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Zaterdag dd-dd-dddd om hh:mm hr. zijn onze banen geopend!
Sittard, maart 2019
Beste Leden,

Per dd-dd-dddd leverde fa. ACE de banen op aan Electron. D.w.z.: Nieuwe gravel, gevlakt
en gewalst en de lijnen er in. Onze vertrouwde ex-groundsmen zorgden voor netpalen en
netten. Het ziet er dan speelklaar uit maar dat is het nog net niet. Er moet nog een aantal
maal gewalst worden om de eerste tennisbewegingen niet al te grote schade te laten
aanrichten. Dat walsen vindt morgenavond en zaterdagmorgen plaats. Daarna nog een test
en de verwachting is dat deze goed verloopt en dat de sleutel die toegang geeft tot de
banen vanaf hh:mm hr. op de gebruikelijke plek hangt. Het seizoen is dan voor geopend
verklaard!
Zoals ieder jaar vragen om speciale aandacht van eenieder voor het repareren van
eventuele gaten die ontstaan bij het spelen op de nog relatief zachte banen. Veeg de
gravel met de schoen netjes terug in het ontstane gat en trap even goed aan. Doe dit het
liefst meteen nadat het gat ontstaan is. Erg belangrijk en vanzelfsprekend is het
nadrukkelijk vegen van de banen na uw partij. Neem het volledige baanoppervlak dan mee
(dus tot aan de afrastering en tot aan het waterpunt!) en veeg in grote spiraalvormige
bewegingen van buiten naar het midden van de baan. Zo brengt u de gravel steeds terug
naar de baan.
Fijn dat we weer kunnen beginnen!
We rekenen op uw inzet om het voor degenen die na u komen ook leuk te houden! Dank!
namens het bestuur,

Pascal Gerits, secretaris
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