We begonnen 2020 met een volle activiteitenprogramma. Voor de voorjaarscompetitie hadden zich 27
seniorenteams, 6 jeugdteams en 2 tenniskidsteams aangemeld.
De indeling van de competitie was bekend. Iedereen was op 1 maart
geïnformeerd en op 24 maart kon iedereen de ballen komen ophalen e.d.
en toen volgden op 11 maart het bericht dat door het Coronavirus
Nederland in een gedeeltelijke lockdown moest. Eind maart werd door de
KNTLB besloten de voorjaarscompetitie vooruit te schuiven, maar uiteindelijk werd de
voorjaarscompetitie helemaal geannuleerd.
Vanaf 11 mei konden we gelukkig weer de baan op. Het paviljoen bleef nog dicht, maar we konden weer
tennissen. Doordat het virus langzaam minder werd gingen we ons voorbereiden op de
najaarscompetitie. Wel in aangepaste vorm. Het aanbod in het najaar werd
gelijk als in het voorjaar. De avondcompetities werden op tijd gespeeld om de
1,5 meter te kunnen waarborgen. Het paviljoen werd aangepast aan de 1,5
meter maatschappij en een tent met verwarming werd aangeschaft om de

teams de ruimte aan te kunnen bieden en afstand te kunnen houden van elkaar. Ook het paviljoen
mocht weer open. Door de regels t.b.v. het Coronavirus, werd besloten om de hapjes vanuit de
vereniging te verzorgen daar niemand de keuken in mocht. De vereniging heeft zorggedragen voor wat
lekkers bij de koffie op kosten van MTV.
22 seniorenteams, 5 jeugdteams en 3 tenniskidsteams zijn begin
september van start gegaan met de competitie 2020, zoals de KNTLB de
competitie heeft genoemd. De eerste weken konden we na afloop gezellig
borrelen. De afstand houden werd wel lastig naarmate er meer alcohol
werd gedronken, maar al met al verliep alles prima. Totdat op 29 september het paviljoen weer moest
sluiten, met uitzondering van de toiletten en de kleedkamers. Toeschouwers waren niet meer
toegestaan. Na afloop van de competitiedag(avond/middag) moest men zo snel mogelijk de sportlocatie
verlaten.
De ouders van de jeugdteams t/m 17 die moesten rijden naar de uitwedstrijden en de ouders die voor
het team van hun kind de coördinatie deden maakten onderdeel uit van het begeleidende team en
mochten wel aanwezig zijn op het sportpark.
Daar het advies was om de competitiewedstrijden in zo min mogelijk speelrondes te laten spelen, werd
besloten om de wedstrijden bij de avondcompetities op de donderdagavond en vrijdagavond 2 uur
achter elkaar te laten spelen. Dit hield in dat er teams om 19 uur gingen starten en de volgende teams
pas om 21.15 uur.
De reeds bestelde hapjes werden geannuleerd en geregeld werd dat de kosten van de niet‐genoten
hapjes aan de captains werden teruggestort.
Op 13 oktober werd door het RIVM/KNLTB helaas besloten om de competitie en alle andere activiteiten,
zoals de racketochtend/avonden te annuleren.
Een vreemd jaar met een vreemd virus. We gaan vol goede moed in december weer van start voor de
competitie in het voorjaar 2021 en duimen dat we dan weer op de normale manier competitie kunnen
spelen, niet op tijd, gewoon gezellig wat met elkaar kunnen drinken en we ook weer gewoon een high
five kunnen geven. Dat zou toch fijn zijn.

Ook de trainer heeft last gehad van de regelgeving m.b.t. het Coronavirus.
Eén periode kon er helemaal geen les worden gegeven. Gelukkig mocht de jeugd al weer
vanaf mei gaan trainen. De lessen hebben wat langer doorgelopen, zodat toch iedereen alle lessen heeft
gehad. De najaarstrainingen zijn hierdoor iets later begonnen, maar ook alle lessen in het najaar zullen
gelukkig door kunnen gaan. Wel heeft de trainer i.v.m. bepaalde regelgeving soms meer banen nodig
gehad voor de lessen dan we gewend zijn.

Twee keer per jaar is er overleg met de trainer. Tijdens dit overleg wordt de algemene gang van zaken
besproken. Wat gaat er goed, wat kan er beter. Welke wensen en behoeftes zijn er.
In overleg met de trainer worden de jeugdcompetitieteams samengesteld. De trainer doet een voorzet
en overlegt dit met de ouders cq. de kinderen waarna de teams worden aangemeld.

