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1 Samenstelling commissie
De technische commissie had in 2020 de volgende samenstelling:

Brian Visser

Remmy Drost

Op dit moment beperkt de rol van deze commissie zich tot de organisatie en begeleiding van
de competities.

De open toernooien worden niet georganiseerd door de TC. Deze (moeten) worden
gefaciliteerd door specifieke toernooi-teams.

Vanuit de club zien wij graag dat TVW twee open toernooien per jaar draait: in maart voor
senioren Spring Out en in juni Topspin.

Vrijwilligers die zich willen inzetten voor (een van) deze toernooien zijn van harte welkom en
kunnen zich melden bij de TC.

2 Activiteiten in 2020
Helaas een rustig tennisjaar. Donderdag 12 maart, midden in ons Springout dubbeltoernooi
werd de samenleving grotendeels stilgelegd vanwege COVID-19.

Ondertussen lijkt het alweer geschiedenis, maar het heeft een behoorlijke impact gehad op
onze sportieve mogelijkheden en het TVW-clubleven.

2.1 7 t/m 15 maart, 26e Springout Dubbeltoernooi
Mart Verkuil heeft voor dit toernooi de kar getrokken. Er stond een mooie toernooiweek in de
steigers in samenwerking met de evenementen commissie.

Helaas hebben we midden in de week het toernooi moeten afbreken. Niet vanwege slechte
weersomstandigheden, maar vanwege de overheidsmaatregelen rondom COVID-19.

2.2 Voorjaarscompetitie
Afgelast

2.3 Juni, Topspin toernooi
Afgelast
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2.4 Clubkampioenschappen
Na een lange periode mochten er weer wedstrijden gespeeld worden.

Met 53 deelnemers in 12 categorieën hebben we dit onderlinge toernooi in 1 week gespeeld.

In de categorie HE 5 en hoger mag Wesley van Berkel zich clubkampioen 2020 noemen.
Hij won de finale tegen Brian Visser.

In de categorie DE ontbrak het aan deelnemers.

2.5 September, Najaarscompetitie
Deze competitie is ondanks diverse beperkingen in september gestart maar na 2-3 weken
toch stilgelegd door KNLTB / Overheid.

2.6 Wintercompetitie
Afgelast


