Beste tennisvrienden,
Sinds een kleine week zijn de banen weer open en wordt er weer volop gebruik gemaakt van
ons mooie park. De laatste dagen moest er af en toe al weer gewacht worden op een vrije
baan om te kunnen ladderen, trainen of zo maar een balletje te slaan. De jongsten onder ons
waren op 1 april een van de eersten om buiten te gaan spelen nadat ze in de hal hun ouders
hadden bestookt met een ballenregen. Dit jaar is er bij de jeugd een groep ‘blauw’
bijgekomen waarin vanaf 4 jaar deel kan worden genomen.
Zoals velen van jullie al weten is Dave Kuipers een aantal jaren geleden getroffen door MS.
Tot nu toe heeft hij ondanks zijn ziekte nog een behoorlijk aantal trainingen kunnen
verzorgen maar we hebben hem helaas deze week ziek moeten melden. Na bijna 40 jaar bij
TVB ziet het er naar uit dat Dave waarschijnlijk niet meer terug zal keren als trainer. Dave is
altijd een belangrijk deel van de vereniging geweest en is niet alleen door zijn uiterlijk moeilijk
over het hoofd te zien. Hij heeft gedurende zijn loopbaan bij ons veel gedaan voor de betereen de minder goede spelers. Ook heel veel jeugd is door Dave in de loop der jaren getraind
waarvan een behoorlijk deel intussen ook weer hun kinderen bij Dave lessen lieten nemen.
Kortom Dave was tot nu toe een deel van het gezicht van TVB. Namens jullie wens ik hem
vanaf deze plaats het allerbeste.
De lessen die tot nu toe door Dave werden verzorgd zullen in de komende tijd worden
waargenomen door Youri Meijer en Ilona van de Wetering. Zowel Ilona als Youri worden
ingezet via Sports Team Tennis onder leiding van Bart van der Ploeg.
Na de overstroming van de hal in 2014, is er eindelijk overeenstemming over de vergoeding
van de schade. Vanaf de laatste week van april gaan we aan het werk om de grasmat te
verwijderen waarna er vanaf 1 mei de oude betonvloer wordt weggehaald. In de week van 8
mei wordt vervolgens een nieuwe vloer gestort die daarna twee weken moet drogen. In de
laatste week van mei wordt er dan een nieuwe grasmat gelegd en kan de hal weer in gebruik
worden genomen.
Tenslotte wil ik iedereen bedanken die heeft deelgenomen aan de clubactie van Jumbo.
Hoeveel we daar aan overhouden weten we nog niet precies maar het feit dat we er iets mee
verdienen voor de club is al noemenswaardig ondanks dat we er ruim 1700
tiencijferige/letterige codes voor moesten invoeren……
Er staat de komende maanden weer van alles op het programma en als je naar de
jaarkalender kijkt in de nieuwste Ziedenieuws hebben we het behoorlijk druk. Er is voor
iedereen weer wat te beleven en ik hoop dat er veel gebruik gemaakt gaat worden van alle
activiteiten. Daarbij wens ik vooral ook de nieuwe ‘jeugdraad’ en de leden van ‘WhoZnext’
veel succes.
Geniet van het komende seizoen en vooral heel veel speelplezier.
Sjors Callenbach
Voorzitter

