
 

           Nieuwsbrief 7 december 2020 

 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 

 

1. Voorjaarscompetitie 2021 

2. Kids KIA Voorjaarscompetitie 

3. Nieuw! Competitietraining door Tennisschool Utrecht 

4. Gebruik gravelbanen in de winter 

5. Activiteiten in 2021 

6. Competitie voor beginners (niveau 8/9) 

 

 

1. Voorjaarscompetitie 2021 

Je kunt je vanaf nu weer inschrijven voor de voorjaarscompetitie. Stuur hiervoor een email naar 

vcl@blauwereiger.nl.  De voorjaarscompetitie start, voor zover wij en de KNLTB nu hopen, in de week 

van 5 april. Inschrijven kan tot 1 januari 2021. 

Je kunt als volledig team inschrijven als je dit het afgelopen jaar ook hebt gedaan. Natuurlijk kun je je 

ook individueel of als invaller inschrijven, dan gaan wij voor jou op zoek naar een team. Geef bij je 

aanmelding je volledige naam, bondsnummer en telefoonnummer aan ons door.  

Ben je beginner en wil je ook graag competitie spelen? Hiervoor heeft de KNLTB de 8- en 9-

competitie. Onderstaand bij punt 6 vind je meer informatie over deze competitie.  

 

2. Kids KIA Voorjaarscompetitie 

Onze jeugd speelt op zondagochtendcompetitie, in dezelfde periode als de seniorencompetitie. Zoals 

het er nu uitziet, start deze competitie dus op zondag 11 april. Alle jeugdleden ontvangen, net als 

voorgaande jaren, per directe mail de benodigde informatie.  

 

 

3. Nieuw! Competitietraining door Tennisschool Utrecht 

Willen jullie als competitieteam (nog) beter presteren in de competitie? Geef je dan nu als team over 

de competitietraining van Tennisschool Utrecht (TU). In februari/maart 2021 geeft TU in korte 

blokken training aan competitiespelers of complete teams. Dus voorafgaand aan de reguliere 

zomertraining die start in april 2021. Interesse? Kijk op de website van Tennisschool Utrecht voor 

meer informatie. Wil je jouw team nu al opgeven, mail dan direct naar info@tennisschoolutrecht.nl. 

Vol = vol, dus wees er snel bij! 

 

 

4. Gebruik gravelbanen in de winter 

In de winterperiode vergt het gebruik van de gravelbanen onder invloed van regen, vorst en dooi 

extra zorg. Vooral bij de net opgeknapte banen. Daarom verzoeken wij jullie vriendelijk, doch 

dringend, je aan de volgende regels te houden: 

mailto:vcl@blauwereiger.nl
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• Er kan niet kan worden gespeeld als de banen nat zijn, als er een plas op ligt (hoe klein ook!) of  
als ze door vorst en opdooi te zacht zijn om op te spelen; 

• Probeer nooit een plas te verspreiden met een sleepnet o.i.d. Dit is echt funest voor de baan!  

• Draag tennisschoenen om te voorkomen dat met grof profiel de banen stuk worden gelopen; 

• En natuurlijk: na het spelen de baan slepen volgens de instructie (vierkantjes maken). 

Het volledige baanregelement vind je op onze website. 

Wij proberen in een periode met vorst het spelen te reguleren via het stoplicht op de website, maar 

bij groen licht moet je zelf beoordelen of het kan of niet. Wees alsjeblieft zuinig op onze banen, dan 

hebben we er met elkaar heel lang plezier van! 

 

5. Activiteiten in 2021 

Voor de activiteiten in het nieuwe jaar, slaan we de handen ineen met Tennisschool Utrecht. Samen 

met hen willen we vaker activiteiten organiseren voor zowel senioren als jeugd en zowel voor 

beginners als voor gevorderde spelers. De activiteitenkalender voor 2021 volgt binnenkort. 

 

Als corona het toelaat, start het nieuwe seizoen op zondag 14 maart met een familieclubdag. Helaas 

ging deze dag afgelopen jaar niet door, maar voor 2021 hebben we goede hoop. Zet deze dag dus 

vast in de agenda! Meer info volgt.  

 

Heb je zelf een leuk idee voor een evenement voor jeugd en/of senioren? Wij horen het graag! Mail 

je suggestie naar tennis@blauwereiger.nl. 

 

 

6. Competitie voor beginners (niveau 8/9) 

Ben je beginner en wil je ook graag competitie spelen? De KNLTB heeft speciaal voor starters de 

instapniveau 8 & 9 competitie. Je kunt je opgeven met een team, maar ook individueel. Interesse of 

wil je meer weten? Mail dan naar vcl@blauwereiger.nl of tennis@blauwereiger.nl. Of informeer eens 

bij je trainer. 

 

Tijdens de voorjaarscompetitie probeer je samen met jouw team in zeven speeldagen, tussen begin 

april en begin juni, kampioen te worden van de poule. Een poule bestaat uit acht teams en wordt 

ingedeeld naar niveau, leeftijd en regio. Een team treft iedere tegenstander één keer. Je speelt een 

aantal keer thuis op jouw eigen club en een aantal keer ga je bij een andere vereniging op bezoek. 

Het team dat na de zeven speeldagen de meeste wedstrijden heeft gewonnen, is kampioen. De 

winnaars van de poule promoveren naar een hogere klasse en de laatste (twee) degraderen naar een 

lagere klasse.  

 

Bij de beginnersklasse wordt compact gespeeld. Dit betekent het spelen van een beslissend punt bij 

een stand van 40-40 en in plaats van een derde set, wordt een beslissende tiebreak gespeeld. 

 

Competitie is er dus voor iedereen op alle niveaus! Wedstrijden spelen daagt uit en motiveert. En 

naast het verbeteren van je eigen spel, heeft competitie spelen nog een extra voordeel: het zorgt 

voor veel sfeer en gezelligheid én je leert eenvoudig nieuwe mensen kennen. Kortom: tennis is leuker 

als je wedstrijden speelt! 
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