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Beste leden en sponsors van Shaile,
De dagen gaan korten, de bladeren vallen en het laatste jaargetijde heeft zich reeds aangekondigd.
Teken dat het einde van het officiële tennisseizoen bij Shaile met rasse schreden nadert.
Nog enkele activiteiten staan ons nog te wachten zoals “SHAILE GOT’S TALENT” op 5 november a.s.
en het afsluitingstoernooi op 6 november a.s. en dan is het afgelopen. Altijd weer jammer en denken we met een
beetje weemoed terug op het afgelopen seizoen. Een seizoen wat zowel sportief als organisatorisch bijzonder goed
is verlopen. de resultaten van de najaarscompetitie zijn op dit moment nog niet bekend maar kan het voor de
diverse teams zowel naar beneden als naar boven nog alle kanten uit. Vanaf 6 november legt de een zich te rusten
met een glas wijn op de bank en de ander neemt het racket weer ter hand om deel te nemen aan een van de vele
wintercompetities die onze zusterverenigingen in de omgeving te bieden hebben of kiezen voor hun partijtje tennis in
de zaal. Waarvoor men kiest maakt verder niet uit. Wij hopen dat jullie het seizoen op dezelfde positieve manier
hebben beleefd als wij en zien jullie graag weer terug tijdens de openingsborrel op 2 april 2017.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
HET SEIZOEN IS TEN EINDE MAAR SHAILE GAAT NIET HELEMAAL DICHT !
Het einde van het officiële tennisseizoen bij Shaile betekent niet dat onze vereniging dan
ook daadwerkelijk in ruste gaat en blijft de mogelijkheid bestaan om onze banen
(zij het in afgeslankte vorm) te bespelen zolang de weersomstandigheden dat toelaten.
Er blijven een aantal banen open hoewel men er rekening mee moet houden dat deze
gedurende de maanden januari en februari 2017 niet worden bewerkt vanwege afwezigheid
van onze groundsman, Martien Bombeek. Gedurende de periode 9 november tot en met 4
! december 2016 is er geen mogelijkheid om in de avonduren te tennissen vanwege het feit
dat er in die periode geen verlichting aanwezig is.
Overdag tennissen mag dan overigens geen enkel probleem opleveren en ná 9 november is ook de verlichting te
bedienen vanuit de zijdeur in de hal. Dat men er zorg voor dient te dragen dat de verlichting bij vertrek ook weer
wordt gedoofd zal iedereen als begrijpelijk ervaren. Vanaf de sluiting van het clubhuis op 7 november is onze
groundsman overdag aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag. Op de dinsdagen en donderdagen is Martien
niet aanwezig en is het clubhuis sowieso gesloten. De doortennissers bij Shaile wensen wij nog veel plezier en
hopelijk wordt het winterseizoen op onze banen net zo lang als de afgelopen 2 jaar, tot einde januari.
In de maanden maart en april kan er ongeacht de weersomstandigheden niet worden gespeeld omdat dit de periode
is waarop onze banen hun jaarlijkse opmaakbeurt dienen te krijgen.
-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.CLINIC VAN JIBB GOED BEZOCHT
Afgelopen maand heeft JIBB (Jeugd In Beweging Brengen) een clinic bij
Shaile georganiseerd voor de middelbare scholieren. Aan deze clinic werd
door ruim 60 deelnemers deelgenomen en dus zeer goed bezocht.
JIBB organiseert in heel Helmond sport- en beweegactiviteiten voor
kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Ze laten mensen zelf ervaren
dat sporten en bewegen leuk is. op deze manier proberen ze zoveel
mogelijk mensen in beweging te krijgen én te houden. JIBB doet dit niet
! alleen ! Ze werken samen met alle scholen in Helmond om zoveel mogelijk
mensen te bereiken en het aanbod af te stemmen op persoonlijke wensen.
Ook werkt JIBB samen met ruim 70 sportaanbieders, welzijnsorganisaties, wijkverenigingen, BSO organisaties en
de gemeente Helmond. Wij hebben eveneens een convenant gesloten met JIBB vandaar deze clinic bij Shaile.
Wie weet levert het nog enkele nieuwe leden op, je weet tenslotte nooit.
De clinic werd gegeven door Tim van Ewijk, Jeroen van Deursen, Lars Durlinger en Paul Koolen, onder de
deskundige leiding van onze clubtrainer Eelco Gilsing. BEDANKT MANNEN !!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

AFSLUITING INTERNE DONDERDAGAVOND COMPETITIE
Donderdagavond 29 september2016, laatste avond interne donderdagavond
en, zoals gepland de prijsuitreiking.
De gehele competitieperiode konden de deelnemers van het prachtigste weer en alle
gezelligheid op het terras met de bekende bitterballen van Bert of Rob.
Zo onverwacht kwam rond 20.15 uur de regen met emmers naar beneden en moest
! de organisatie noodgedwongen een keuze maken, wachten en doorspelen, óf de
resterende wedstrijden en prijsuitreiking een weekje doorschuiven.
In overleg met de deelnemers werd gekozen voor het laatste hetgeen gezien de weersomstandigheden geen
slechte keuze bleek te zijn. Ondanks de afgelasting bleef het nog lang gezellig in ons knusse clubhuis.
Op donderdag 6 oktober zijn de meeste resterende wedstrijden alsnog gespeeld met aansluitend de prijsuitreiking.
Het was gezellig druk en de organisatie was druk in de weer om het iedereen naar de zin te maken met lekkere
hapjes en drankjes. Tot slot dankte onze voorzitter de organisatie voor de fantastische wijze waarop het toernooi
was georganiseerd onder soms best wel moeilijke omstandigheden.
Ook onderstreepte hij nogmaals de oproep van de organisatie om meer mankracht in de commissie om de
werkzaamheden beter te kunnen verdelen en dus rustiger te kunnen werken.
-.-.--..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
VAN ECHTPARENTOERNOOI TOT PARTNERTOERNOOI

!

Waar kan men echte trouw
tussen man en vrouw
beter gadeslaan
dan op een tennisbaan

!

Het was dé slogan van het echtparentoernooi toen Ton van Baal in 1988 het toernooi nieuw leven wist in te blazen.
e
Dit jaar was het 38 levensjaar van het toernooi wat in 1979 was gestart en slechts
twee keer geen doorgang wist te vinden.
De organisatie van nummer 36 was geheel nieuw maar wat later bleek, al behoorlijk
door de wol geverfd. Ilse Mannaerts, Guido van de Weijden, Lotte Gruijters,
Tim Maas, Esther Vermulst en Bram Bronneberg wisten er een bijzonder leuke
happening van te maken waarin de wedstrijden toch centraal bleven staan.
Bij binnenkomst werden de deelnemers welkom geheten met een drankje en een
klein envelopje met een inhoud welke, om wilde verhalen te voorkomen, beter niet in
deze nieuwsbrief uit de doeken kan worden gedaan. De uiteindelijke winnaars van de
schaal werden Ria en Joop Kruijsen terwijl Maria en Ger Roelofs zich gedurende een jaar de trotse eigenaars
mogen noemen van de dubbel trubbel trofee. Het echtpaar Loes en Jan Hendrix wonnen de prijs voor het love team
en kregen hiervoor een reuze hart en een fles champagne overhandigd, welke overigens meteen werd
leeggemaakt. Al met al een zeer geslaagde avond welke voor herhaling vatbaar is.
Organisatie nogmaals bedankt voor de fantastische avond en de heerlijke hapjes..
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

WE PROBEREN HET NOG EEN KEER

!
enkele deelnemers in 2012

om een aantal mensen bij elkaar te krijgen die bereid zijn om straks, als de
bladeren zijn gevallen, bereid zijn om 1 of 2 zaterdagmorgen(s) mee te
helpen dat blad van ons park en banen te verwijderen.
In het verleden is gebleken wanneer het blad reeds is verwijderd, de
opmaak van de banen sneller kan aanvangen omdat het meest tijdrovende
werk dan al achter de rug is.
Vergeet niet, dat het naast de werkzaamheden ook een gezelligheid
bijeenkomst mag heten, want dat was het in het verleden vaak.
Je hoeft niets mee te brengen, alleen goeie zin en een bladhark.
Broodtrommeltje mag je thuis laten want er wordt traditiegetrouw, gezorgd
voor een broodje en een heerlijke kop soep, met tussendoor natuurlijk als
opwarmertje een kop koffie en/of thee.
Zien we jou ook ? Laat het even weten via:
info@shaile.nl

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

WINTERPROGRAMMA STEEDS GEBRUIKELIJKER BIJ CLUBS.
Arie Martijn Schenk is verenigingsadviseur van de KNLTB en ziet duidelijk een trend waar het gaat om het
verlengen van het tennisseizoen door verenigingen. De verenigingsadviseur denkt dat de clubs steeds beter
inspelen op de vraag van leden. “Die willen namelijk langer doortennissen”.
Het zijn natuurlijk vooral de recreanten die erg blij zijn met de mogelijkheden om ook in de koude wintermaanden
gewoon door te spelen. De echte competitiespelers boeken hun trainingen in de hal, maar de spelers in de lagere
klassen hebben er veel plezier van. Er worden zelfs, ook door gravelclubs, wintercompetities georganiseerd, en met
de zachte winters van de laatste jaren is het logisch dat mensen graag op de baan staan.
Volgens Schenk zien meer en meer verenigingen dit in. Het tijdperk van het traditionele gravelseizoen van zes,
zeven maanden is voorbij. Als je de gravelbanen goed onderhoudt, is doorspelen in de winter een serieuze
mogelijkheid. De KNLTB krijgt regelmatig vragen over een winterprogramma voor gravelclubs.
Clubs experimenteren met een langer winterseizoen. Met betrekking tot contributies moet men voorzichtig zijn.
Het contributiegeld iets verhogen in ruil voor het hele jaar toegang tot de gravelbanen is wellicht beter dan zestig of
negentig euro vragen voor een winterlidmaatschap.
Voor de verenigingen zit er natuurlijk wel wat meer aan vast dan alleen leuk tennissen in de winter.
Een winterprogramma is méér dan alleen de hekken opengooien. Je moet wel zorgen dat er iets gebeurt. Je zal het
clubhuis bijvoorbeeld moeten openstellen. Maar je krijgt er als het goed is veel voor terug. De kans is groot dat een
winterprogramma helpt om leden langer te behouden omdat je gewoonweg meer te bieden hebt.
Wellicht is het misschien het overwegen waard. Begin met wat langer doorspelen in de zomer. Werk langzaam toe
naar de wintermaanden en inventariseer hoe druk het is en wat je extra onderhoudskosten zijn.
De bezettingsgraad kun je met een elektronisch afhangbord makkelijk zien.
Je zou zelfs de baan open kunnen stellen aan niet-leden alszijnde een proefperiode.
DAT ZOU AAN DE VERENIGING ECHT EEN NIEUWE IMPULS GEVEN !!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
SPEELSTERKTE ZOEKEN OP KNLTB.NL NU FORS VERBETERD.
Veel tennissers checken regelmatig hun speelsterkte. Op KNLTB.NL is dit nu nóg gemakkelijker én leuker gemaakt.
Voer een bondsnummer in en vind de speelsterkte in zowel de enkel als de dubbel.
verder is het mogelijk om te zien hoe de rating zich verhoudt tot anderen binnen de vereniging, binnen het district én
tot de rest van Nederland. Ga naar www.knltb.nl/speelsterkte voor meer informatie !
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
GEEN SBR-RUBBERGRANULAAT TOEGEPAST BIJ TENNISVELDEN
Enkele weken geleden besteedde het televisieprogramma Zembla aandacht
aan mogelijke gezondheidsrisico’s van rubberen korrels op kunstgras
voetbalvelden. Deze rubberen korrels (SBR-rubbergranulaat) is fijngemalen
rubber, veelal gemaakt van oude autobanden.
De uitzending van Zembla heeft ook bij tennissers de vraag opgeroepen of
het nog wel veilig is om op kunstgras te spelen.
Voor de aanleg van erkende tennisvloeren die staan vermeld op de
NOC*NSF sportvloerenlijst zoals kunstgras en roodzand kunstgras wordt
geen SBR-rubbergranulaat als instrooimateriaal toegepast.
!
Ook niet op de tennisvloer EasiClay waarvan er een enkele baan in
Nederland is aangelegd en wel is ingestrooid met rubbergranulaat. Hiervoor wordt een ander soort rubber gebruikt
en géén rubber uit verwerkte autobanden. Tennisverenigingen en tennissers hoeven zich geen zorgen te maken
over gezondheidsrisico’s op hun kunstgrasvelden en roodzand kunstgrasvelden.
Dat betekent dat ook onze Shaile tennissers rustig hun toernooitje af kunnen werken op kunstgras.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

HEEFT EEN VAN JULLIE IETS GEKS, LEUKS OF INTERESSANTS MEEGEMAAKT, GEZIEN OF GEHOORD,
WAT JE GRAAG MET ALLE SHAILE-LEDEN WIL DELEN, LAAT HET ONS DAN EVEN WETEN ZODAT WIJ
DAT KUNNEN PLAATSEN IN DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF.
SCHROOM NIET EN STUUR JE TEKST (LIEFST VOORZIEN VAN EEN FOTO) NAAR INFO@SHAILE.NL
EN WIJ ZORGEN DAT HET WORDT GEPLAATST.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Welkom bij de eerste
echte “Shaile got’s talent”
show voor senioren!!!!!!
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2016 OM 19.00 UUR
Een nieuw initiatief, waarbij we (naast jullie tennistalenten natuurlijk), graag
ook andere talenten van jullie willen ontdekken.
Heb je een talent, of denk je een talent te hebben? Dan zijn we op zoek naar jou
(of jullie)!
Dit wordt een avond vol plezier, dat garanderen we jullie.
Dus heb je een goudvis die door een hoepel kan springen, een pinguïn die
kan tappen, kun je buikspreken, dansen, zingen, playbacken, goochelen of
andere belachelijke toestanden…….schrijf je (jullie) dan vlug in. Je
optreden (in stijl), zal beoordeeld worden door een onafhankelijke jury.

Het prijzenpakket houden we nog even geheim, maar meedoen is leuker dan
winnen.
Om de nodige hilariteit te kunnen ontwikkelen die avond, hopen we op een
massale opkomst. Lekker gezellig met elkaar genieten van onze talenten en
eigenaardigheden (dit blijft natuurlijk uiterst geheim binnen de club).
Wij hebben er zin in! Jullie ook?
Je (jullie) kunnen je aanmelden via weltenvree@live.nl voor 22 oktober.
( als je meer informatie wenst kun je mailen, alle mail wordt in vertrouwen behandeld, wij gaan hier
uiterst discreet mee om)

Dus nog genoeg tijd om te oefenen !!!

