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CORONA UPDATE 

 

 
Activiteitenoverzicht: 
• Zondag, 3 april, om 09.00 uur: competitie jeugdteams op ons park. 

• Week 14: start KNLTB voorjaarscompetities. 

• Woensdag, 6 april: start jeugdlessen en lessen senioren 

• Zaterdag, 9 april: Open Dag en Openingstoernooi, uitnodiging in 
deze nieuwskrant. 

• 17, 24 juni en 1 juli: Vrijdagavondzomertoernooien: zie in deze 
nieuwskrant. 
 

 

CORONA UPDATE 
 
 
 
 

Nederland weer open! 
Nederland is weer open. Daar hebben we allemaal naar uit gekeken. Bijna 2 
jaar beheerste het coronavirus en de maatregelen om het virus te bestrijden, 
ons dagelijks leven. Maar nu gaat het de goede kant op. Het aantal 
coronabesmettingen is nog wel hoog, maar de druk op de zorg neemt gelukkig 
af. Daarom heeft het Kabinet besloten dat bijna alle coronamaatregelen kunnen  
vervallen. Dat betekent dat we vol vertrouwen uitkijken naar de start van het 
nieuwe tennisseizoen. De competities en toernooien mogen weer, met de 
beleving en gezelligheid zoals we die graag zien binnen onze vereniging. 
Basisregels:  
Het advies blijft om de basisregels te volgen om de verspreiding van het virus te 
beperken. Blijf de basisregels ook volgen als je al gevaccineerd bent. Mensen 
kunnen elkaar dan nog steeds besmetten. 

• Was vaak en goed je handen. 
• Houd 1,5 meter afstand. 
• Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen bij de GGD of doe een 

zelftest. Ook als je al gevaccineerd bent. 
• Zorg voor voldoende frisse lucht. 

Dit is voorlopig de laatste corona update. 

 
Gereedmaken van de banen.  
Onze baancommissie heeft met inzet van enkele actieve leden, de afgelopen 
periode hard gewerkt om onze banen weer gereed te maken voor het nieuwe 
seizoen. De lijnen zijn er uitgehaald en schoongemaakt, de groene aanslag is 
weggeschept en de gravel is losgeharkt en zo nodig aangevuld. Daarna is het 
geheel weer geëgaliseerd, waarna de lijnen en netten weer zijn terug gebracht. 
In reactie op onze oproep heeft Jean-Pierre Souari zich aangemeld om de 
baancommissie te komen versterken, waar we erg blij mee zijn!  

 
 

 
T   0611005557  
E   Anton@cleanenergy.nl 
W  www.cleanenergy.nl 
 
 
 
 
 
 

 

 

Redactie Nieuwsbrief: Ruud Drent  

Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl 

Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl 
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Nieuwe vorm Laddercompetitie 2022 
Op de ALV van 15 maart heeft het bestuur de nieuwe vorm voor de ladder  
gepresenteerd. De ladder zal in poule vorm en met heldere regels worden 
gespeeld.  

• Spelen om twee gewonnen sets (3e set: super tiebreak)  

• Bij winst 2 punten en bij verlies 1 punt. Bij niet gespeelde wedstrijden 0 
punten.   

• Geen kosten. 

• Zelf onderling de speelafspraken maken en zelf de setstanden noteren in de 
kantine.  

• De commissie, bestaande uit Simon Wijbenga en Ruud Drent, berekent de 
winnaars per periode. Bij gelijke eindstanden zijn de totaal gewonnen en 
verloren games bepalend. 

• Periode vanaf 11 april t/m 15 juli en van 22 juli t/m 5 november. 

• Poule-indelingen van de 5 categorieën: HE, DE, HD, DD en MIX  
 
Voorbeeld poule indeling en puntentelling: 
MIX speelperiode 11 april t/m 15 juli 2022 

TEAM A B C D E Punten 
totaal 

A  4-6, 4-6 4-6, 3-6  3-6, 4-6 3 

B 6-4, 6-4  1-6, 3-6  1-6, 5-7 4 

C 6-4, 6-3 6-1, 6-3   6-0, 6-0 6 

D     2-6, 3-6 1 

E 6-3, 6-4 6-1, 7-5 0-6, 0-6 6-2, 6-3  7 

 

Vanaf nu kun je je hiervoor t/m 6 april aanmelden via 

ladderkolham@gmail.com 
Vergeet niet de categorieën waarin je of jullie wil spelen te vermelden. 
  

Open Dag en Openingstoernooi  
Iets later dan vorige jaren, vindt op zaterdag, 9 april van 10 tot 12 uur, onze 
jaarlijkse Open Dag plaats. Uiteraard staat de koffie met cake klaar.  
Vóór deze dag willen we zoveel mogelijk nieuwe inwoners van Kolham 
persoonlijk benaderen en uitnodigen om naar ons park te komen op 9 april. Op 
deze wijze hopen we nieuwe leden te kunnen verwelkomen. Ook jullie kunnen je 
vrienden, familie en/of buren meenemen die geïnteresseerd zijn in de 
tennissport. 
Daarnaast kan er natuurlijk ook getennist worden. Geef je daarom op voor het 
openingstoernooi. De afzonderlijke deelnemers worden ingedeeld in teams en 
er wordt gespeeld op tijd. Uiteraard is er voor de winnaar een leuk prijsje.  
Dus geef je snel op vóór 7 april via:  tennisverenigingkolham@live.nl  

 

Vrijdagavondzomertoernooien 17 en 24 juni en 1 juli  
Houd deze data vrij! De competities zijn dan afgelopen. Op deze 
vrijdagavonden willen we gezellige toss avonden organiseren voor onze leden. 
Nadere info volgt nog.  
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NL Doet  
Er is weer veel geklust op zaterdag, 12 maart. Het clubgebouw is van binnen en 
buiten weer klaargemaakt voor het komende tennisseizoen. De baancommissie 
is met de baan aan de slag geweest. Er is hard gewerkt op deze dag en zelfs de 
kleinsten deden mee. Maar er was natuurlijk ook tijd voor koffie met koek en 
hebben we genoten van de lunch met heerlijke soep en belegde broodjes, 
verzorgd door de kantinecommissie. 

 

 
Algemene Ledenvergadering op 15 maart 
De ALV was dit jaar een bijzondere vergadering, omdat het de verantwoording 
betrof over 2 jaren. De jaarverslagen over 2020 en 2021 zijn goedgekeurd 
evenals de financiële jaarverslagen. De beide kascommissies hebben hun 
goedkeuring gegeven en geadviseerd het bestuur décharge te verlenen. 
Raoel Steffens en Hendrik Kroon zijn toegetreden tot het bestuur en Sandra 
Kroeze en Koos Speelman zijn afgetreden. Beiden waren niet aanwezig, maar 
hebben inmiddels een attentie ontvangen voor de bewezen diensten.  
 
Daarnaast is uitleg gegeven over het project Perspectief Centrum Kolham. Dit 
is een plan, dat grote gevolgen kan hebben voor onze vereniging. Het betreft de 
herinrichting van de volgende gebieden: de sportzaal van het dorpshuis, het 
schoolgebouw en schoolplein, het terrein van de tennisbaan en het terrein van 
de ijsbaan. Uiteraard verkeert dit project nog in een beginstadium. De plannen 
worden gemaakt, mede omdat er momenteel veel gelden beschikbaar zijn 
vanuit het Nationaal Programma Groningen. Projecten in dorpen, die breed 
gedragen worden, hebben grote kans te worden gehonoreerd.  
Er zijn diverse aanleidingen om plannen te maken: de basisschool is nu al te 
klein en moet uitbreiden; de sportzaal van het dorpshuis is sterk verouderd en 
moet worden aangepast aan de huidige normen; de tennisvereniging wil graag 
ook in de wintermaanden kunnen tennissen en wil graag een all weather baan;  
daarnaast willen we graag jeugdlessen kunnen geven in de sportzaal van het 
dorpshuis; er zijn plannen om op het ijsbaanterrein een skeelerbaan te 
realiseren, die ook ’s winters als ijsbaan kan worden gebruikt.   
Op de vergadering zijn een aantal kaders afgesproken, op basis waarvan we 
akkoord kunnen gaan met de te ontwikkelen plannen. Op onze website staat 
een PowerPoint-presentatie van Perspectief Centrum Kolham met meer 
informatie. We houden jullie op de hoogte. 

 

 


