
Van: TPC Hardenberg communicatie@tchardenberg.nl
Onderwerp: TPC Hardenberg Nieuwsbrief

Datum: 16 mei 2022 om 22:04
Aan: communicatie@tchardenberg.nl

Van de voorzitter..

Het tennisseizoen is gestart en wat fijn dat we het seizoen zonder maatregelen
hebben kunnen starten. Zowel op de tennisbanen als op de padelbanen is het
gezellig druk. We zijn inmiddels dan ook met 790 leden!
De competities zijn weer gestart en met de tijdelijke invulling van de Match
onder leiding van Martin Eggengoor/Rob Ringenier is het ook mogelijk om een
drankje en/of hapje te nemen binnen of op het terras. Hoewel ... lees verder...

Jacobine Tinselboer – voorzitter TPC Hardenberg

Gebruik binnenbanen
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De zomerperiode is aangebroken en daarmee het lekkere weer. Toch kan het
weer soms tegen zitten en hebben we gelukkig nog een hal. Maar hoe zit het
ook al weer?

Tijdens de zomermaanden (april t/m augustus) mogen leden - bij slecht weer -
kosteloos gebruik maken van de binnenbanen, tenzij er op de binnenbanen:

- competitie wordt gespeeld;
- er een toernooi is;
- er trainingen worden gegeven;
- er een activiteit is;
- de baan verhuurd is.

De binnenbanen zijn niet af te hangen in het systeem.

Correct afhangen buitenbanen

Onze vereniging is groeiende en actief. Er wordt veel competitie gespeeld, veel
leden hebben tennisles bij Vechtdal tennis en er wordt veel vrij gespeeld. Het is
af en toe druk bezet op de baan daardoor.



af en toe druk bezet op de baan daardoor.
Om iedereen de mogelijkheid te geven om te komen tennissen hebben we een
paar basisregels in het reglement.
Voor enkelspel geldt de laatste jaren dat je 45 minuten mag spelen in plaats
van 30 minuten.
Voor diegenen die enkelen wel net zo fijn want 30 minuten is tamelijk kort.
Nu zien we dat dubbelaars 2 x enkel afhangen zodat er 90 minuten gespeeld
kan worden.
Dit is niet oké en bij deze dringend verzoek om dit niet meer te doen.
Spreek elkaar er ook rustig op aan als je dit tegen komt in de Clupapp en/of op
de baan.
We willen liever niet terug naar 30 minuten enkelspel waardoor het dubbel
afhangen komt te vervallen.

Energiekosten en tennisverlichting

De stijgende energiekosten raken ons ook als vereniging. Bij deze een
dringende oproep aan iedereen actief binnen onze club, ga verstandig en zo
zuinig om met alles wat stroom en gas kost.
Het is zonde als onze contributie op gaat aan energie die je eigenlijk niet
nodig hebt!
Heb je in de avond gespeeld, doe je baanverlichting uit. Elk uur dat de lampen
branden moet de verenging betalen. We zijn bezig met zonnepanelen, maar
het verbruik moet naar beneden. De keuken en de baanverlichting zijn onze
grootste verbruikers.
We kunnen met het aanpassen van ons gedrag de grootste besparing doen!
Help mee!

Kendis Open wordt .... Vericon Open



Kendis Open wordt .... Vericon Open

Martin Drenth van Kendis en Martin Eggengoor en Arend Jan Veurink van
Vericon hebben onder toeziend oog van Jacobine en Rob de overdracht van
het succesvolle Kendis Open en het Kendis Sponsortoernooi gedaan.
Na 18 jaar heeft Kendis aangegeven te willen stoppen en is Vericon als
hoofdsponsor van TPCH ook bereid gevonden beide toernooien over te nemen.
De kennis en ervaring van Martin en Martin is zoveel mogelijk gedeeld en gaf
bestuur ook gelijk de gelegenheid om Kendis uitgebreid te bedanken voor hun
ongelooflijk lange bijdrage aan de vereniging en aan de tennissport. Kendis
bedankt!!

Vericon Open bij TPC Hardenberg

Van 30 juni tot en met 09 juli organiseren we de 1e editie van het Vericon Open
tennistoernooi.
Vericon neemt het succesvolle Kendis Toernooi over en daar zijn we blij mee.
We zoeken nog vrijwilligers voor de organisatie, lijkt het je leuk om mee te
helpen? Stuur een mail naar tenniszaken@tpchardenberg.nl voor je
aanmelding.
Inschrijving voor deelname is geopend en geef je op via deze link! 
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Inschrijving voor deelname is geopend en geef je op via deze link! 

Nieuws van de (nieuwe) jeugdcommissie

Sinds enkele weken is binnen TPCH een (nieuwe) jeugdcommissie actief. Wij
zetten ons met veel plezier in voor de jeugd van onze club!
Wij verzorgen de toernooien, competitie en activiteiten voor de jeugd. Dat doen
we in samenwerking met Paul en John van Vechtdal Tennis.
Op dit moment speelt de jeugd de voorjaarscompetitie, dat doen ze sportief en
goed! 
Na de voorjaarscompetitie is de eerstvolgende jeugdactiviteit het ouder-kind
toernooi dat samen met Vechtdal Tennis wordt georganiseerd, noteren jullie 11
juni 16.00-18.00u alvast in de agenda? Via Paul ontvangen jullie binnenkort
meer informatie. 
Mochten jullie vragen of suggesties hebben m.b.t. de jeugd dan kunnen jullie
daarvoor het e-mailadres: jeugdzaken@tpchardenberg.nl gebruiken of één van
onderstaande ouders benaderen. 
Mochten er leden zijn die op afroep hand-& spandiensten willen verrichten bij
een activiteit dan horen of lezen we dat graag!

Groet,
de jeugdcommissie
Hajé Boom, Sharon Kosters, André Kosters, Esther Tieltjes, Marleen Velthof, 
José Rengelink en Annelies Overweg-Brink

Meer nieuws van de jeugdcommissie
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Taakverdeling jeugdcommissie
Binnen de jeugdcommissie zijn de taken over de verschillende jeugdzaken
verdeeld, en wel als volgt: 
Toernooien | Sharon Kosters & Hajé Boom
Competitie  | José Rengelink & Annelies Overweg-Brink
Activiteiten |  Marleen Velthof & Esther Tieltjes
 
Najaarscompetitie jeugd
Deze week ontvangt alle jeugd via hun aanvoerder en/of Paul informatie over
het inschrijven voor de najaarscompetitie. Hou je mail en app dus goed in de
gaten. We hopen dat we weer een mooi aantal teams kunnen inschrijven!
 
Hulp jeugdactiviteiten
Het is voor ons fijn om ook incidenteel een beroep op een vrijwilliger te kunnen
doen bij het ondersteunen van activiteiten voor de jeugd. Mocht jou dat leuk
lijken, dan ontvangen we graag een mailtje -> jeugdzaken@tpchardenberg.nl
 
Jaarkalender jeugd
Er zijn weer een aantal leuke activiteiten in voorbereiding die jullie alvast
kunnen noteren in de agenda. Kijk voor data iets verder in de nieuwbrief naar
rubriek 'save the date'. We hopen op veel aanmeldingen!
Informatie over aanmelden/inschrijven volgt binnenkort.

Aankondiging groot onderhoud en banen slepen
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In de 1e week van juni staat gepland groot baanonderhoud op ons park.
Na een keuring vorig jaar hebben we geconstateerd dat er te weinig “rode infill”
ligt op onze banen wat de duurzaamheid niet ten goede komt. We willen zo
lang mogelijk blijven tennissen op de banen en hebben besloten de infill weer
op niveau te brengen.
Dit zal in juni -na de competitie- gebeuren, maar voor het Vericon Open in juli.

Gevolg van de extra infill is dat we echt na elke tennispartij de banen
moeten slepen, aan ieder dit dringend verzoek!
Zie je anderen na het spelen, zonder vegen de baan aflopen? Voel je niet
bezwaard, maar spreek elkaar erop aan. Één helft slepen kost immers maar 2 -
3 minuten.

Samen komen we verder

Ben jij niet zo’n bartype, of keukenprins(es), meld je dan aan als vrijwilliger voor
de schoonmaak. Gezellig met teamgenoten onder het genot van een kopje
koffie. Geef zelf aan welke dag of tijd je uitkomt om De Match en de
kleedkamers schoon te maken. Meld je aan via info@de-match.nl
 

Mededelingen De Match:



In de keuken van de Match hangen lijsten voor bardiensten. Zit je in het
barteam en/ of de barteam app of lijkt het je leuk een keer achter de bar te
staan in de periode vanaf nu tot Pinksteren, vul je naam dan in op de lijst (ook
als je 1x wil meedraaien) op een dag dat het je uitkomt. Het is zeker gezellig,
maar daarnaast: alleen samen kunnen we de Match draaien!

Save the date

Nu (bijna) alle coronamaatregelen opgeheven zijn, loopt bij iedereen de
agenda's al vol.. Daarom hierbij alvast een save the date voor: 

Ouder-/Kindtoernooi: 11 juni, 16.00 - 18.00u i.s.m. Vechtdal Tennis
Vericon Open: 30 juni t/m 9 juli
Vericon Kids Open: 22 t/m 26 augustus.
Najaarscompetitie jeugd: 11 sept - 30 oktober
Vrijwillgersavond: 28 oktober
Lustrum jeugd: 5 november
Vechtdal Cup:  4/5/6  & 11/12/13 november

Najaarscompetitie 2022



Najaarscompetitie 2022

Nu de voorjaarscompetitie al zachtjes ten einde loopt, kun je je ook alvast
opgeven voor de najaarscompetitie.

Jij wil je tennisskills toch ook niet laten versloffen en na de vakantie je
tennisconditie weer een upgrate geven?
Geef je op via: deze link. 

Indeling geschiedt per binnenkomst van aanmelding, maar kan tot uiterlijk 30
mei a.s. dus geef je snel op! 
Heb je vragen, check onze site of stuur een mailtje
naar: competitie@tpchardenberg.nl.

Terugblik Klusdag

Op zaterdag 26/03 stonden er om 10:00 uur gelukkig twintig leden te helpen bij
de inmiddels jaarlijkse parkklussen. Gelukkig met het zonnetje en een
aangenaam temperatuurtje, heel fijn!
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aangenaam temperatuurtje, heel fijn!
Hoewel extra handen altijd fijn welkom zijn, was het met 20 toppers heel fijn
aanpakken. Wat een werk is er verzet! En nog gezellig en lekker ook dankzij de
Match!

Iedereen nogmaals bedankt! 
We snappen dat je van de gezelligheid gehoord hebt en had je eigenlijk ook
best wel even gekund? Volg de socials en wees meer dan welkom de volgende
keer :)  

Padelrackets TPC Hardenberg
gebruiken en/of huren

Een aantal zullen het al gemerkt hebben, de code van het padelrackets kluisje
is veranderd.
De club heeft nieuwe rackets aangeschaft bij Prins Sport voor de verhuur.
Ben jij wel lid maar je hebt geen padelracket en je wil een keer padel
proberen? Leuk! Natuurlijk hebben we dan een racket voor je te leen bij de
Match. En is deze dicht? Stuur dan even (ruim voor tijd) een mail naar
info@tpchardenberg.nl en stel je vraag om een keer een padelracket te
gebruiken van de club.
Om een racket zelf aan te schaffen verwijzen we je graag door naar onze
sponsor Prins Sport waar onder andere Ewald Breukelman -zelf padel speler-
je het juiste racket kan adviseren.

Toernooien in de regio

mailto:info@tpchardenberg.nl


Nu we volop weer kunnen en mogen spelen, starten alle toernooien uiteraard
ook. Wil je volop werken aan je tennisskills en deze vergelijken met die van
jouw niveau in de regio? Check dan hieronder de toernooien in de regio: 

Gramsbergen
Lichtstad Kids 2022 : 13-6-2022 t/m 19-6-2022
Prins Sport Lichtstadtoernooi 2022 : 16-6-2022 t/m 26-6-2022
Dedemsvaart
Dedemsvaart Open 2022 : 6-6-2022 t/m 12-6-2022
Ommen
HABO Verhuur Pinkster open Ommen : 30-5-2022 t/m 6-6-2022
La Dolce Vita Dubbel open Ommen : 22-8-2022 t/m 28-8-2022 
Slagharen
T.V. Slagharen Prins Sport Open : 12-9-2022 t/m 17-9-2022  
Dalfsen 
Dalfsen Open 2022 : 16-6-2022 t/m 19-6-2022 
Roland Garros Kids Dalfsen : 25-6-2022 t/m 25-6-2022
Van Pijkeren Woningbouw 40+ en 55+ dubbeltoernooi : 5-9-2022 t/m 10-9-2022

Hoofdsponsor TPC Hardenberg
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Ons e-mailadres is:
communicatie@tpchardenberg.nl

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Geef het aan ons door!
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