Beste leden,
De start van het nieuwe tennisseizoen 2022 en de start van het geheel nieuwe padelseizoen 2022 is
niet zo verlopen, zoals wij als vereniging hadden gehoopt.
Onderstaand geven wij een toelichting op de diverse onderdelen:
Opening van het tennisseizoen 2022
Het slechte weer van de afgelopen weken (vorst, sneeuw en de alsmaar vallende regen) heeft er voor
gezorgd, dat de tennisbanen nog steeds niet gereed zijn. De machines kunnen nog steeds de banen
niet op.
De laatste verwachting is, dat komende zondag 10 april 2022 de banen geopend en dus bespeeld
kunnen worden. Zekerheid geeft de baancommissie echter niet.
Via de KNLTB ClubApp (waarop de tennis- en padelbanen buiten gereserveerd kunnen worden) kunt
u zien, of de buitenbanen gereed zijn en dus gereserveerd kunnen worden. Zo lang de tennisbanen
buiten niet geopend zijn, kunt u wel een binnenbaan reserveren (zie hiervoor de toelichting onder
“Reserveren van de tennisbanen buiten”).
Note: De Voorjaarscompetitie 2022 is inmiddels al gestart. Ook daarvoor zijn afspraken gemaakt voor
het spelen op de binnenbanen, indien nodig. Daarnaast is het Openingstoernooi 2022 ook op de
binnenbanen gespeeld.
Opening van het nieuwe padelseizoen 2022
Mede door het slechte weer, maar ook door tegenslagen bij de bouw, hebben wij de geplande
opening op 3 april 2022 niet gehaald.
De (officiële) opening is nu op zondag 10 april 2022. Wij nodigen u van harte uit om bij deze opening
aanwezig te zijn en te genieten van ons sportpark en kennis te maken met het padelspel.
De opening houdt in:
13.00 tot 17.00 uur.
Er worden clinics gehouden en er kan vrij gespeeld worden. Indien gewenst
wordt uitleg van de regels gegeven.
14.30 tot 14.45 uur.
Officiële opening
15.00 uur.
Demowedstrijd
Reserveren van de tennisbanen buiten
Het reserveren van de tennisbanen buiten kan via de KNLTB ClubApp. Het is mogelijk om een baan 7
dagen van te voren te reserveren. Indien een baan gereserveerd is en men achteraf gezien toch niet
spelen kan, dan moet de reservering uit het systeem gehaald worden. Wij willen voorkomen, dat
tennisbanen onnodig onbenut zouden zijn.
Wij zijn een vereniging, waarbij het tennissen op de buitenbanen centraal staat. Als service naar de
leden, hebben wij een afspraak met de pachters Marcel en Sarina van de tennishal gemaakt, dat onze
leden in de volgende gevallen gebruik kunnen maken van de tennisbanen binnen:
• Het weer te slecht is om buiten te spelen;
• Het door drukte niet mogelijk is om buiten te spelen;
• De temperatuur te hoog is om buiten te spelen.
Het reserveren van de binnenbanen kan UITSLUITEND EN ALLEEN via de KNLTB ClubApp gebeuren
en heeft de volgende regels:
• Is het clubhuis gesloten, kunnen de binnenbanen niet gereserveerd worden;
• Hebben Marcel/Sarina de binnenbanen verhuurd, kunnen de leden van de vereniging niet
reserveren;
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Via de KNLTB ClubApp kunt u zien of de binnenbanen gereserveerd kunnen worden. Indien
dit zo is, dan zijn bij de genoemde gevallen (weer en drukte) de banen gratis.
Een binnenbaan kan slechts 30 minuten vóór de geplande tijd gereserveerd worden. Indien u
derhalve een buitenbaan gereserveerd zou hebben en het weer is op het geplande moment
slecht, dan moet u de reservering op de buitenbaan verwijderen en kunt u 30 minuten vóór
de geplande tijd een baan binnen (indien beschikbaar) reserveren.

De KNLTB ClubApp geeft weer:
7 tennisbanen buiten (genummerd 1 t/m 7). De nummering is gewijzigd. De oude banen 7 en 8 zijn
nu de banen 3 en 4.
4 Padelbanen (genummerd 1 t/m 4). Nummer 1 is vanuit de kantine gezien meest links.
5 tennisbanen binnen (genummerd 8 t/m 12).
Reserveren van de Padelbanen
Wij hebben 4 Padelbanen, genummerd 1 t/m 4.
De padelbanen 3 en 4 zijn bestemd voor de verhuur aan derden (niet-leden), alsmede de padellessen
en kunnen (onder voorbehoud) vanaf zondag 10 april 2022 om 17.00 uur gereserveerd worden.
Reserveren is 3 weken van te voren mogelijk.
Dit reserveren kan via de KNLTB Meet & Play App of direct bij Marcel/Sarina. Bij het reserveren moet
direct betaald worden.
De kosten bedragen per uur € 25,00 en tijdens piekuren (b.v. doordeweeks vanaf 18.00 uur) € 30,00.
Note: In het boekingssysteem zal de mogelijkheid worden opgenomen (mogelijk eind april 2022), dat
wanneer de banen 3 en 4 niet verhuurd zouden zijn, de leden van de vereniging dan 1 uur vóór de
geplande tijd ook deze banen kunnen huren tegen een tarief van € 20,00 per uur. Gedurende de
maand april 2022 is het nog gratis voor leden.
De padelbanen 1 en 2 zijn bestemd voor de leden van de vereniging en kunnen via de KNLTB ClubApp
gereserveerd worden. Gelijk aan de reservering van de tennisbanen buiten is dit 7 dagen vóór de
geplande tijd mogelijk. Leden van de vereniging betalen voor het gebruik van de padelbanen 1 en 2
geen vergoeding (zit in de contributie).
De materialen (rackets en ballen) voor het padellen, kunt u zowel kopen als huren bij Marcel/Sarina.
Algemeen
Het is mogelijk, dat de weergegeven onderdelen na enige tijd zullen veranderen. Wij moeten leren
van de komende ervaringen. Uiteraard zullen wij de wijzigingen aan u doorgeven.
Wij hopen u komende zondag of op een later moment op ons mooie tennis- en padelpark de
Heksenmeppers te mogen begroeten. Wanneer u vragen heeft over de weergegeven onderdelen,
dan kunt u deze aan de leden van het bestuur of de padelcommissie stellen.
Namens het bestuur,
Judith van Leeuwen
voorzitter@heksenmeppers.nl
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