UITGAVE OKTOBER 2017
============================================================================
Beste Shaile leden,
De dagen worden korter, bladeren vallen en tijdens de avonduren komen de dekentjes weer uit de mand
om aangenaam de wedstrijd te kunnen volgen.
Allemaal tekens dat het tennisseizoen op gravel weer langzaam haar einde nadert.
Máár, we zijn nog niet klaar !! De najaarscompetitie loopt nog volop we krijgen nog het partnertoernooi en
de afsluiting van een prachtig mooi en geslaagd tennisseizoen.
Een groot gedeelte van onze leden waaiert uit naar een van onze zusterverenigingen in de omgeving
voor het spelen van een of meerdere wintercompetities.
Andere kiezen voor een zekere en meer warme weg, en spelen op een van de overdekte tennisbanen.
En . . . . een gedeelte neemt in de winterperiode zijn rust, speelt niet en wacht weer rustig op de
seizoensopening 2018.
Wat je ook kiest, het bestuur wenst jullie allen een fijne winterperiode en ziet je graag weer terug in 2018.
Het bestuur
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.HELMONDSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN
Een van de zeer geslaagde activiteiten op onze banen waren de
Helmondse jeugdkampioenschappen tennis 2017.
Tal van jeugdige talenten waren in de periode 2 t/m 10 september op
onze banen te bewonderen.
Een geslaagde activiteit die door de gezamenlijke Helmondse tennisverenigingen werd georganiseerd.
Jammer dat er slechts 52 deelnemers de moeite namen hiervoor in te schrijven, maar dit neemt niet weg
dat het wél de moeite waard is dit kampioenschap in ere te houden.
Organisatie en spelers, bedankt voor een geweldige week tennis op onze banen.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.SLUITING TENNISSEIZOEN 2017
De afsluiting van het seizoen staat gepland op zondag 12 november a.s.
Ieder lid kan dan nog even zijn laatste balletje in 2017 slaan op het echte gravel.
Dat laatste balletje slaan gaat uiteraard gepaard met een hapje tussendoor.
Er wordt gespeeld in toss-vorm en de aanvang hiervan is 13.00 uur.
En . . . . onze jeugdige tennissers zijn hierbij uiteraard óók van harte welkom.
Zien we jullie allemaal op onze banen op zondag 12 november ?
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.TENNISSEN NÁ DE OFFICIËLE SEIZOENSSLUITING
Een vraag die jaarlijks terugkeert is; kunnen wij ná 12 november nog tennissen bij Shaile.
Natuurlijk is er die mogelijkheid, hoewel hier wel enkele regels en beperkingen aan zijn verbonden.
Het aantal bespeelbare banen wordt geminimaliseerd naar 3. (banen 6, 7 en 8)
Op alle overige banen worden de lijnen en netten verwijderd in de loop van november.
Er kan alleen overdag ( en dus niet tijdens de avonduren) tussen 09.00 en 16.00 uur worden gespeeld.
omdat de baanverlichting uitgeschakeld wordt.
Het clubhuis is vanaf 13 november in principe gesloten maar op dagen dat onze groundsman Martien op
het park aanwezig is kan er op verzoek een consumptie worden genuttigd.
Vanaf 1 december zijn ook de banen 6,7 en 8 niet meer bespeelbaar vanwege gebrek aan netten en
belijning. Vanaf 1 december 2017 tot 1 maart 2018 is het park geheel gesloten.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

DATA OM NIET TE VERGETEN, EN DUS IN JE AGENDA TE NOTEREN
ALGEMENE LEDENVERGADERING:
De eerstvolgende Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden
op:
dinsdag 13 maart 2018
in het clubhuis van TV Shaile
om 20.00 uur
Vergeet deze datum niet en noteer hem in je agenda want wij en de andere aanwezigen verwachten je.

OPENING TENNISSEIZOEN 2018
De opening van het tennisseizoen 2018 zal plaatsvinden op:
maandag 2 april 2018 (2e Paasdag)
Aanvullende gegevens volgen te zijner tijd.

STUDIEDAG BESTUUR/COMMISSIES
Sinds enkele jaren organiseert het bestuur een zogeheten studiedag voor alle
commissieleden. Tijdens deze dag krijgen alle commissies de gelegenheid om
suggesties, nieuwe ideeën en/of wensen aan het bestuur kenbaar te maken waarna gekeken wordt of
deze al dan nier realiseerbaar zijn. Ook de aanwezige commissies kunnen dan onderling ervaringen
uitwisselen waarmee activiteiten in een vernieuwd of gewijzigd jasje gestoken kunnen worden.
Ook onze leden kunnen en mogen van deze gelegenheid gebruik maken wanneer ze een idee in willen
brengen. Aarzel niet en stuur je idee per mail naar info@shaile.nl en we zullen dan tijdens de studiedag
met de betreffende commissie bekijken in hoeverre je idee in de praktijk kan worden gebracht.
De eerstvolgende studiedag zal worden gehouden op: zaterdag 24 februari 2018
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.SPEELGOED HOEK IN DE HAL
Zoals bekend bij de meeste ouders met kleine(re) kinderen, hebben wij
een klein hoekje gecreëerd waar de kinderen zich kunnen vermaken met
wat kleine en eenvoudige spulletjes.
Gelukkig, en hoe eenvoudig de inhoud van het hoekje ook is, wordt er
bijzonder veel gebruik van gemaakt en hebben de kleintjes daar veel
plezier zodat papa en mama hun wedstrijdjes rustig kunnen afwerken.
Echter . . . . kinderen zijn zich er nog niet van bewust dat de gebruikte spulletjes ook weer opgeruimd
dienen te worden. Wij verzoeken de ouders dan ook vriendelijk om voor het huiswaarts keren, even de
hal te controleren en indien nodig, de spulletjes weer in de plastic bak terug te leggen.
Bij voorbaat onze dank !!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.PARTNERTOERNOOI
Op zaterdag 21 oktober wordt wederom het partnertoernooi 2018 georganiseerd.
Hebt ú al ingeschreven om als winnaar in het bekende tinnen bord te worden
gegraveerd ? Inschrijven kan nog tot en met zondag 15 oktober
via: partner@shaile.nl
De aanvang is 19.00 uur
en het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 per persoon
En . . . . heel belangrijk, uw partner hoeft géén lid te zijn van TV Shaile !!!!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

TERUGBLIK THUISBLIJVERSTOERNOOI 2017
Dit jaar was het weer ons zeer gunstig gezind, niet te heet en vrijwel
altijd droog kunnen spelen.
Er was een redelijke bezetting gedurende de 3 weken toernooi.
Negen speelochtenden en gemiddeld waren er 17 heren en 10 dames aanwezig dus 6 á 7 banen bezet.
Gedurende het toernooi was er een spannende strijd tussen Sonja Verstappen en Paul Kloet, waarbij
Sonja uiteindelijk de sterkste zenuwen bleek te hebben en met de beker kon gaan pronken.
Bij de prijsuitreiking was er nog enige commotie vanwege een speciaal cadeau voor een van de
deelnemers; Thea Hak.
Tot haar verbazing bleek het een fotocollage te zijn van de hond van Martien Bombeeck onze
groundsman, omdat Thea en Henk zijn hond te logeren hebben gehad tijdens de vakantie van Martien.
Al met al een zeer geslaagd toernooi en wellicht ook iets voor u ?
Toine Amijs
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.DE MAANDAGMORGEN-TOSS, EEN LUST VOOR HET OOG
Steeds meer leden beginnen op maandagochtend de weg te vinden naar het
sportpark van Shaile om deel te kunnen nemen aan de maandagmorgen-toss.
Gelukkig blijkt deze morgen niet alleen voor onze mannelijke deelnemers een
aantrekkelijke bezigheid te zijn, ook zien we steeds meer dames die het onze
mannen vaak heel lastig maken.
En . . . . om alle misverstanden te voorkomen, “we bedoelen dus met tennis”
Jammer, het seizoen is nu bijna ten einde, maar voor de aanvang van het nieuwe seizoen doen wij een
nieuwe oproep aan alle leden die op maandagochtend vrij hebben, om naar Shaile te komen om in een
gezellige sfeer een balletje in toss-vorm te komen slaan.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.NIEUW AFHANGBORD BINNENKORT UITGEROLD
De KNLTB zal dit najaar een nieuw afhangbord uitrollen dat het oude
afhangbord zal aan vervangen.
Het nieuwe KNLTB afhangbord zal begin 2018 in gebruik kunnen worden
genomen. Het KNLTB afhangbord is een belangrijke component in de
strategie van de KNLTB: het creëren van één grote tennis community
waarin alle clubs en leden met elkaar zijn verbonden.
Onlangs is de Ledenraad als eerste voorgelicht over het nieuwe KNLTB afhangbord.
Dit is gebeurd tijdens een besloten formele vergadering die op 30 september j.l. is gehouden.
Alle clubs kunnen binnenkort meer informatie verwachten over het nieuwe afhangbord.
Hieruit blijkt weer eens te meer dat het afhangbord meer mogelijkheden heeft te bieden als alleen het
afhangen van banen alleen.
Wij trachten steeds onze (overdag) tennissende leden ervan bewust te maken dat het afhangen op
termijn voor ons van zeer groot belang kan zijn.
Wij zullen dan ook met ingang van het nieuwe seizoen strenger gaan toezien op het afhangen van banen.
Dit geldt eveneens wanneer op dat moment de (meeste) banen onbezet zijn.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Heeft u ook een persoonlijke- of bijvoorbeeld een Kerst)boodschap voor een vriend(in) of bekende
voor plaatsing in de laatste nieuwsbrief van 2017, uitgave eind november stuur die dan naar:
secretaris@shaile.nl en wij zorgen voor plaatsing van uw bericht.

