
 

Nieuwsbrief Mei 2022 

 

 

Aangekondigd vertrek voorzitter Gerwin Brüns 

In een persoonlijk bericht van Gerwin aan alle leden, heeft hij aangegeven dat hij aan het eind van het 
tennisseizoen 2022, zijn functie neerlegt. Na twaalf bestuursjaren, allemaal als voorzitter, is het voor hem 
tijd om te genieten van meer vrije tijd en aan ons een nieuwe sturende kracht aan te stellen. Wij 
bedanken Gerwin uiteraard voor deze mooie jaren en hetgeen hij  met de vereniging heeft bereikt.  
Vanzelfsprekend respecteren wij zijn keuze om te stoppen. Aan het eind van dit seizoen zullen wij op 
gepaste wijze afscheid nemen van Gerwin. Uiteraard blijft Gerwin nog wel actief als tennisser binnen onze 
vereniging en kunnen we, ook na zijn vertrek, hem ongetwijfeld als vraagbaak blijven gebruiken. 
 
Hoe het proces gaat verlopen aangaande de zoektocht naar een nieuwe voorzitter, laten wij binnenkort 
weten in een aparte mailing hierover. 
 

 

 

Tennisschool Mark Veldmate 

Tennisschool Mark Veldmate heeft zijn 

lopende contract met STB verlengd tot 1 april 

2025.  Wij zijn blij dat we deze goede 

samenwerking kunnen voortzetten en de 

komende jaren voldoende tennisles 

mogelijkheden kunnen aanbieden aan onze 

(nieuwe) leden. 

 

 

STB verduurzaamd verder 

Het gebiedsfonds Stadskanaal op Zon heeft ons een subsidie toegekend voor het plaatsen van 

zonnepanelen op het dak van onze kantine. 

Wij gaan nu samen met Stichting beachpark dit project “verduurzaming van ons tennis & beachpark” 

verder afronden. 

 



 
 

Kantine-commissie STB 

Wij hebben sinds begin van het tennisseizoen 

een nieuwe kantine commissie. Mirjam 

Bezema, Mechteld Ros en Sander Haring zijn 

samen met Ina Post verantwoordelijk voor het 

beheer van de kantine. 

Zoals jullie wellicht hebben gezien zijn er de 

nodige veranderingen geweest in de nu nog 

gezelligere kantine. 

Tevens is een nieuwe TV gekocht. De oude 

waren aan vervanging toe. Deze TV is 

gesponsord door de vrienden van STB. 

Hiervoor willen wij alle vrienden van STB 

hartelijk danken ! 

Ook op het terras zijn een aantal nieuwe 

pronkstukken te zien. Ruud Luchjenbroers 

heeft van het (afgebroken) podium in de 

kantine een tweetal picknickbanken gemaakt.  

 

 

 

Wijzigingen baan afhangen 

Vanaf heden zijn er een aantal aanpassingen gedaan in het baanreserveringssysteem. Zo is het nu 

niet meer noodzakelijk om de reservering die je hebt gedaan, te bevestigen op de club. Daarnaast 

een standaard blok verlengd van 50 minuten naar een uur speeltijd. Als laatste hebben we gekozen 

voor de aanvangstijden op baan 1, 2 en 3 op het hele uur te zetten en die van baan 4 en 5 op het 

halve uur. Dit om het eenvoudiger te maken om eventueel voor een tweede keer op de avond te 

reserveren. Anders zit daar vaak een uur tussen. 

 

 

 

 

 



 
Zomer Challenge 2022 

Tennisvereniging STB biedt ook deze zomer tennis voor voetballers, volleyballers, handballers, 

hockeyers en andere teamspelers die een zomerstop hebben van hun eigen sport. Ook sporters die 

veel binnen sporten en in de zomer naar buiten willen, zijn van harte welkom om mee te doen aan 

de Zomer Challenge. 

De Zomer Challenge is een compact lidmaatschap van een aantal maanden in de zomer waarbij 

spelers, jong en oud, vrij kunnen tennissen wanneer het hen uitkomt. Daarnaast kunnen de spelers 

meedoen aan een clinic onder begeleiding van een gecertificeerde trainer, zijn er een aantal 

begeleide toss-avonden en doen zij mee aan het Zomer Challenge eindtoernooi. 

Deelnemers kunnen zich individueel inschrijven, of met teamgenoten. Kosten zijn € 40,- per persoon. 

Voor meer informatie en aanmelden, kijk op www.stb-stadskanaal en er kan contact worden 

opgenomen met Tennisvereniging STB, via mailadres info@stb-stadskanaal.nl. 

 

 

Clubkampioenschappen 2022 

 

Na een afwezigheid van 2 jaar willen we bij STB graag de clubkampioenschappen weer gaan 

organiseren. We gaan dit doen in de week van 13 – 19 juni 2022. 

 

Dit jaar kun je je inschrijven voor een 4-tal categorieën. De categorieën Heren dubbel/heren enkel en 

Dames dubbel/dames enkel. Geef bij opgave even aan voor welk niveau je je zou willen opgeven. Wij 

zorgen dan voor indelingen op het juiste niveau. 

Aanmelden voor de clubkampioenschappen kan via info@stb-stadskanaal.nl. Daarnaast hangen er 

binnenkort inschrijfformulieren in de kantine. 

Naast het senioren-toernooi, organiseren we ook een toernooi voor onze jeugd. Op zaterdag 18 juni 

gaat dit plaatsvinden. Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.  
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5x5 estafette Solar Noord 

Op 25 juni 2022 gaat de 5x5 estafette Solar Noord voor de 8e keer van start. Gelijktijdig vieren de 

Runners hun 35 jarig bestaan. STB is gevraagd of wij een team kunnen samenstellen met een vijftal 

lopers die ieder 5 km af leggen. Graag je aanmelding. Als team of als individu mailen naar info@stb-

stadskanaal.nl. Wij brengen jullie, de geïnteresseerden, dan met elkaar in contact.  

 

 

Agenda/activiteiten: 

Onderstaand een kort overzicht van de te verwachten activiteiten voor het lopende jaar. 

Datum Evenement Organisatie/contactpersoon 

13-19 juni Clubkampioenschappen HD/DD en HE/DE Activiteitencommissie 

18 juni Clubkampioenschappen jeugd (middag) Niels Haring 

23 juni Algemene Ledenvergadering Bestuur 

2 en 3 juli Beach tennis Organisatie Beachtennis 

22-28 augustus DTT (Open tennistoernooi STB) Toernooicommissie STB 

September Clubkampioenschappen Gemengd dubbel Activiteitencommissie 

4 november Afsluiting seizoen Beach & tennispark Jasper de Munck 

 

Senioren-Toernooien in de regio 

Datum Evenement Plaats 

4-6 t/m 12-6 Open tennistoernooi Oude Pekela 

20-6 t/m 26-6 Open tennistoernooi Gasselternijveen 

2-7 t/m 10-7 Open tennistoernooi Musselkanaal 

25-7 t/m 31-7 Open tennistoernooi Nieuwe Pekela 

29-8 t/m 4-9 Open tennistoernooi Borger 

5-9 t/m 11-9 Open tennistoernooi Ter Apel 

14-9 t/m 25-9 Open tennistoernooi Veendam 

28-9 t/m 9-10 Open tennistoernooi Onstwedde 

 

Naast bovenstaande, zijn er nog meer toernooien in de regio. Voor meer informatie met betrekking 

tot deelname aan een toernooi, ga naar https://mijnknltb.toernooi.nl/tournaments. Zoek hier op 

plaatsnaam en je kunt de toernooien vinden. 
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