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Evenals vorig jaar kregen wij dit jaar te maken met coronaregels. Dit beperkte ons zo nu en 
dan in het samen met elkaar tennissen. Zo konden wij niet altijd met elkaar tossen en weinig 
toernooien houden. Een periode waren de banen van 17.00 tot 05.00 gesloten i.v.m. 
coronaregels. Ten opzichte van andere sporten waren wij echter in het voordeel, voor 
buitensporten golden vaak veel soepelere regels en bovendien kunnen wij afstand tot elkaar 
houden. We hebben vorig jaar voor de tweede keer geen jaarvergadering kunnen houden, 
maar het verslag valt te lezen op onze website. 
 
De lessen gingen maandag 19 april wel weer van start o.l.v. Alex Brouwer. Er waren weer 3 
lesgroepen en ook nog een Maak Kennis Met Tennis groep. Deze laatste groep kon dit 
coronajaar voor €40,-- kennis maken met tennis door 5 lessen te volgen en gratis lid te 
worden. Ze hadden de optie om nog 5 lessen te nemen, dit moest dan wel aan Alex betaald 
worden. We hebben weer 5 nieuwe leden overgehouden aan deze actie.  
 
In april 2021 bestond onze Tennis Vereniging Burdaard precies 10 jaar. We zijn destijds gelijk 
met het MFC van start gegaan op de nieuwe tennisbanen. Graag hadden we hier op een 
feestelijke manier bij stil gestaan, maar door de coronabeperkingen was dit niet op een 
leuke manier mogelijk. We hebben het een jaar uitgesteld en vieren dit jaar het 10+1 
jubileum.  
 
Half april op de woensdagavond vanaf 19.30 uur zijn de officiële tossavonden weer gestart. 
We waren vanuit het bestuur om de beurt aanwezig om de avonden te begeleiden. Zo nu en 
dan werden we even vervangen door een enthousiast lid. De avonden werden gemiddeld 
redelijk bezocht. Zowel de meer beginnende tennisser als de gevorderde tennisser konden 
op deze avond fijn tennissen. Goed was om te merken dat deze beginnende tennisser door 
oefening flink op de “gevorderde” aan het inlopen was. 
 
Dit jaar weer geen gemeentetoss of uitje. Waar wel aan gewerkt kon worden was de 
overdracht van de baan. In maart is in de raadsvergadering ingestemd met de 
baanovername van de gemeente. We krijgen dan de baan in opstal. In het voorstel is door 
de TVB bedongen dat we deels nieuw hekwerk (zodat we de banen kunnen afsluiten), en 
nieuwe netten krijgen en dat de drainage doorgespoten ging worden. Dit laatste is allemaal 
keurig afgehandeld zodat we met een nette baan kunnen beginnen. Helaas laat de 
overdracht nog steeds op zich wachten, de gemeente heeft mede door corona vertraging 
opgelopen. Hierdoor is er nog niet getekend. 
 



In oktober was de laatste les van Alex Brouwer. Hij heeft aangegeven te stoppen i.v.m. 
leeftijd en fysieke gesteldheid. Maar liefst 11 jaar heeft hij de tennislessen van onze club 
naar tevredenheid verzorgd. Hij is door het bestuur en de lessers in het zonnetje gezet. 
 
Tot slot is er toch nog een georganiseerde activiteit te melden. Zaterdag 20 november 
hebben we een snerttoernooi gehouden, we hebben zelf voor de hapjes en drankjes gezorgd 
bij de baan. Door de corona beperkingen en de geringe deelname was het moeilijk iets in het 
MFC te regelen. Dus een snerttoernooi zonder snert. Maar wel gezellig! 
 


