkaar en hopelijk tot snel op de baan!
Met sportieve groet,
Het bestuur.
Welmoed, Jelte, Fred, Ulbe en Arjan.

