Hoofdlijnen gesprek over Topsport bij de TieBreakers 1 februari 2017
Aanwezig:

- ca 20 spelers niveau 4/4 of hoger + ca 20 schriftelijke verhinderingen
- CIC: Roderick Bratianu
- Technische Commissie: Anne Eskes, Jeldou Jansma, Peter van Renesse, Rob Hulst
- Bestuur: Theo Schoof

Trainingsfaciliteiten:
Over het algemeen is men zeer tevreden met het huidige trainingsaanbod o.l.v. Roderick.
In de winter valt de buitentraining vaak weg en zou het zeer wenselijk zijn om in ieder geval in de hal nog
een tweede trainingsmogelijkheid te krijgen. Omdat de hal tussen 19.00 en 22.00 volledig bezet is met
contracten, is het moeilijk daarvoor vroeg op de avond ruimte te creëren. Dit kan alleen als het recht op
verlengen van bestaande contracten wordt gewijzigd.
- TC en bestuur zullen onderzoeken of het mogelijk is om in de weken dat de buitenbanen niet
beschikbaar zijn door regen of onderhoud elders een (vervangende) trainingsfaciliteit te regelen.
- Na 22.00 uur zijn er minder vaste contracten en zou er de mogelijkheid kunnen zijn om wekelijks op
dinsdagavond vanaf 22.00 uur in de hal een training te organiseren, wellicht gekoppeld aan een
conditietraining van 21.00-22.00. Voor een deel van de spelers wordt dit (vanwege werk de volgende
ochtend) als te laat ervaren, maar voor een aantal is dit zeker een te onderzoeken alternatief.
- Zaterdagochtend 9.00 uur wordt door velen als erg te vroeg ervaren. Sommigen hebben hier echter
geen probleem mee. Wellicht betere afstemming hierin. Een optie zou kunnen zijn om de
selectiejeugd vroeg te laten trainen, waardoor er een contactmoment tussen jeugd en senioren
ontstaat.
- Velen zouden het fijn vinden als de zaterdagtraining gekoppeld wordt aan een conditietraining. Bij
deze conditietraining zou ook de jeugd kunnen aansluiten.
- Wellicht is het ook mogelijk om door de week overdag tegen een gereduceerd tarief banen
beschikbaar te stellen voor trainingen.
In de zomer lopen de trainingen heel goed. Een enkeling zou het waardevol vinden als er vanwege
(onregelmatige) werktijden de mogelijkheid bestaat om (in overleg) per week te switchen tussen de
trainingsdagen. Al gebeurt dit ook al via de groeps-app.
Doorstroming vanuit de jeugd:
Als club hebben we te maken dat vele (betere) jeugdspelers niet doorstromen naar de senioren, maar
afhaken. De Jeugdcommissie is bezig om meer structureel beleid te maken, waarbij extra faciliteiten worden
geboden aan de jeugdselectie. Op termijn moet dan talentvolle jeugd binnen de club houden.
Een belangrijke hulp-factor daarbij zou kunnen zijn, dat het topsport en de topsporters bij de TieBreakers
meer zichtbaar zijn. Nu zijn er slechts beperkte contactmomenten tussen jeugd en topspelers.
Een aantal opties zijn:
- Gezamenlijke conditietraining jeugdselectie en seniorenselectie.
- Een mentorschap wordt door de meeste spelers als te ingrijpend gezien, maar wel is men bereid om
mee te werken aan extra contactmomenten. Het liefst ziet men dat die momenten spontaan

-

ontstaan, bijv. door een gezamenlijke conditietraining of door op elkaar aansluitende
tennistrainingen.
De jeugdcommissie zal samen met het CIC en het Bestuur hier verder invulling aan gaan geven.

Omdat de doorstroming niet direct nieuwe spelers zal opleveren, is (vers van de pers) recent besloten om bij
het aannemen van nieuwe leden voorrang te verlenen aan twintigers tot ca 28 jaar.
Competitie
Er is een landelijke trend aan de gang, waarbij er minder interesse is voor de gemengde competities. Ook bij
de TieBreakers is dat momenteel het geval. Komend jaar zullen we daarom afscheid nemen van onze
hoogste competitieklasse (2e klasse gemengd zondag). Ook lijkt het er op dat we van de 3 zondag gemengd
3e klasse teams er slechts 1 kunnen vullen. We zullen nog een extra inspanning verrichten om in ieder geval
een tweede 3e klasse team overeind te houden. Een optie daarbij is dat op sommige zaterdagspelers een
beroep wordt gedaan om bij toerbeurt mee te doen bij dit tweede 3e klasse gemengd team. Wellicht zullen
sommige hiervoor nog apart door de TC worden benaderd de komende weken.
De lengte van de wedstrijddag wordt mede als een belangrijke overweging genoemd om niet meer aan de
gemengde competitie mee te doen. Vanaf dit jaar zal echter voor de hoogste teams (bij de thuiswedstrijden)
uitgegaan worden van 2 vaste wedstrijdbanen. Hierdoor kan de competitiedag in 4 speelrondes worden
afgerond.
Het niet makkelijk vullen van de gemengde zondagteams is ook een gevolg van de slechtere doorstroming
vanuit de jeugd. Op termijn hopen we met een structureler jeugdbeleid hier verbetering in te krijgen.
De hoogste klasse najaarscompetitie is ook groeiende in sterkte. Bekeken wordt of er animo is om
aanvullend aan de voorjaarscompetitie in de najaarscompetitie met een 1e klasse team mee te doen
(momenteel ca niveau 4).
Subsidieregeling
Momenteel heeft de TieBreakers een subsidieregeling voor de spelers in de 2 hoogste klasses op zondag. De
meesten geven aan dat de subsidieregeling wel leuk is, maar geen overweging om keuzes te beïnvloeden.
Het creëren van voldoende trainingsfaciliteiten wordt als belangrijker ervaren dan de subsidie zelf.
Overige punten:
Clubkleding: velen geven aan dat er interesse is om clubkleding aan te bieden. Goed om dan rekening te
houden met een assortiment, dat er goed uit ziet en waarin voldoende keuze is.
Afhangen: Er is een sterke behoefte om een uur af te kunnen hangen ipv 30 minuten. Op de allerdrukste
momenten zal dat veel spanning geven, maar het bestuur zal dit nader onderzoeken.
Tossen op maandag: Er bestaat ten onrechte het idee, dat topspelers op de toss ingedeeld zouden worden
met spelers met een duidelijk lagere rating. Dit is niet het geval. Spelers worden op hun eigen niveau
ingedeeld, voorzover “ voorradig”.
Open Toernooi: er wordt geopperd om beter gebruik te maken van het wervingselement dat uitgaat van een
goed georganiseerd open toernooi. Daar kunnen rechtstreeks spelers benaderd worden om lid te worden.
Voorstel is om deze (topsport)bijeenkomsten minimaal 2 maal per jaar te organiseren.

