Jaarverslag Afdeling tennis seizoen 2019/2020
Hierbij het overzicht van leden en functies:
Naam
Geert Geertsema
Jeannet Otten
Lobke
Linda Schild
Yolanda Boddeveld
Henny Boddeveld
Simon Iedema
Bernd van der Molen

Functie
Voorzitter, activiteiten commissie
Secretaris
Technische commissie
Technische commissie
Contactpersoon trainer en lessen
Activiteiten commissie
Lid
Lid/aanspreekpunt tafeltennis en volwassen
tennisles

Zoals iedereen weet heeft het Coronavirus veel invloed op ons dagelijks leven. Er zijn veel
maatregelen gesteld helaas ook op het gebied van de sport. Dit maakt dat we niet een sportseizoen
achter de rug hebben zoals voorgaande jaren. Gelukkig heeft het niet langer dan 3 maanden
geduurd en zijn alle competities op dit moment weer begonnen. Ondanks het vreemde jaar en
tijdelijk verbod om te sporten is er toch wel iets te melden. Hieronder het verslag van het afgelopen
sportseizoen.

Competitie
Najaarscompetitie 2019
Er hebben drie teams aan de KNLTB najaar competitie meegedaan. Waaronder 2 mixteams en 1
damesteam. Deze competitie liep van september tot eind oktober 2018, verdeeld over 7 wedstrijden
die op de zaterdag en donderdag zijn gespeeld. Twee teams speelden de wedstrijden op de zaterdag
en bestonden uit twee dames en twee heren. Het derde team bestond uit 4 dames en speelden de
wedstrijden op de donderdag.
Eindstand:
Dames donderdag 1 = 7de
HHCombi 1 = 1 ste
HHCombi 2 = 6e
Voorjaarscompetitie 2020
In verband het Coronavirus is de voorjaarscompetitie helaas niet van start gegaan.
‘Rondje Midden Drenthe’
HHCombi was afgelopen winter de vereniging die dit toernooi mocht organiseren. Er hebben zich 22
teams opgegeven van 4 omliggende tennisverenigingen. Het is een geen KNLTB toernooi dus alle
leden kunnen hieraan deelnemen. De ‘Wintercompetitie Rondje Midden Drenthe’ liep van november
2019 tot begin maart 2020. Binnen onze vereniging hebben vier teams meegedaan, twee meer dan
vorig jaar. Veel nieuwe tennisspelers hadden een team gevormd en deden mee. Met een gezellige
avond in het clubgebouw begin maart is deze geslaagde competitie afgesloten.

Activiteiten 2019/2020
Oliebollentoernooi
Er is ook dit weer met voldoende animo een ‘oliebollentoernooi ‘ gehouden op zondag 29 december
2019. De organisatie maakte koppels en poules op sterkte. Er waren mooie sportieve partijen te
zien. Deze dag werd gezellig afgesloten met een hapje en een drankje.
Tulpentoernooi
In verband met het Coronavirus zijn er van 14 maart t/m 1 juni 2020 geen activiteiten georganiseerd.
Vanaf 1 juni mocht er weer worden getennist. Na deze datum werd er dagelijks weer fanatiek en
sportief getennist.
HHCombi tennistoernooi.
Dit jaar gehouden van 24 t/m 30 augustus 2020. Met weer voldoende animo was het een zeer
geslaagd toernooi. Ruim 40 sportievelingen hebben zich opgegeven. Door slechte
weersomstandigheden moesten de wedstrijden van vrijdagavond en zaterdagmorgen worden
afgelast. Zaterdags werd er een ‘Lady night’ georganiseerd. In verband met de Coronamaatregelen
kon het toernooi niet met een etentje worden afgesloten.
Tennisles
Ook het seizoen 2019/2020 was wederom weer een goed jaar qua deelname aan de tennislessen. Er
zijn dit jaar weer nieuwe tennisleden bijgekomen. De lessen zaten in het najaar zo goed als vol, de
lessen in het voorjaar van 2020 zijn uitgeteld en vanaf 1 juni gestart. In verband met het Coronavirus
zijn de lessen voor het eerst gegeven in de zomermaanden. Lesdagen zijn net als andere jaren iedere
maandag- en dinsdagavond.
Tafeltennis
Iedere donderdag vanaf 19.30 uur is er mogelijkheid om te tafeltennissen in het dorpshuis in
Hooghalen. De animo is nog steeds niet erg groot, meestal en vaste groep van ongeveer 8 personen.
Het is de bedoeling dat tafeltennis ook in Hijken wordt opgestart. Tot nu toe nog onvoldoende
belangstelling.
Online reserveren
Sinds 1 augustus kan er alleen nog online gereserveerd worden. Er is een informatieavond met
duidelijke uitleg georganiseerd. Alle leden hadden de mogelijkheid om hier vragen te stellen en het
reserveren te oefenen.
Nieuwe secretaresse
Vanaf november 2020 zal Treja de Boer de nieuwe secretaresse van de tenniscommissie zijn. Zij
vervangt Jeannet Otten die vanaf nov zitting neemt in het algemeen bestuur van HHCombi.
De afdeling tennis is ondanks de Coronatijd en het tijdelijk verbod om te sporten toch tevreden over
het afgelopen jaar. Er is sportief en veel getennist en met veel nieuwe leden erbij.

We hopen dan ook dat we mogen blijven tennissen, deels hebben we dit natuurlijk zelf in de hand.
Door ons aan de maatregelen te houden hopen we Corona onder controle te krijgen!!
Namens de afdeling tennis een sportieve groet,
Jeannet Otten

