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Van de redactie
In deze editie van de nieuwsbrief lees je “Coronanieuws”, informatie over het
Radboud Vermeulen Dubbeltoernooi, de finaledag van de BeersBokaal en een
bericht van de Jeugdcommissie.
Neem even de tijd om alles door te lezen, zodat je op de hoogte bent van wat
er speelt. Heb je zelf iets dat je graag geplaatst ziet in de nieuwsbrief? Mail dit
dan naar rravenschot@live.nl
Nieuws van de bestuurstafel
Corona (tennis)nieuws van KNLTB en MTC
Er wordt weer volop getennist op ons park en vooral ‘s avonds is er weer een
gezellige drukte. De richtlijnen worden door (bijna) iedereen ook goed in acht
genomen. D.w.z. poort sluiten na binnenkomst en bij vertrek, vooraf en na
afloop handen wassen, baan reserveren (pasje ophangen) gezellig en sportief
tennissen, racket high five en 1,5 meter afstand op het terras en in de kantine.
Met de komende activiteiten (toernooi en competitie) in het vooruitzicht gaat
het nog drukker worden. Daarom aan iedereen een vriendelijk en dringend
verzoek van het bestuur om je aan de regels te houden.

Sponsorbericht
In de nieuwsbrief van juni zijn al onze sponsors onder de aandacht gebracht.
Helaas bleek, dat we er één waren vergeten n.l. Paul de Winter. Al jarenlang
een trouwe “bordsponsor” en ook vele jaren clubkampioen. Ja, dat laatste
wordt ietsje minder, maar hij weet nog wel alles van hypotheken,
verzekeringen, pensioenen, sparen en beleggen. Dus voor advies op dit gebied,
ga naar www.pdewinter.nl of bel hem even.

Radboud Vermeulen Dubbeltoernooi 2020
Hierbij een kort bericht van de Wedstrijdcommissie (WTC).
We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het Radboud Vermeulen
Dubbeltoernooi. Dit jaar wordt het anders dan normaal. We zullen met zijn
allen rekening moeten houden met de Corona situatie. Doordat veel
toernooien niet doorgaan merken wij dat iedereen graag bij ons wil spelen. Dat
is natuurlijk heel positief. Alleen zullen we vanwege de KNLTB Corona
richtlijnen ruimer moeten plannen zodat we het minder druk op ons park
krijgen. We zullen helaas een aantal koppels die 2 categorieën meedoen
moeten teleurstellen. Wij gaan ons best doen er weer een gezellig toernooi
van te maken. Tot snel!!
Johan Meijer
Tijdens het Radboud Toernooi zal Johan op maandag- en donderdagavond
vanaf 19.00 uur aanwezig zijn voor het geven van allerlei informatie. Wil je iets
weten over tennisles (individueel of met een groepje), competitietraining of
racketadvies? Voor alle vragen op dit gebied kun je bij Johan terecht.

Open Senior 65+ Event
Vrijdag 28 augustus wordt weer het jaarlijkse 65+ tennisevent georganiseerd
op ons tennispark. Gezelligheid en sportiviteit zijn de belangrijkste onderdelen.
De start is om 13.30 uur en ca 16.30 uur sluiten we af met de prijsuitreiking,
een drankje en een lekker hapje. Opgeven kan nog t/m 23 augustus a.s. voor
HD, GD en DD. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Schrijf je in via:
mtcradboud@gmail.com of www.toernooi.nl (Radboud 65+ 2020).
Wees er snel bij, want VOL = VOL.

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie heeft niet stilgezeten in de vakantie.. De voorbereidingen
voor het nieuwe jeugdseizoen zijn gedaan en we hebben leuke activiteiten
bedacht. Wat dat allemaal is, laten we in latere berichten weten.
In week 33, de laatste week van de vakantie starten de jeugdlessen. De eerste 2
lessen mogen de kinderen een vriendje of vriendinnetje meenemen.
Op zondag 6 september is het Ouder - Kind toernooi.. Zet deze datum maar
vast in je agenda en vraag je vader / moeder / opa / oma / oom / tante /
buurvrouw of met wie je dan ook graag wilt spelen vast om met jou mee te
doen. Nadere informatie over opgeven volgt nog.
We wensen jullie alvast veel plezier tijdens de tennislessen.
Groetjes de Jeugdcommissie

BeersBokaal finale nieuws
Vrijdag 21 augustus is het zover, de feestavond met de finales van de
BeersBokaal. Tot zaterdag 15 augustus mag men nog proberen een finale plaats
te veroveren. In de week erna mag nog wel vrij getennist worden voor de
BeersBokaal op lagere niveaus, maar niet om een finaleplaats. We hopen dat
we alle finales op de 21ste om 19uur kunnen spelen, dit zal in overleg gaan met
de finalisten. Indien men niet in de mogelijkheid is om op de 21ste te spelen,
zal de wedstrijd in de voorgaande week gespeeld moeten worden.
Als je aanwezig wilt zijn om de finales te bekijken en op de feestavond
aanwezig te zijn, is vooraf aanmelden noodzakelijk. Dit kan via het e-mail adres
BeersBokaal@Gmail.com.
Wij willen iedereen er met klem op wijzen dat we de regels van het RIVM
volgen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dus: bij klachten, hoe mild
ook, blijf je thuis. We houden 1,5m afstand van anderen. Was regelmatig je
handen en hoest of nies in je elleboog. Ontsmet ook regelmatig je handen met
de aanwezige alcohol dispensers.
Voor vragen of opmerkingen kun je een mail sturen naar:
beersbokaal@gmail.com
Groetjes de Piramidecommissie

