
Brief aan de leden van Raymond: "Akelig stil op het tennispark" 
 
Beste leden, 
 
Wat vreemd om jullie niet op het park, maar via de nieuwsbrief te spreken. Hopelijk zijn 
jullie gezond en gaat het naar omstandigheden goed. 
 
Ik loop al meer 4 weken rond op een verlaten tennispark en iedere keer als ik het park op 
kom, bedenk ik me hoe sneu het is dat we niet kunnen genieten van het "mooiste tennispark 
van de regio". Zeker gezien het zonnige weer van de afgelopen weken. Maar zoals iedereen 
moeten we "dealen" met de situatie en is er voorlopig nog weinig vooruitzicht.  
 
Wel gaf het ons de tijd om wat zaken aan te pakken: 
In de eerste week hebben we met het team binnen alles grondig schoongemaakt, alle 
stoelen en tafels gesopt, ramen gezeemd, de keuken binnenstebuiten gekeerd, enz. enz. 
Alle banen liggen er ondertussen ook strak bij, alle perkjes zijn onkruidvrij en geschoffeld en 
alle looppaden zijn weer schoon. Het terras hebben we schoongespoten, de terrastafels 
zitten in de beits, windschermen zijn mosvrij, het terras staat klaar en de loungesets nét nog 
weer wat beter opgesteld. 
 
Daarna was het werk wel een beetje op en heb ik voor het team van het Paviljoen 
werktijdverkorting aangevraagd, zij zitten sowieso 5 weken thuis. 
 
Gelukkig heeft onze overheid een pakket met maatregelen aangekondigd waardoor we voor 
nu in staat zijn ons hoofd boven water te houden. 
 
Desalniettemin kunnen wij 2020 waarschijnlijk beschouwen als "een verloren jaar": de 
voorjaarscompetitie is uitgesteld (en gaat misschien helemaal niet door), het single mix 
toernooi is afgelast en het is nog maar de vraag of de verdere evenementen doorgang 
kunnen vinden, en zo ja, in welke vorm.  
 
Zoals al in de media aangekaart: het leven na de coronacrisis zal niet meer hetzelfde zijn.  
Dat geldt helaas ook voor onze club. 
 
Maar we gaan niet bij de pakken neer zitten en zullen, wanneer we weer open mogen, met 
goede moed voor jullie klaarstaan. Dus ook al is het momenteel akelig stil op het park, we 
vertrouwen erop dat dit weer zal veranderen! Want tennis is en blijft nu eenmaal het 
allerleukste spelletje! 
 
Blijf gezond, denk aan elkaar en hopelijk tot snel! 
 
Sportieve groet, 
 
Raymond Scholtes 



     
 


