
 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nummer 5              10 juni 2020 

 
Beste leden, 
 

 Zoals vorige week aangekondigd, hierbij meer nieuws over de jeugdactiviteiten 

dit jaar en over de dorpencompetitie.   

 
------  Eerst even een heel positief bericht: De georganiseerde tossavond gisteravond 
was een groot succes!  Liefst 18 leden hebben hieraan meegedaan bij perfecte 
weersomstandigheden!    ---- 
 
 
 

Beste tennisjeugd van TV Buitenpost! 
 

Nu de strenge Corona-maatregelen steeds wat meer versoepeld worden, is er ook 
op de tennisbanen van TV Buitenpost weer meer actie mogelijk. 
 
Graag willen we jullie daarom uitnodigen om op 
ZATERDAG 4 juli van 10.00 tot 12.00 uur 
te komen tossen! 
 
Neem zo veel mogelijk vrienden / vriendinnen mee en kom dan gezellig een balletje 
slaan! 
Tennisrackets zijn op de club aanwezig. 
Wij zorgen voor een drankje en een hapje. 
 
Ná zaterdag 4 juli willen we het mogelijk maken om tijdens de zomervakantie - ook 
weer samen met meegebrachte vrienden en vriendinnen - elke week even te 
komen tennissen. 
Elke woensdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur ben je / zijn jullie van harte welkom 
op de tennisbaan voor een sportief potje tennis! Je hoeft je hiervoor niet op te 
geven. 
De data zijn: woensdag 8, 15, 22, 29 juli en 5 en 12 augustus, telkens vanaf 13.00 
uur. 
Iemand van de jeugdcommissie zal er dan ook zijn. Noteer ook deze data alvast! 
 
Laat je ons weten of je zaterdag 4 juli met een vriend(in) bij de zomer - openingstoss 
van de partij bent? Mail en / of app Sjoukje Leegsma.  mobiel: 06-23185988 
 
Hopelijk tot dan! Groetjes van de 
jeugdcommissie. 
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Dorpencompetitie: 
 
 

Beste tennissers, 
Komend voorjaar staat de negende editie van de dorpencompetitie op het 
programma. 
 
In verband met de Coronacrisis hebben we als organisatie overleg gehad of we dit 
door kunnen en willen laten gaan. De uitkomst is positief: We gaan ervoor!  
Uiteraard met wat aanpassingen en onder voorbehoud. 
 
De speeldata zijn vastgesteld van woensdag 2 september t/m woensdag 4 
november. 
Hierin zitten twee inhaaldagen voor het geval een speelavond door 
weersomstandigheden niet door kan gaan. De inhaaldata zijn op 21 oktober en 4 
november. 
De speeldata vallen grotendeels samen met de najaarscompetitie van de KNLTB. 
Degenen die hieraan meedoen op woensdagavond kunnen dan ook niet meedoen 
aan de dorpencompetitie. 
 
Uiteraard zullen we ons houden aan de coronamaatregelen die op dat moment 
gelden. 
Ervan uitgaande dat de 1,5 meter regel nog van toepassing is heeft dit gevolgen 
voor het aantal mensen dat gebruik kan maken van de kantine en de kleedruimtes. 
We rekenen hierbij op een stukje eigen verantwoordelijkheid en boerenverstand 
van alle deelnemers. . Te zijner tijd volgen de definitieve gedragsregels 
 
Let op: Het doorgaan van de dorpencompetitie is onder voorbehoud. Factoren die 
ons kunnen doen besluiten de competitie alsnog af te gelasten zijn: 
-Aangescherpte maatregelen door een nieuwe corona uitbraak. 
-Te weinig banen beschikbaar i.v.m. een grotere deelname aan de 
najaarscompetitie (door de afgelaste voorjaarscompetitie). 
-Te weinig animo om poules van gelijke sterkte te kunnen vullen. 
 
Opgave kan, evenals in voorgaande jaren,  via de website 
http://www.dorpen-competitie.nl/inschrijfformulier-2020/ voor 1 juli aanstaande.  
 
Een sportieve groet, 
 
Het bestuur van de dorpencompetitie 
 

http://www.dorpen-competitie.nl/inschrijfformulier-2020/

