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Vanaf maandag 15 juni weer toss-avond.
Op maandagavond hebben we vanaf 15 juni weer tossavond. Deze avond is voor leden van 16
jaar en ouder. Vanaf 19.00 kan er getosst worden. De banen 1,2,3 en 4 zijn tot 21.30 voor de toss
gereserveerd. Op baan 5 kan vrij gespeeld worden.

Voor de leden die niet weten wat een tossavond is:
Elke wedstrijd begint met tossen en elke club organiseert wel één of meerdere keren een activiteit
onder de naam Tossen, Husselen of Racket trekken. Bij deze activiteit worden deelnemers
willekeurig met elkaar op een baan ingedeeld om wedstrijden te spelen. Het gaat vooral om de
gezelligheid en de afwisseling in tegenstanders. De ‘wedstrijd’ en het winnen zijn minder
belangrijk. Wel doe je, zeker als starter, hier veel ervaring mee op.
Hoe werkt het?
Normaal gesproken worden de rackets of de ledenpasjes van alle aanwezigen op een hoop
gegooid en worden spelers willekeurig aan elkaar gekoppeld om wedstrijdjes te spelen. Er wordt
gespeeld in tijdsblokken van een half uur. Daarna wordt er weer gewisseld/opnieuw ingedeeld, en
speel je weer met én tegen andere mensen. Op deze manier speel je op een avond met veel
verschillende mensen. We spelen met vier spelers per baan, dus soms speel je met twee dames
tegen een mix-koppel of vier heren…… alle spelvormen zijn mogelijk. Tossen is de meest
laagdrempelige manier om leden te leren kennen en om meer te gaan spelen.
Dus kom voortaan weer op maandag tossen, uiteraard nog steeds met
inachtneming van de corona regels!!!

Voorjaarscompetitie wordt KNLTB competitie 2020.
Zoals eerder medegedeeld is de Voorjaarscompetitie (jeugd, senioren en padel) in verband met
de corona maatregelen verplaatst naar het najaar. Deze competitie noemt men nu: KNLTB
Competitie 2020. Hieronder vallen de Kia Tenniskids competitie (rood-groen-oranje), de juniorenen senioren competities en de padelcompetitie.
Of de KNLTB Competitie 2020 in het najaar definitief door kan gaan is afhankelijk van de
ontwikkelingen in de komende maanden en of de maatregelen het tegen die tijd toelaten zulke
omvangrijke competities te spelen. De KNLTB volgt hierbij de maatregelen en adviezen van het
kabinet en het RIVM. Men heeft ook scenario's klaarliggen waarbij we bijvoorbeeld de startdatum
opschuiven, om de week spelen of in kleinere poules spelen. Hoe dan ook, het belooft een uniek
competitieseizoen te worden! De voorbereidingen gaan sowieso door!!!

Nu nog aanmelden? Dat kan tot 25 juni!!
Momenteel zijn er vijf teams aangemeld voor de vrijdagavond en drie voor de zaterdagmiddag,
maar onze vereniging kan/mag nog nieuwe teams inschrijven, dus aarzel niet en geef je team (of
jezelf individueel) op. Dat kan tot 25 juni!!!
Doe dit per mail naar onze competitieleider: jlf.hermans@gmail.com

Let op: voor de vrijdagavond is nog plaats voor één team!!
Als alles volgens planning verloopt start de najaarscompetitie voor jeugd (groen-rood-oranje
competitie) op 6 september, zondag jeugd (jongens t/m 14 jaar) zondag 13 september en senioren
in het weekend van vrij-za. 11-12 september.
Doe ook net als veel bekende Nederlanders en speel mee in de KNLTB competitie 2020.

Peter Heerschop

Heleen van Royen

Op onze site vind je altijd de meest actuele informatie, foto’s en interessante nieuwsfeiten.
Kijk op:

www.ltc-tharde.nl

