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Beste tennissers, 
 
Wat een geluk, dat er ondanks alle beperkingen steeds kon worden getennist. Corona-kilo’s kunnen er 
nauwelijks gekweekt zijn. Mocht dat toch zo zijn: kom naar de tennisbaan! 
Tijdens de toss-tijden op woensdagavond (vanaf 19:30) en zaterdagmiddag (van 13:30 – 16:00) is het vaak 
al gezellig druk. We hopen, dat er nog meer mensen mee gaan doen. Via onze app-groep ‘SVL-toss’ kun je 
zien, wie er van plan zijn te komen. Stuur je naam en telefoonnummer naar secretaris@svl-tennis.nl en je 
wordt toegevoegd aan deze app-groep. Je hoeft overigens niet aan te melden voor de toss; je kunt zo 
binnenlopen. 
 
We hopen, dat elk lid wekelijks tijd vindt om te tennissen. In het nieuws wordt gemeld, dat mensen het 
laatste jaar veel minder zijn gaan bewegen. Nodig eens iemand uit om samen met jou een paar keer te 
tennissen. Nieuwe leden zijn van harte welkom en aspirant-leden kunnen een maand gratis spelen voor zij 
beslissen over lidmaatschap. Nieuwe leden worden persoonlijk wegwijs gemaakt binnen onze vereniging. 
 
In maart en april hebben we in samenwerking met Wijk Sport vier tennislessen verzorgd voor de groepen 3 
t/m 8 van de twee Langbroekse basisscholen. Bovendien werd meegewerkt aan de sportdag van de Piet de 
Springerschool. De kinderen genoten en we hebben al veel talent gespot! Tennis is een sport voor jong en 
oud (tenzij je je ook zo voelt...), dus we verwelkomen ook graag nieuwe jeugdleden. 
 
De voorjaarscompetitie is helaas vervallen, maar je kan je aanmelden voor de najaarscompetitie op 
vrijdagavond en zaterdag: activiteiten@svl-tennis.nl 
Voor tennisles kun je aanmelden bij Paul Pastor: www.p3tennis.nl  
Hopelijk mag binnenkort ook de kantine met terras weer worden gebruikt. De gezelligheid na afloop 
hebben we ontzettend gemist, dus er is iets in te halen! 
 
Goed nieuws tot besluit: de tennisafdeling heeft weer een voltallig bestuur na de oproep in december. Fijn, 
dat vier mensen zich beschikbaar stelden; de taken zijn inmiddels verdeeld en we vergaderden al een paar 
keer om in te werken. 
 

voorzitter Mieke Damen voorzitter@svl-tennis.nl 

secretaris Jon de Gier secretaris@svl-tennis.nl 

penningmeester Paul Jongmans penningmeester@svl-tennis.nl 

activiteiten / competitie / 
jeugd 

Edwin Smaal activiteiten@svl-tennis.nl 

accommodatie Davey van Hazendonk parkbeheer@svl-tennis.nl 

 
De website wordt op dit moment herzien en we hopen daarmee snel up-to-date te zijn. Zodra er weer 
meer activiteiten mogelijk worden, laten we van ons horen. 
 
Veel tennisplezier en tot ziens op de baan! 
 
Hartelijke groeten, 
bestuur SVL-tennis 
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