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Terugblikken op het afgelopen jaar is voor het eerst niet zo leuk om te doen, maar het hoort er nu
eenmaal bij.
Door de coronamaatregelen werd het tennis op een gegeven moment verboden, maar gelukkig kwam
na een tijdje het goede nieuws dat de jeugd weer de baan op mocht, eerst onder toezicht en later konden
ze weer vrij gaan tennissen.
We wisten natuurlijk al dat we een hele leuke sport beoefenen, maar in coronatijd bleek tennis een super
geweldige sport te zijn. Lekker buiten zijn en ook nog eens coronaproof. De kids maakten hier ook ruim
gebruik van, want we kwamen ze zeer regelmatig tegen op de baan (super).
Er was jammer genoeg te weinig belangstelling onder de jeugd om mee te doen aan de diverse
competities, hierdoor hebben we geen teams kunnen inschrijven.
De tossavond voor de jeugd op de woensdagavonden kwam door de corona op een gegeven moment
op een laag pitje, maar die wordt vast volgend jaar weer druk bezocht.
Op vrijdag 17 juli konden we door de versoepeling van de coronamaatregelen toch de zomervakantie
inluiden met een gezellige les per groep en hebben de kids met 2 x 2 groepen gezellig samen aan lange
tafels buiten gegeten. Er werd lekker gesmuld van de soep, de overheerlijke poffertjes en van het ijsje.
Jammer genoeg, maar ook begrijpelijk, heeft een aantal jeugdleden de tennislessen opgezegd en
sommigen ook hun lidmaatschap door o.a. bijbaantje/studeren/verhuizen. Naast afmeldingen hebben
we gelukkig ook nieuwe kids mogen verwelkomen voor de 8 kenningsmakingslessen en hebben zich
ook kids definitief aangemeld. Op dit moment lessen er 21 kids op de vrijdagen onder leiding van Duncan
(zoon van Ingrid van tennisvereniging De Sprong).
Als corona ons niet in de weg ligt hebben we voor volgend jaar gezellige activiteiten op de agenda staan,
we houden moed!
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