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Onlangs heeft onze groundsman Ben Brand wegens
gezondheidsredenen spijtig genoeg afscheid genomen van
zijn functie binnen SV Abbenes. Met Ben vertrekt een
uitstekende groundsman die de banen altijd tip-top in orde
wist te houden; van zowel eigen spelers als van bezoekende
tegenstanders waren altijd lovende geluiden te horen over het
gravel van SV Abbenes!

1 april
13 mei

Bedankt Ben!
Ben was met grote regelmaat te vinden op het park, waar hij
dan bezig was met kleine of grote klussen op en om de
banen. Doordat hij zo begaan was met zijn werkzaamheden
konden onze banen een regenbui prima hebben. Waar andere
verenigingen uren nodig hadden om weer te kunnen
tennissen, lag bij SV Abbenes de baan soms al na slechts een
paar kwartier weer klaar voor gebruik.
We zijn Ben dan ook ontzettend dankbaar voor al zijn inzet,
expertise en passie voor zijn taken!
Vacature groundsman
Doordat Ben vertrekt komt de functie van groundsman binnen
de vereniging vrij. Met de seizoen opening in aantocht zijn wij
dan ook per direct op zoek naar kandidaten (m/v) die deze rol
zouden willen invullen.
Taken van de groundsman zijn o.a.: tennisbanen
voorbereiden voor het nieuwe seizoen, wekelijks de banen
onderhouden en schoonhouden van blad en vuil,
baanreparaties uitvoeren en het winterklaar maken van de
banen. Verdeeld over de periode maart-november is de
groundsman ongeveer 150-200 uur bezig.

: 20:00 Klaverjassen, de laatste
van het seizoen
: opening tennisbanen
: BBQ voetbal jeugd en ouders

Wist je dat...


De data voor ons welbekende
tennistoernooitjes bekend zijn? Voor in
de agenda: Ladies night dinsdag 20 juni
en woensdag 13 september.
Ouder-kind toernooi is op
zaterdagochtend 13 september.
Vriendjes en vriendinnetjestoernooi is
vrijdagmiddag 22 september. Verder
info hierover volgt nog.

Vergoeding
Vanwege de verantwoordelijkheid en het
uitgebreide takenpakket betreft dit geen
vrijwilligersfunctie binnen de vereniging, de
vergoeding kan bij interesse worden
besproken met het bestuur. Ben zal in de
beginfase bereikbaar zijn voor vragen.
Hebt u interesse in de rol van groundsman of
kent u iemand die hier geknipt voor zou zijn?
Laat het ons op zeer korte termijn weten per
mail (secretariaat@svabbenes.nl) of geef een
belletje op 06 - 41 49 04 67 (Rick Krenn) om
hier verder over in gesprek te gaan!
Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur
Rick Krenn
Voorzitter Sportvereniging Abbenes (SVA)

Nieuwe termen en regels rondom de tennisbaan
Het komende seizoen zijn er vanuit de KNLTB wat nieuwe termen en regels te vinden op en rond de
tennisbanen. Bij deze even kort overzichtje van wat jullie allemaal kunnen tegenkomen tijdens de
competitiedagen.
Compact spelen.
Het is dé oplossing om de competitie aantrekkelijker en planbaarder te maken. Uit onderzoek blijkt dit de
behoefte van vele tennissers. Compact Spelen betekent een wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2
punten verschil) als het tot een derde set komt. Bij 40-40 wordt meteen beslissend punt gespeeld. In 2017
kiezen alle clubs zelf - per speeldag - of ‘Compact Spelen’ geldt voor hun thuiswedstrijden.
Waarom ‘Compact Spelen’
Competitietennis is voor heel veel spelers hét hoogtepunt van het jaar. Toch zien we steeds vaker en
steeds meer dat spelers stoppen. Waarom? Het is lastig plannen, ‘ik ben de hele dag kwijt’, er ontstaat
bij steeds meer spelers een disbalans thuis-tennis. Of het gaat knellen
met het werk. ‘Compact Spelen’ zorgt dat de partijen minder lang
duren en beter planbaar zijn. Hierdoor kunnen meer leden ‘behouden
worden’ voor competitietennis én kunnen nieuwe leden instromen.
Daarnaast biedt het meer spelers de mogelijkheid om vrij te tennissen
op de club tijdens de competitieperiode.
Keuze per wedstrijddag
Voor het begin van de competitie geven clubs aan voor welke wedstrijddag(en) de club kiest voor ‘Compact Spelen’. Die keuze geldt dan het
gehele seizoen. Kiest een club bijvoorbeeld voor de zaterdag? Dan geldt
‘Compact Spelen’ voor álle thuiswedstrijden op zaterdag tijdens het
gehele seizoen. Dus voor álle teams die op zaterdag thuis spelen.
Junioren én senioren, hoge én lage speelsterktes.
Hoe weet je of ‘Compact Spelen’ geldt?
In de eerste plaats kan je het voor aanvang van de competitie zien via
de wedstrijddetails op MijnKNLTB. Daarnaast ontvangen clubs die kiezen voor ‘Compact Spelen’ van de
KNLTB een promotiepakket. Zo kunnen ze op de betreffende speeldag in het clubhuis en op het park
kenbaar maken dat ‘Compact Spelen’ die dag geldt. Ook als bezoekende partij weet je dit dus voordat je
partij
begint!
40-40 Beslissend punt
Indien beide spelers/teams elk drie punten hebben gewonnen, is de stand ‘Gelijk’ en moet er een
beslissend punt worden gespeeld.
De ontvanger(s) kiest/kiezen om de service van de rechter- of van de linkerkant van hun speelhelft te
ontvangen. In een dubbelspel mogen de spelers van het ontvangende team niet van plaats wisselen bij het
ontvangen van het beslissend punt. De speler die/het team dat het beslissend punt wint, wint het ‘Spel’.
In een gemend dubbelspel moet de speler van
hetzelfde geslacht als de serveerder het
beslissend punt ontvangen. De spelers van het
ontvangende team mogen niet van plaats
wisselen bij het ontvangen van het beslissend
punt.
De keuze geldt voor gehele competitie
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