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Van de redactie
In deze (vervroegde) editie van de nieuwsbrief lees je “Coronanieuws”,
informatie over het onderhoud aan de banen, de aanpassingen aan de bar, de
doorstart van de BeersBokaal en informatie over onze sponsors.
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
Coronanieuws van RIVM, KNLTB en MTC
De regels zijn per 20 mei zodanig versoepeld dat we weer kunnen/mogen
dubbelen met wisselende partners. Helaas moet de kantine en het terras nog
gesloten blijven tot 1 juli. Waarom de horeca met hun terrassen per 1 juni wel
open mochten gaan en wij niet?
Welnu, de meeste tennisverenigingen hebben een para-commerciële
horecavergunning. Dit betekent dat de horeca geen hoofdactiviteit is, maar
ondersteunend en daarop is deze verruiming niet van toepassing.
Waarschijnlijk gaat alles per 1 juli open, maar dan zullen we ons eerst goed
moeten gedragen en daarnaast nog een plan van aanpak bij de gemeente
moeten indienen, om toestemming te verkrijgen.
Als we naar de voorraad in de kantine kijken wordt het hoog tijd dat we weer
open kunnen gaan. Een deel is reeds naar de voedselbank gebracht en wat er
nog staat wacht met smart op klanten. Rond 15 juni komt de KNLTB met
nieuws en een besluit over de toernooien, die nu nog geannuleerd zijn tot 2
augustus. Vandaar dat ons Open Toernooi nog niet gecanceld is.
Tot nu toe doet iedereen bij MTC het uitstekend, dus gaan we door met de
volgende maatregelen:
- Poort sluiten na binnenkomst
- Vooraf handen wassen (gel staat bij afhangbord)
- Baan reserveren door de pasjes op te hangen
- Gezellig en sportief tennissen en/of lessen
- Sluit een mooi moment en/of de partij af met een “Racket high-five” (zie
foto)
- Na afloop baan vegen (handschoenen bij afhangbord)
- Handen wassen
- Park verlaten en poort sluiten
Dit alles nog even volhouden, dan kunnen/mogen we straks ook na afloop
weer napraten, nazitten en nadrinken.

Heel mooi nieuws in deze corona-crisis komt van de ledenadministratie. In de
afgelopen maanden zijn er namelijk 10 nieuwe leden bijgekomen. Het totaal
aantal leden is nu 230.
De “Racket high-five”

Aanpassing aan de bar
De bar in de kantine is gedeeltelijk aangepast. Na mankementen aan onze oude
bierkoeling (van de vorige eeuw) hebben we besloten om deze te vervangen.
Na onderhandelingen met onze nieuwe (horeca) leverancier, is er een
compleet nieuwe koelinstallatie ingebouwd. Dit betekent dat we stoppen met
flesjes bier en overgaan op tapbier. Het tappen gaat dermate eenvoudig dat we
er vanuit gaan, dat (bijna) iedereen dit kan. Het assortiment wordt ook iets
aangepast. We gaan het allemaal beleven, wanneer de kantine weer open
mag…..

Baanonderhoud
Het groot onderhoud aan onze banen is uitgevoerd op vrijdag 15 mei. Het zand
en vuil is uit de grasmat geborsteld. Algen, mos, etc. zijn afgezogen en het
geschoonde zand is weer terug gebracht in de mat. Waar nodig is het
aangevuld met nieuw zand. Tevens is er een meting gedaan van de lengte van
de kunstgrasvezels op de plekken waar deze het meest aan slijtage onderhevig
zijn (bij achterlijn). Het resultaat hiervan is:
Baan 1 en 4 : 12mm
was in 2018 : 13mm
Baan 2 en 3 : 11mm
“
: 12mm
Baan 5
: 9mm
“
: 10mm
Dit betekent dat we bij goed onderhoud nog een aantal jaren op deze grasmat
kunnen blijven spelen.

Piramidetennis - BeersBokaal
Door de uitbraak van het coronavirus was het niet mogelijk om de BeersBokaal
2019/2020 af te ronden zoals we gepland hadden. Met het wegvallen van
competities en toernooien, maar het mogen dubbelen met anderen, zien we de
mogelijkheid om dit alsnog een passend einde te geven. We zijn op 30 mei
weer gestart met de BeersBokaal. We gaan hiermee door tot de in laatste week
van juni. In de laatste week van juni zullen de finales afgewerkt worden. De
voorkeur gaat uit om alle finales op vrijdagavond 3 juli te spelen. Aansluitend
kunnen we dan een prijsuitreiking houden en gezellig met elkaar de BeerBokaal
afsluiten. Hoe we dit precies gaan invullen zijn we nog aan het beraden.
Hierover ontvangen jullie later meer informatie.
Het zal de komende tijd weer drukker worden op de banen, dus nog even ter
herinnering: Doordeweeks is de afspraak dat we met de BeersBokaal niet meer
dan twee banen op een zelfde tijd bezet houden om overige bezoekers van de
club ook de ruimte te geven om te tennissen. Als er een derde set gespeeld
moet worden is het de bedoeling dat er een super tiebreak gespeeld wordt

i.v.m. de speeltijd ten behoeve van anderen die op die avond ook nog willen
tennissen. Mocht er overduidelijk ruimte zijn om een derde set te spelen, dan
mag dat als allebei de koppels hiermee instemmen.
Voor uitleg van de spelregels en het laatste nieuws, kijk dan op
beersbokaal.jimdosite.com
Laten we deze doorrstart van de BeersBokaal tot een sportief hoogtepunt
brengen om (hopelijk) het op vrijdag 3 juli gezellig af te sluiten.
Voor vragen of opmerkingen kun je een mail sturen naar:
beersbokaal@gmail.com
Groetjes de Piramidecommissie

Sponsors
Nadat bijna alles moest stoppen en werd gesloten, stopte een belangrijk deel
van onze inkomsten o.a. de baromzet, maar ook de sponsorinkomsten.
Uit coulance naar onze sponsors hebben wij de facturen later verstuurd en ook
deels naar beneden bijgesteld.
Nu het tennispark weer open is en alles weer een beetje op gang begint te
komen, zien we natuurlijk ook de reclameborden van onze sponsoren weer. In
een schrijven aan de sponsors hebben we toegezegd om in de eerstvolgende
nieuwsbrief extra aandacht aan ze te besteden en onze leden aan te sporen om
waar mogelijk zaken met ze te gaan doen.
Daarom vind je op de volgende pagina een overzicht van onze sponsors. Heb je
plannen en past dit in hun assortiment, neem dan contact met ze op!

Vermeulen Schildersbedrijf
06-2244 2872
Notariskantoor de Raad Reinders
0227-541 328
Novitaz (Sfeervolle woonwinkel)
0227-541 614
Bouchier (Sportwinkel)
0229-215 661
Elhoek Metaal
0227-544 012
Commandeur Verzekeringen
0228-566 666
Four Stars (Kinderkleding)
0227-820 648
IDB Reclame
0515-533 116
Piet Meurs Bestratingen
0227-547 229
Wijkom Bouw en Infra
0227-745 008
Ivan Dienstverlening (Verbouwingen) 06-1139 7957
Keukenhof Keukens
0227-603 002
Notra BV Gasdetectie + Ex veiligheid 071-3619 207
Haakman en Raven (Tegelzetbedrijf) 0228-581 444

Joris Vermeulen
Anne Geert de Raad
Johan en Robert
Marloes Bouchier
Benno Hoekstra
Frank Ooteman
Natascha Edens
Jos Maas
Piet Meurs
Arjan Meester
Ivan Brandsen
Jan Heijerman
Peter Smeman
Wilfried Haakman

En vergeet onze sponsor niet van de sportkleding van de jeugd:
Aan de Oever Bouw te bereiken op 0227-745 075 Arjan Meester of Marc
Meendering
Deze bordsponsoren kunt u ook vinden op onze website, kijk gerust even rond.
Peter en Wilfried
Sponsor coördinatoren MTC

