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VORMER

 
Heren dag…  
Op 31 maart wordt een 

heuse LTV Vormer Heren-

Tennis-Dag georganiseerd! 

In navolging van een zéér 

succesvolle Dames-Tennis-

Dag zijn nu de Heren van LTV 

Vormer aan de beurt. Schrijf 

je snel in via de website. De 

wedstrijdleiding maakt het 

je deze keer heel gemak-

kelijk; je kan zonder tennis-

maat inschrijven. Wordt 

allemaal door de wedstrijd-

leiding geregeld.  

Kosten: € 15,00 waarvoor je 

een tennismaat aangeboden 

krijgt, deel kan nemen aan 

een bbq én -het kan niet op- 

óók nog een consumptiebon 

verstrekt krijgt.  Het wordt 

vast een Topevenement, dus 

allemaal -althans de 

mannen- inschrijven..! 

 

Allerleuksten… 

 
Het komt al snel dichterbij: 

het 40-jarig Jubileumfeest 

op 23 juni! De commissie die 

de plannen uit aan het 

denken is, kan nog heel goed 

versterking gebruiken. Het 

liefst leden die wel van een 

feestje houden. Je kan je 

alleen opgeven , maar 

misschien is het een goed 

idee om je met jouw team of 

je tennismaatjes op te 

geven. Vaak geven de voor-

bereidingen al een heleboel 

lol en plezier. Wanneer je de 

eerstvolgende keer dat je 

gaat tennissen dit 

onderwerp met z’n allen 

bespreekt én vervolgens 

opgeeft is dat super! 

Opgeven bij Wim Benda: 

wa.benda@xmsnet.nl 

Bernoulli… 

Het ziet er op tv zo gemak-

kelijk uit; een loeiharde, on-

mogelijk te halen bal wordt  

met het grootste gemak ge-

retourneerd. Hoe lukt het 

Federer, Nadal of de zusjes 

Williams dat toch? Een 

wetenschappelijk artikeltje 

gaf de details prijs. Het 

geheim zit in de wet van 

Bernoulli. In het kort de 

wetmatigheden: Zoals je wel 

zult weten staat de rotatie-

as van een bal loodrecht op 

de zwaartekracht. De 

tennisbal voert hierbij een 

topspin beweging uit, te 

vergelijken met een jojo. Als 

je de bal van links naar 

rechts speelt, dan stroomt 

de lucht van rechts naar 

links over de bal en verloopt 

de topspin met de wijzers 

van de klok mee. Alles nog 

te volgen? Ga ik verder. 

Door dit alles plakt, door de 

wrijving met de lucht, er een 

luchtlaagje op de 'topspin-

nende' bal. Ten opzichte van 

de lucht heeft de bovenkant 

van de bal een lagere snel-

heid dan de onderkant. De 

bovenkant ondervindt hier-

door een grotere luchtdruk 

dan de onderkant. Daardoor 

wordt de bal naar beneden 

gedrukt en blijft-ie in! 

Zonder kennis van de wet 

van Bernoulli zou de bal een 

parabool beschrijven en 

buiten de lijnen belanden. 

Simpel he! Laat Bas maar 

komen. Ik lust ‘m nu rauw. 

Dankzij Bernoulli, dat wel… 
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