INFORMATIE VOORTGANG VERNIEUWINGEN BIJ

TVA

Beste leden,
Vanaf woensdag 25 november hebben we een nieuw entree en een nieuwe fietsenstalling.
Het verzoek is om bij gewoon gebruik alleen de rechter toegangsdeur te openen en deze vast te
zetten tegen het hek in het daarvoor bestemde aluminium voetje. De deur kan worden geopend met
de sleutel die voorheen paste op de oude ingangspoort. Die poort wordt niet meer gebruikt. De
beplanting is in het voorjaar aan de beurt.

Nieuwe entree

Nieuwe fietsenstalling

Er is de afgelopen tijd ook hard gewerkt aan het winddicht (schuiframen) maken van de overkapping.
Dat is nog een Club van 50 cadeautje. Kom snel een keer kijken en voelen wat voor effect dit heeft.
Alle plexiglas is geplaatst en het blauwe folie is verwijderd dus laat de winter maar komen.

Minder jong vakmanschap

SPELEN

Nieuwe ramen

BETEKENT VANAF ZATERDAG 7 NOVEMBER OOK

SLEPEN

Hiermee hebben we in een vorige mail aangegeven dat niet alleen het spelen anders is.
Na elke partij moet er namelijk worden gesleept. Iedere keer bij het verlaten van de baan de gehele
baan slepen. Dus ook als je bent afgehangen.

Waarom en hoe doe je dat.
Waarom
Om ervoor te zorgen dat onze nieuwe Tennisrood banen optimaal te bespelen blijven en om de
levensduur te verlengen. Het nieuw gevormde banen-onderhoudsteam zal daaraan een grote steen
gaan bijdragen.
Hoe
Het slepen dient als volgt te gebeuren: begin aan de buitenste zijden van de baan en loop in een
ronding naar binnen. Uiteindelijk kom je dus in het midden van de baan uit. Dan heb je de baan goed
gesleept.

De reden om op deze manier te slepen is dat de toplaag altijd naar het midden van de baan gesleept
moet worden omdat door het spelen de toplaag automatisch weer naar buiten wordt gelopen.
Uitzondering:
Bij nat/vochtig weer hoeft de baan niet gesleept te worden!
Onderhoud en gebruik in de winter:
Onze Tennisrood banen zijn vorstbestendig.
Richtlijnen voor onderhoud en bespeelbaarheid in de winter:
- Bij regen, kale of droge vorst is er geen enkel probleem en kan er worden gespeeld.
- Bij lichte sneeuw is er geen probleem tenzij de aangetrapte sneeuw een ijslaag vormt. Dan mag er
niet worden gespeeld.
- Bij rijp (witte aanslag) is er geen probleem en kan er worden gespeeld. Advies is om de rijp eerst te
verwijderen door de baan te slepen met het aanwezige sleepnet.
Of het met de nieuwe banen te maken heeft weten we niet, maar dat er zich nu al een fors aantal
nieuwe leden hebben aangemeld dat weten we wel.
Veel spe(e)lplezier
Het bestuur

