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Jaarverslag baancommissie 2021 
 
(Voor het jaaroverzicht baancommissie zie: www.breakpoint83.nl/baancommissie/) 

 
Het afgelopen jaar is door de coronapandemie weer anders verlopen dan 

gebruikelijk. Het is voor de baancommissie een wisselvallig jaar geweest. Door 

de maatregelen van de overheid mochten we soms helemaal niet op ons 

tenniscomplex om te tennissen en de banen te verzorgen. 

 

• In het begin van het jaar werd de "lockdown" van 15 december 2020 
voortgezet en per 23 januari 2021 werd deze zelfs verzwaard met een avondklok 

vanaf 21.00 uur tot en met 15 maart.  

• In de nacht van 6 op 7 februari waren alle banen helemaal ondergesneeuwd, 
waardoor de banen tot 20 februari niet bespeelbaar waren, voor het dan 

toegestane enkelspel overdag.  
• Door de coronamaatregelen is er dit jaar geen Breakpoint Open toernooi 

uitgeschreven. Hopelijk het komend jaar voor de 25e keer!  
• Vanaf 16 maart mochten we weer dubbelspel spelen.  

  
• Verder hebben we een goede borstelmachine voor het onderhoud van de 

padelbanen aangeschaft met een goed en prettig werkresultaat.  
• In april hebben de padelbanen voor de eerste keer van dit jaar een groot 

onderhoud gehad door de Fa. TopGrass en verder hebben de baancommissie-
leden de op veler verzoek gevraagde extra winddoeken, in totaal 12 stuks, rond 

veel banen opgehangen.  
• Begin mei is de baancommissie uitgebreid met 5 nieuwe werkgroepleden.  

  

• Tijdens de ALV op 16 juli is Hans Gruntjes na 25 jaar afgetreden als voorzitter 
van de baancommissie, maar blijft wel commissielid. Theo Stehouwer neemt de 

bestuurstaak over als voorzitter van de baancommissie.  
• Begin september zijn door de Fa. Van Riel  12 zitelementen voor de beide 

padelbanen geplaatst als rustpunt voor de spelers en eventuele toeschouwers.  
• Begin september is weer het jaarlijks groot onderhoud gepleegd aan alle 7 

tennisbanen door de Fa. TopGrass en op 21 september is het 2e groot onderhoud 
aan de beide padelbanen gepleegd, waarna enkele commissieleden nog het 

noodzakelijk speelzand hierop hebben aangebracht.  
  

• Begin oktober zijn de AED/reanimatiecursussen weer gehouden waaraan ruim 
60 leden hebben deelgenomen. Een compliment voor Lia van Brunschot.  

• De geplante hedera groeit maar door en medio november zijn we gestart om 
met enige regelmaat de hedera op te binden. Dat zal in het komende jaar ook 

weer doorgang vinden.  

• Op baan 1 is een drainagebuis aangebracht om het eventueel overtollige 
regenwater snel af te voeren.   
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• Medio oktober zijn met TOP Oss gesprekken gestart om hun 

voetbalveldverlichting, die ook op onze banen schijnt, indien mogelijk bij te 
stellen, zodat op onze banen alleen onze eigen verlichting schijnt. Een definitieve 

oplossing laat helaas nog op zich wachten.  

 
• Door de landelijke coronamaatregelen is vanaf 17 november "baan 7" weer 

gesloten en vanaf 28 november werden ook de tennisbanen vanaf 17.00 uur 
"gesloten" voor gebruik.  

  
• Op 3 december is door de Fa. VDL voor de 3e keer geregeld dat het 

bedienpaneel voor de baanverlichting weer optimaal functioneert. Ter verbetering 
hebben we de uitvoering wat aangepast dit ter stimulering van een juist gebruik. 

Inmiddels zijn ook de lampen van onze baanverlichting schoongemaakt.  
• Op 7 december waren alle banen voor een dag afgekeurd door een sneeuwdek.  

• In de eerste weken van december zijn de lang verwachte ballenvangers bij TOP 
Oss geplaatst, dit als laatste onderdeel van onze eisen voor de nieuwbouw en 

hopelijk werken ze naar ieders tevredenheid.  
  

• Voor verdere relevante informatie over de baancommissie binnen onze 

vereniging zie   www.breakpoint83.nl/baancommissie/    of   
www.breakpoint83.nl/leden-informatie/  en voor de eventuele winterse 

afkeuringen, zie onze KNLTB ClubApp op de smartphone.  
  

• Tot slot wil ik al de baancommissieleden via deze weg nogmaals hartelijk 
bedanken voor de trouwe inzet in het afgelopen jaar voor onze tennisvereniging.  

  
• 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.   

  
• Verder wens ik alle Breakpointleden voor het komende seizoen een plezierig en 

veilig verblijf op de banen van ons tenniscomplex en bovenal een voorspoedig, 
gezond en hoopvol 2022.  

  

  
  

  
  

Namens de baancommissie  
Theo Stehouwer  

baancommissie@breakpoint83.nl   
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