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We starten het seizoen weer in april. We houden een open avond op 10 april. Het groot 
onderhoud aan de banen is dan net geweest. Deze avond geeft niet een hele grote opkomst. 
 

De lessen o.l.v. Alex Brouwer starten ook weer in april. Er zijn 2 lesuren met volwassen 
tennissers op de maandag. Helaas heeft de maandag nogal het patent op regen, zodat er in 
het naseizoen nogal wat lessen weer ingehaald worden. De lessen worden weer naar volle 
tevredenheid gegeven en vooral ook gevolgd! 
 

Om ook nieuwe leden te werven bieden we de actie: “maak kennis met tennis”aan. Dit 
houdt in dat niet leden 5 lessen gratis mogen volgen. Daarna mogen ze vrijblijvend beslissen 
of zij lid worden van onze vereniging. Hier komen 6 belangstellenden op af en hiervan gaan 
er 4 verder met lessen en zijn ook lid geworden. Een succes en voor herhaling vatbaar. 
 

De jeugd blijft een moeilijke doelgroep. Dit jaar bieden we voor het eerst gratis jeugdlessen 
aan. (i.p.v. de Go4Sport lessen aan groepen van de Welle onder schooltijd)Deze lessen 
worden gegeven door eigen vrijwilligers op de vrijdagmiddag. De jeugd mag dan na 5 lessen 
beslissen of ze door willen gaan met de gratis tennislessen, wel moeten ze na 5 lessen lid 
worden voor het gereduceerde tarief van 20 euro. Er is een grote enthousiaste groep van 
wel rond de 17 kinderen op 17 april  begonnen aan de lessen. Acht enthousiastelingen zijn 
door gegaan en ook lid geworden. Na de vraag van jeugd en ouders wat er dan na de 
zomervakantie aangeboden zou worden hebben we er nog een vijftal lessen in het naseizoen 
aan vast geplakt. 
 

De toss avonden krijgen in april op de woensdagavonden vanaf 19.30 ook weer een iets 
meer officieel karakter. De hele winter is er , voor zover het weer dit toeliet, nog door 
getost. In de zomeravonden is de woensdagavond door veel leden weer vrij gehouden om 
weer eens een balletje te slaan met andere leden. De avond loopt over het algemeen goed 
en de banen zijn dan ook op de woensdagavond bezet. Een gezellige en sportieve 
tennisavond. 
 

Het eerste toernooi is het voorjaarstoernooi op 19 april. Op 13 juni volgt het ouder-kind 
toernooi met 8 paren en 16 deelnemers een goed bezet toernooi. Alle jeugdleden waren 
nieuwe leden!! Het zomertoernooi is gehouden op 27 juni. We hebben er goed tennisweer 
bij en genieten daarna van een barbecue in de partytent. 
Helaas is er voor het plonstoernooi in september voor de jeugd(tennis met aansluitend 
zwemmen) niet genoeg opgave.  
Op 11 oktober hebben we het mix-toernooi. 
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Het snerttoernooi is deze keer in januari. nl. 16 januari. Een geslaagd toernooi met frisse 
wangen maar met heerlijke snert als beloning. 
 

Watze is voor langere tijd uit de roulatie. Vanaf november neemt Willem de functie van 
Watze Braaksma tijdelijk waar. Het aantal leden van onze club is dan 57.  
Om nieuwe inwoners op onze club te attenderen voegen we een tennisflyer toe aan de 
dorpstas, welke dit jaar door Dorpsbelang Burdaard naar nieuwe inwoners wordt gebracht. 
Ook het dorp Burdaard wordt opnieuw geflyerd met het restant tennisfolders. 
 

Het groot onderhoud aan de banen is op 7 april uitgevoerd. Over de hoge hekken welke we 
rond de banen wensen is opnieuw gesproken. Ook de werking van het slot laat te wensen 
over. Een vast contactpersoon om een en ander te kunnen vragen is wenselijk, maar door de 
laatste ontwikkelingen van het MFC uiteraard nog niet van de grond gekomen. We zijn 
verder een aantal keer met het Gebruikersplatform van het MFC rond de tafel geweest.  
 

Dit jaar heeft Tennis Vereniging Burdaard een prachtige website gekregen: 
http://tvburdaard.jimdo.com !! Willem heeft deze gemaakt en houdt deze up to date! De 
moeite waard om te bekijken!  


