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Beste Shaile leden,
De meeste Shaile leden hebben hun vakantieadres alweer verlaten en zijn inmiddels al weer druk in de
weer om de extra kilootjes van zich af te schudden zodat ze fit en conditioneel in orde kunnen beginnen
aan de clubkampioenschappen en daarna de najaarscompetitie.
Wanneer we het hebben over de najaarscompetitie denken we ook meteen weer aan “einde seizoen”.
Gelukkig hebben we nog enkele activiteiten meer af te werken zoals de donderdagavond dubbel, de
zondagmorgenmix en het partnertoernooi.
Het bestuur wenst iedereen dan ook nog een prettig en sportief verloop van het seizoen.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.SHAILE OPEN, ZOALS VERWACHT GEZELLIG EN BEREGOED
Ook Shaile Open is inmiddels weer achter de rug en kunnen we wederom
spreken van een té gek toernooi, zowel in sportief opzicht als qua
gezelligheid
Een sfeervol ingericht clubhuis met mooie, sterke en spannende
wedstrijden
hebben er mede zorg voor gedragen dat we kunnen spreken dat editie
2017 van Shaile Open wéér zeer geslaagd is geweest.
Hulde voor allen die mede verantwoordelijk zijn geweest voor het welslagen
van het toernooi en waarvoor niet in de laatste plaats ook de deelnemers verantwoordelijk zijn geweest.
Wij hopen iedereen tijdens Shaile Open 2018 dan ook weer terug te zien op onze banen.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.HELMONDSE JEUGDKAMOPIOENSCHAPPEN BIJ SHAILE
Vanaf zaterdag 2 september a.s. t/m zondag 10 september a.s.
worden op onze banen de Helmondse jeugdkampioenschappen
tennis gehouden.
Tientallen jeugdige talentjes willen aan ouders, ops’s en oma’s,
ooms en tantes en natuurlijk vriendjes en vriendinnetjes laten
zien waarom zij deelnemen aan de Helmondse Kampioenschappen.
Stel ze niet teleur en kom eens naar de banen om met eigen ogen te zien dat ze niet aleen kunnen
tennissen, maar vooral ook om ze spontaan aan te moedigen.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2017 WEER VAN START
Gelijktijdig, zij het op andere tijden, worden vanaf vrijdag 1 september a.s.
t/m zaterdag 9 september a.s. de clubkampioenschappen voor senioren
georganiseerd op de banen van TV Shaile.
Meer dan 100 spelers en speelsters trachten in de diverse onderdelen de
hoogste eer binnen Shaile te behalen t.w. CLUBKAMPIOEN 2017.
Ook deze activiteit gaat uiteraard weer met de nodige gezelligheid
gepaard en dus nodigt de organisatie dan ook iedereen uit om hier een
graantje van mee te pikken. Zien we jullie bij Shaile ??
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.OP VOLGENDE PAGINA’S EEN REDACTIONEEL ARTIKEL UIT HET NRC. VAN 24 AUGUSTUS J.L.
VOOR EEN AANTAL “VEVELEND EN SAAI OM TE LEZEN” VOOR ANDEREN INTERESSANT OM
TE WETEN EN VOORAL “WAAROM SHAILE ZO GRAAG AAN GRAVEL WIL VASTHOUDEN.

OVER KUNSTGRAS EN WAT HET VOETBAL KAN LEREN VAN HET TENNIS
Dit artikel is geschreven op 23 augustus 2017 door Steven Verseput
en overgenomen uit NRC van donderdag 24 augustus 2017

De finalewedstrijd op gravel van Shaile Open 2016

Hij gaf een keer een clinic op een kunstgrasbaan.
“Niet ideaal” zegt tennisser Thiemo de Bakker, voormalig nummer veertig van de wereld.
Hij vind de baansoort “riskanter dan andere ondergronden”. Op een kunstgrasbaan beweeg je veel
moeilijker. Je glijdt door, je kan niet remmen en ik zal er NOOIT een training op doen.
Voormalig topspeler en oud-bondsvoorzitter Rolf Thung tenniste een aantal keer op kunstgras.
Ik doe dat niet voor mijn plezier, het is gevaarlijk. Soms glij je door, soms niet bij plekken zonder zand.
Hij geldt als een van de grootste criticasters van de ondergrond en kwam ertegen in verzet in de ruim zes
jaar dat hij in het bondsbestuur zat. Als je hebt over een langetermijngevaar voor tennis, is dit het.
Een gravelland
Net als het voetbal heeft ook tennis een kunstgrasprobleem.
Al verschilt de discussie inhoudelijk: in het tennis wordt er alleen op lager niveau op kunstgras gespeeld
en niet bij de profs- zoals in het voetbal.
Nederland is ook van oudher een gravelland. Vanaf 2004 is die positie onder druk komen te staan door
de explosieve toename van rode zandkunstgrasbanen, bekend onder de merknaam smashcourt.
De baansoort wordt opgevuld met fijn keramisch rood zand en heeft zo de looks van een gravelbaan.
Maar de speeleigenschappen verschillen, vinden de kenners. Thung: het spel wordt volstrekt anders.
De ondergrond heeft in ruim 10 jaar tijd een marktaandeel van 21 procent veroverd, en dat is grotendeels
ten koste gegaan van het traditionele gravel, dat van 67 procent in 2004 zakte naar 43 procent vorig jaar.
Zo is kunstgras uitgegroeid tot de meest voorkomende baansoort: het rode type en het al langer
bestaande kunstgras met wit zand zijn samen goed voor 54 procent.
Nederland is daarmee internationaal een buitenbeentje.
In Duitsland (1 procent) en België (8 procent) ligt het aandeel aanmerkelijk lager.
De kunstgrasindustrie kreeg in Nederland, in navolging van het hockey en voetbal, ook voet aan de grond
in het tennis. De voordelen waarmee de producenten de baansoort in de markt hebben gezet:
minder onderhoud, bijna het gehele jaar door tennissen en lagere kosten.
Het interesaante is: de tennisbond heeft ruim vijf jaar geleden ingegrepen. Clubs worden nu eerder
geadviseerd om voor gravel te kiezen, waar tennisbond KNLTB, voorheen stilzwijgend kunstgrasbanen
promoote, zegt Thung, die eind 2010 aantrad als voorzitter. De argumenten voor kunstgras klopten niet of
waren onvolledig, zegt hij. Men heeft de oren laten hangen naar de industrie.
De aanschaf en exploitatie van kunstgrasbanen zou voordeliger zijn, vergeleken met gravel.
Maar uit het brabcherapport Tennis in Nederland van het Mulier Instituut blijkt dit niet.
De aanlegkosten voor een gravelbaan zijn lager (vanaf 27.000 euro) dan die van een rode kunstgrasbaan
(vanaf 37.000 euro). Gravelbanen gaan langer mee en de vervangingskosten zijn minder hoog. Over een
periode van dertig jaar ben je goedkoper uit met een gravelbaan, zegt Leon van Leeuwen, coördinator
accommodatieadvies bij de tennisbond.
De bond ziet de vele kunstgrasbanen als een reden waarom er nu mider spelers doorbreken, al valt dat
moeilijk te bewijzen. Gravel en hardcourt zijn internationaal de standaard.
Op kunstgras blijft de bal lager en schiet hij door. Rally’s zijn korter. Op gravel is meer creativiteit nodig
om het punt te winnen, zegt van Leeuwen.

Talenten worden op kuntsgras beperkt in de ontwikkeling van hun slagarsenaal zegt Henk Schut,
manager verenigingszaken bij de KNLTB.
Zware topspinballen – soms dodelijk effectief op gravel (zie het sloopwerk van Rafael Nadal) hebben
minder impact op kunstgras. Op kunstgras wordt de rotatie geneutraliseerd zegt van Leeuwen.
CAMPAGNE VOOR GRAVEL
Het is de voornaamste reden dat de bond nu campagne voert voor gravel: men is bang dat talenten in de
dop verloren gaan door te spelen op kunstgras. Er wordt vaak naar Noord Brabant gewezen, waar de
opkomst van kunstgrasbanen begon in de jaren tachtig. Dat heeft zich als een olievlek verspreid, zegt
van Leeuwen. In het centrale (74 procent kunstgras) en oostelijk deel (67 procent) van de provincie is het
aanbod gravelbanen zeer beperkt.
Voorheen was Brabant een provincie die veel talent afleverde. Maar die tijd is voorbij zegt Schut.
Het vermoeden bestaat dat dit deels te maken heeft met het gebrek aan gravelbanen.
Schut: Het is in Brabent een probleem geworden om talent opgeleid te krijgen op gravel.
De koerswijziging heeft effect, de vrije val van het aantal gravelbanen is voorzichtig gestopt.
Steeds meer clubs kiezen bij aanleg van een nieuwe baan weer voor gravel stelt de bond.
43 procent vorig jaar, tegenover 20 procent vijf jaar geleden.
CIJFERS HOEVEEL WEKEN PER JAAR BUITEN SPELEN ?
10.500
buitenbanen zijn er in Nederland (stand 2016)
45
weken per jaar kan er gemiddeld op kunstgras worden getennist, zegt Leon van Leeuwen.
Dit is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden
40
weken per jaar kan er gemiddeld op gravel worden gespeeld, zegt de tennisbond KNLTB
90
procent van de tennisbanen in Duitsland hebben gravel als ondergrond
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.BELANGRIJK VOOR ALLE BARDIENSTMEDEWERKERS
Uit onderzoek blijkt dat het handhaven van de leeftijdsgrens (18 jaar) bij eel tennisverenigingen nog
regelmatig te wensen overlaat. Wat veel verenigingen zich niet realiseren is dat het niet naleven van de
wetgeving voor de vereniging grote gevolgen kan hebben. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport heeft aangekondigd binnenkort een onderzoek uit te laten voeren bij tennisclubs door de inzet
van zgn. “mistery guests”
Regelmatig voeren gemeentes en het Ministerie van Volksgezondheid steekproeven uit aan de hand van
een bezoek van een “mistery guest” Blijkt bij zo’n bezoek dat je als vereniging de leeftijdsgrens niet
hanteert, dan loopt Shaile het risico op een fikse boete of kan zelfs de licentie om alcohol te schenken
verliezen. Zorg dus tijdens uw bardienst dat onze vereniging de leeftijdsgrens goed naleeft en
vraag bij twijfel gerust om iets wat de leeftijd aangeeft zoals een ID kaart o.i.d.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ACTIVITEITEN, COMPETITIE EN VRIJE BANEN
Tijdens de clubkampioenschappen (1 t/m 10 september) is de mogelijkheis aanwezig dat er tijdens de
avonduren beperkt vrij getennist kan worden. Dit is eveneens van toepassing gedurende dezelfde periode
tijdens de middaguren i.v.m. de Helmondse Jeugdkampioenschappen op ons park.
Mocht u tóch vrij willen tennissen, neem dan even telefonisch kontakt op met het clubhuis en vraag de
organiserende commssie of er vrije banen zijn.
Tijdens de najaarscompetitie (15 september t/m 5 november) zijn er op de vrijdagavonden géén vrije
banen beschikbaar vanwege de bezetting van 7 thuis spelende competttieteams.
Het Bestuur
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

