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Dit jaar is het  een heel ander tennisjaar dan de voorgaande jaren. Ook de TVB kreeg te maken met 
het coronavirus en de bijbehorende regels. Regelmatig werden regels aangescherpt en ook weer 
versoepeld. Het was soms moeilijk bij te houden wat nu wel en dan weer niet mocht. Grote 
voordeel is wel dat tennis een buitensport is. Buiten wordt gezien als veilig of veiliger. Bewegen 
wordt gezien als gezond en dus werd dit naarmate de tijd vorderde ook weer meer bevorderd. 
Tennis kan ook goed op afstand worden gedaan. Daarom bleef het enkelspel mogelijk. Het 
dubbelspel was van tijd tot tijd niet toegestaan. Zo kregen wij een heel ander tennisseizoen, maar 
waren wij blij dat wij, vooral vergeleken met andere sporten, toch enigszins onze sport konden 
beoefenen. 
 
Na de lockdown in maart  kon de jaarvergadering van 26 maart niet doorgaan.  Toen er weer meer 
mogelijk was, konden de tennislessen o.l.v. Alex Brouwer 18 mei opgestart worden. Er waren weer 
twee lesgroepen waarin rond de zes tennissers les kregen. 
De actie Maak Kennis Met Tennis kon ook van start gaan. Vijf personen hebben zich hiervoor 
opgegeven. Zij kregen vijf gratis lessen aangeboden van de TVB. Drie deelnemers waren zo 
enthousiast geworden dat ze daarna  lid geworden zijn. 
 
De toss avonden zijn gestart op 13 mei. We zijn hiermee doorgegaan tot 14 oktober. Omdat de toss 
avonden vorig jaar iets minder liepen hebben wij als bestuur de begeleiding van de toss op ons 
genomen. Uit een enquête (welke wij in januari 2020 hebben gehouden ) kwam dit ook als 
suggestie naar voren. Regelmatig werden wij even vervangen door een enthousiast lid. Hoe dan 
ook, de toss avonden waren dit jaar weer behoorlijk goed bezocht. Zowel de meer beginnende 
tennisser als de gevorderden konden op deze avond fijn tennissen. Wel altijd op 1.5 meter 
uiteraard. 
 
Voor de jeugd hadden wij ook weer jeugdlessen bedacht. De jeugd kon per 29 april al weer los en 
wij hadden gedacht dat hier in deze coronaperiode wel veel animo voor zou zijn. Een tennisleraar 
was bereid om de lessen te geven, maar helaas liet de jeugd het afweten. Er was niet genoeg 
animo. Gelukkig hebben we nog wel schooltennis kunnen regelen. In juni heeft de schooljeugd drie 
lessen  in de gezonde buitenlucht mogen volgen o.l.v. Aggie Walsma. 
 
Dit jaar geen gemeentetoss, geen toernooien en ook geen uitje. Waar we ons wel mee bezig 
hebben gehouden is het voorstel om banen van de gemeente Noardeast Fryslân over te nemen. 
Via een formulier in het MFC konden de leden hun stem uitbrengen voor 12 juni. 
Er kwamen 27 formulieren binnen. Allemaal voor. Er waren 0 personen tegen en 20 formulieren 
waren niet ingevuld. In het voorstel is bedongen dat de gemeente een onderhoudsbeurt laat 
uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf zodat onze banen weer op topniveau zijn. Te denken valt 
o.a. hekwerk, nieuwe netten doorspuiten drainage enz.  
De overname kon, mede door corona, nog niet met de gemeente geregeld worden. 


