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Voorjaarscompetitie wederom uitgesteld
Het kabinet heeft vorige week aangekondigd dat de huidige coronamaatregelen worden verlengd
tot tenminste 20 april. Tennis en padel buiten is mogelijk, maar georganiseerde wedstrijden zoals
competitie tussen teams van verschillende verenigingen en toernooien zijn voorlopig nog niet
toegestaan. De verlenging van de lockdown en de onzekerheid over de situatie in mei betekent
dat de start van de Voorjaarscompetitie 2021 begin mei niet haalbaar is. De KNLTB heeft besloten
om de competitie verder uit te stellen tot begin juni (week 22); een volledige competitie is dan
niet mogelijk maar een competitie met minder speeldagen kan dan wellicht wel nog worden
georganiseerd. Voor meer informatie kijk op:
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwLtGqFfLfSrcLBrBzjzsGGKGbh

Rekening contributie op de mat
Een dezer dagen valt de factuur voor de contributie 2021-2022 op de mat. Met het vreemde
afgelopen jaar en de nog steeds onzekere periode die voor ons ligt, hoopt onze penningmeester
uiteraard dat onze leden het verschuldigde contributiebedrag snel zullen overmaken.

Baan 4 en 5 weer bespeelbaar
De technische commissie is de laatste periode druk geweest met het weer speelklaar maken van
baan 4 en 5 en vanaf dinsdag 30 maart kan men weer gebruik maken van deze banen. Er zijn
nieuwe scoreborden en banken geplaatst en de banen liggen er weer strak bij. Reserveer dus niet
automatisch baan 1-2-3, maar maak ook gebruik van de banen 4 en 5. Hoe meer ze bespeeld
worden hoe beter ze worden. Uiteraard geldt juist voor deze banen: na afloop vegen, ook al
roepen de volgende spelers dat het niet nodig is.
Voor alle banen (en het hele park) geldt: constateer je zaken die niet kloppen, defect zijn of
beschadigd; meldt het aan de technische commissie, Harrie Kappert via mail:
h.kappert@t-mobilethuis.nl

Baan / speeltijd reserveren met KNLTB club-app
Sinds vorig jaar kennen we de KNLTB clubapp en het op afstand reserveren van een baan en
speeltijd. Helaas moeten we constateren dat het gebruik van de app wat verslapt. Leden gaan op
de gok naar de baan in de veronderstelling dat het toch vast niet druk is. Mensen die wel netjes
reserveren zien bij aankomst dat de door hen geboekte baan in gebruik is. Dat leidt tot irritaties!
Dus ook in deze rare coronatijd gewoon baan reserveren (ook overdag!) en speeltijd vastleggen
met de app.
Verder is het belangrijk zo min mogelijk “losse speeltijden” te laten staan (bv. een kwartier tussen
twee reserveringen) doordat men zelf de aanvangstijd wijzigt in het systeem.
Aangezien met de nieuwe avondklok het licht uitgaat om 21.45 is het aan te raden om op halve
uren te starten. Dit zal vooral in de avonduren spelen dus reserveer in de volgende blokken:
18.30-19.30
19.30-20.30
20.30-21.30 (deze boffen en kunnen een kwartier langer spelen, nl. tot 21.45 = lights out!)
We rekenen op jullie aller discipline en medewerking!!
Én…..als je onverhoopt toch geen gebruik maakt van je gereserveerde baan annuleer dan je
reservering!!!

Let op: op dinsdagochtend van 10 tot 12 uur zijn banen soms
niet beschikbaar i.v.m. onderhoud.

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

