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Beste leden,
Per 1 juli zijn de Coronaregels nog meer versoepeld en behalve op de baan hebben
we alleen nog de 1,5 meterregel te handhaven. Het voelt soms wat ongemakkelijk
en spontaan vergeten we het wel eens, maar het is voor een goed doel: ons aller
gezondheid! https://www.tennis.nl/nieuws/2020/06/corona-updateversoepelingen-per-1-juli-voor-clubhuis-binnensport-en-wedstrijden/

Wat staat er in deze nieuwsbrief?
•
•
•
•
•
•

Heb je je al opgegeven voor het
Paardencup/openingstoernooi
op zaterdag 1 augustus?
Contactpersoon voor het Frieslandcuptoernooi in andere handen
Kantine weer open en digitaal betalen

Deelnemers KNLTB herfst competitieteams
Dorpencompetitie gaat door!
Jeugdtoernooi afgelopen zaterdag

_ Openingstoernooi
Omdat het openingstoernooi op 28 maart en het
dubbel toernooi in
juni werden afgelast, gaan we op zaterdag 1 augustus om 13:00 uur alsnog een
nieuw “openings”toernooi organiseren. We rekenen op een grote opkomst, opgave
hiervoor kan via opgavetennis@outlook.com
_ Friesland cup
Zoals de meesten van jullie wel weten speelt onze club al jaren mee in de Friesland
cup. De afgelopen jaren was Astrid Schraag hiervoor de contactpersoon van onze
vereniging maar zij heeft aangegeven volgend jaar te stoppen met tennis. Nu heeft
ze gevraagd of er iemand is die dit van haar wil overnemen. In het WhatsApp
groepje van hun heeft ze deze vraag ook gesteld en daarin heeft Rommie Woudstra
te kennen gegeven dit wel van haar over te willen nemen.
Als bestuur zijn we daar natuurlijk ontzettend blij mee en langs deze weg willen we
dan Astrid ook alvast bedanken voor haar werkzaamheden en we wensen Rommie
alvast veel plezier en succes toe.
Voor leden die ons dit seizoen alvast willen steunen tijdens de Friesland Cup 2020:
iedereen is van harte welkom op 16 augustus als we thuis spelen tegen Harkema
(speeltijden worden later nog bekend gemaakt ).
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_ Kantine
Sportkantines, kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van
sportaccommodaties zijn weer open. Ook de onze. Nieuw is hier dat
je naast contant, nu ook digitaal, dus met je bankpas kunt betalen!
Voor de liefhebbers hebben we nu ook twee speciaalbieren in de
aanbieding: Grutte Pier Blond en Grutte PierTripel
_ Deelnemers aan de KNLTB herfst competitieteams
Dames Dubbel Dinsdag Middag

1e klasse - BUITENPOST 1
Sjoukje Miedema (V, 15177289)
Sylvia de Haan (V, 13016148)
Anneke Nieuwenhuis (V, 15177297)
Liesbeth van der Heide (V, 20121342)
4e klasse - BUITENPOST 2
Anneke Paauw-van der Ley (V, 17961556)
Anneke Veenstra-Dijkstra (V, 16943937)
Lena Giezen (V, 15177165)
Jannie Kiewiet (V, 15177203)

Heren Dubbel 50+ (Op Tijd) Donderdag Avond

4e klasse - BUITENPOST 1
Ernie Sentner (M, 10068678)
Jan Broekhuizen (M, 19049749)
Koos (F) Postma (M, 23701145)
Cees Bil (M, 35565020)
Invallers: Johan Miedema, Jan Slingerland en Cor Giezen
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Gemengd Dubbel 17+ (Op Tijd) Vrijdag Avond

4e klasse - BUITENPOST 1
Jelmer Bil (M, 20120982)
Nanda Mellink (V, 20541988)
Tim Baas (M, 24929050)
Mascha de Hek (V, 28178262)
4e klasse - BUITENPOST 2
Rudi Stuursma (M, 26593459)
Marco Miedema (M, 13101900)
Sylvia Bosma-van der Vliet (V, 18936288)
Christina Kooistra (V, 27667154)
4e klasse - BUITENPOST 3
Sjoerd Bosma (M, 18936261)
Kees van Dijk (M, 20121024)
Rommie Woudstra (V, 24834807)
Anke Pel (V, 18739296)
Tenniskids Rood 2

Anno Baas

_ Dorpencompetitie
De KNLTB voorjaarscompetitie is door de coronacrisis uitgesteld naar dit najaar.
Hierdoor zijn er veel minder deelnemers in de Dorpencompetitie (ook van
Buitenpost) maar zijn er ook veel minder banen beschikbaar bij de deelnemende
clubs. Daarom hebben we vanaf begin september op woensdagavond al onze banen
beschikbaar gesteld voor deze activiteit.
_ Jeugd gaat los op de baan.
Zaterdag 4 juli mocht de jeugd o.l.v. Yvonne Baas en Sjoukje Leegsma eventueel
samen met vriendjes en vriendinnetjes gaan tennissen. Vanaf 10.00 uur werden
verschillende spelvormen, waaronder het “ Koningsspel “, afgewisseld met enkele
versnaperingen in de kantine. Voor de meegekomen ouders was er koffie met cake.
De weersomstandigheden waren helaas niet zoals we hadden gehoopt, maar was
voor de jeugd geen probleem. Vanaf woensdag 8 augustus ( 13.00 uur ) zijn alle
jeugdleden ( met vriendjes of vriendinnetjes ) wederom van harte uitgenodigd!
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