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Het afgelopen jaar is heel anders verlopen dan ieder had verwacht. Het jaar is voor de
baancommissie een triest- en door de coronapandemie een wisselvallig jaar geweest.
Door de maatregelen van de overheid, mochten we soms geheel niet op ons
tenniscomplex om de banen te verzorgen.


In januari zijn naar aanleiding van de aanhoudende klachten over de baanverlichting
van baan 8, op ons verzoek door de leverancier vele metingen verricht aan de
lichtopbrengst en montagehoek van de armaturen. Echter tot dan toe zonder
resultaat zoals het contractueel zou moeten zijn. Het uiteindelijk gevolg was dat de
armaturen zijn vervangen en weer onder een andere stralingshoek zijn afgesteld,
waardoor de gestelde meetwaarde op de baan nu wel juist is.

 Door te langdurig natte padelbanen na een kortstondige hevige regenbui, zijn er
begin januari onderzoeken en metingen verricht ter controle. Echter deze wezen uit
dat de waterhuishouding van de “ondergrond” voldoet aan de geldende voorschriften.
Op 10 januari is de eindkeuring geweest door KIWA-ISA sport, zodat wij nu als eerste
in Nederland gecertificeerde padelbanen hebben.
 Op 17 februari kregen we het trieste bericht dat ons baancommissielid Jan Huisinga
door hartproblemen is overleden. Jan is vanaf het samengaan van TV-Phiteoss met
TV-Breakpoint’83 in februari 2012, dus ruim 8 jaar binnen onze baancommissie
werkzaam geweest.
 In de week van 6 maart hebben we weer de gebruikelijke puntjes op de laatste
onderhoudszaken gezet, zodat de start van het BP-open toernooi weer geheel
volgens de wensen kon beginnen. Echter door de coronapandemie moest na enkele
toernooidagen van overheidswege deze tenniscompetitie geheel worden afgelast en
vanaf 15 maart werd ons gehele park worden gesloten, conform de toen geldende
overheidsrichtlijnen. Dit hield in dat voor het reguliere baanonderhoud ook geen
acties binnen het park mochten worden uitgevoerd.
Vanaf 11 mei zijn de tennis activiteiten onder restrictie weer begonnen, echter het
clubhuis “Baan7” en de kleedkamers moesten gesloten blijven. En vanaf dit tijdstip
zijn de baanonderhouds-activiteiten weer opgestart maar wel op gepaste afstand.
 Op veler verzoek is begin maart de optrede van de “zijtrap” naar het terras iets
verhoogd en hebben we deze ook nog van een leuning voorzien.
 Op 1 april hebben we een kortdurende spanningsstoring gehad, de oorzaak was een
schade tijdens grondafgravingen voor de naastliggende nieuwbouw. Gelukkig was dit
overdag, maar wel weer met een inbraak storingsmelding tot gevolg!
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 Eind april hebben we een eerste harde wind over ons complex gehad, zodanig dat
het winddoek achter baan 8 geheel was losgewaaid, de lering hiervan is dat we bij
winddoeken voortaan meer flexibelere bevestigingen moeten toepassen, dus in de
vorm van korte elastische haken, wat inmiddels is uitgevoerd.
 Op 11 mei is de mogelijkheid voor enkeltennis weer vrijgegeven, zodat het
onderhoud van de banen ook weer ter hand werd genomen.
 Eind mei is er groot onderhoud op de tennisbanen verzorgd door TopGrass.
 In juni is het terras weer wat aangekleed door verzorging van de plantenbakken.


Aansluitend is in juli het terras verder aangekleed door het plaatsen van een 6-tal
grote parasols voor de zomerse dagen.

 Op juli zijn de dubbelspelen weer toegestaan en de kleedkamers en het clubhuis
“Baan 7” weer vrijgegeven maar alles op gepaste afstand.
 Verder zijn in deze maand de padelbanen van groot onderhoud voorzien en hebben
de baancommissie leden, de op veler verzoek gevraagde extra winddoeken in totaal
12 stuks opgehangen.
 Op 17 september werden we opgeschrikt door een verschrikkelijk bericht dat ons
baancommissielid, Wouter van Deursen tijdens een tennispartij een hartstilstand
heeft gekregen. Gelukkig is dit nu een heel eind goed gekomen, mede door het acuut
ingrijpen van hiervoor geoefende medespelers die reanimatie met AED konden
toepassing.
 Het niet aanwezig zijn van een brievenbus bleek toch nog vaak een tekortkoming
voor leveranciers en leden, dus is deze in november nu aangebracht.
 Verder zijn in deze maand op verzoek van het bestuur, voor herkenning van
Breakpoint door mogelijk potentiele nieuwe leden, een 2-tal reclamedoeken
aangebracht om dit uit te dragen.
 Ook hebben we half november een 20-tal zakken speelzand over de beide padelbanen
verspreidt na klachten over gladheid. Voor wat betreft het baanonderhoud van deze
banen zijn we nog steeds zoekende naar een handzaam en goed werkbaar attribuut
hiervoor.
 Voor verdere relevante informatie over de baancommissie binnen onze vereniging zie
hiervoor www.breakpoint83.nl /commissies/baan of ledeninfo
 Tot slot wil ik al mijn baancommissieleden via deze weg nogmaals hartelijk bedanken
voor de trouwe ondersteuning in het afgelopen jaar voor ons aller Breakpoint.


Verder wens ik alle Breakpointleden voor het komende seizoen een gezellig en
sportief verblijf op ons tenniscomplex en bovenal een voorspoedig, gezond en
hoopvol 2021.
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 Mochten er leden zijn die ter ondersteuning binnen de baancommissie mee willen
werken, dan zijn deze zeer welkom en kunnen altijd contact opnemen met
ondergetekende.

Namens de baancommissie
baancommissie@breakpoint83.nl
Hans Gruntjes
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