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infecterende reinigingsdoekjes 
en een spuitfles met desinfec-
terende spray. Binnenkort ont-
vangen we van de Rabobank een 
gepersonaliseerde display, 1 
doos tissues en 1 flacon gel. We 
hopen dat iedereen dit bij bin-
nenkomst ook even gebruikt om 
de handen te reinigen. 

We doen als club hiermee ons 
uiterste best om corona buiten 
de deur te houden. Mocht er 
onverhoopt een haard terug te 
traceren zijn naar de tennis, 
zou het tot een tijdelijke slui-
ting kunnen leiden en dat willen 
we kost wat kost met zijn allen 
voorkomen. 

De meeste sponsoren hebben 
hun gebruikelijke sponsoring 
doorgezet, op een paar daarge-
laten. RHB heeft “in natura” 
gesponsord door de elektrische 
bedrading rondom het clubge-
bouw na te kijken en aan te 
passen. Hiermee hopen we de 
regelmatige stroomuitval te 
hebben opgelost en daarmee 
ook de veiligheid bij het ge-
bruik van stroom buiten de kan-
tine. 

De verlichting rondom is ver-
vangen door energiebesparende 

TV WPD 
CORONANIEUWSBRIEF 5  

Beste Leden, 

Hier weer nieuws vanuit het bestuur.  

Het spelen onder coronatijd valt nog niet te-
gen. Ik merk dat iedereen weer plezier heeft 
onder het tennissen en met de aanstaande 
competities in het vooruitzicht lijkt het weer 
bijna als vanouds. Er worden ook weer toer-
nooien gespeeld en het doet me goed namen 
van WPD-leden in de uitslagen terug te vin-
den. We hebben ware kampioenen in onze ge-
lederen. We kunnen trots zijn op ons kleine 
clubje! 

Jammer dat ons toernooi niet door kon gaan, 
maar hoofdsponsor Wesley van Den Baas en 
zijn madam, wil na de zomervakantie met het 
bestuur rond de tafel gaan zitten om alsnog 
een najaar/winter activiteit te sponsoren. We 
gaan hier nog van horen! 

Vanuit de Gemeente Goes, NOC-NSF en de 
KNLTB zijn per 10 augustus weer nieuwe aan-
scherpingen wat betreft de coronamaatrege-
len binnengekomen. 

Wij willen er daarom nogmaals op wijzen dat 
je alleen maar naar het tennispark mag komen 
wanneer je geen verkoudheid/koorts klachten 
hebt. Verder mag er alleen gespeeld worden 
na reservering via de KNLTB ClubApp. Dit 
moet niet tijdens evenementen, competities 
en clubavonden. Daar worden de deelnemers 
sowieso geregistreerd. Bezoekers zullen we 
ook registreren. 

Verder is het de bedoeling om de stoelen op 
de plaats te laten staan waar ze neergezet 
zijn op 1,5 meter. Binnen staat op de bar een 
desinfecterende gel in dispenser, er zijn des-



ledverlichting in een zeer 
fraaie behuizing.  
LuxImprove heeft een 
mooie geste gemaakt voor 
de TV WPD. Beiden har-
telijk dank, het ziet er 
perfect uit! 

Fijn dat sponsoring op de-
ze manier ook kan. We 
kunnen de euro’s in deze 
periode goed gebruiken, 
zo is het net van baan 1 na 
7 jaar trouwe dienst ver-
vangen door een nieuwe. 
Helaas is de glasdeur 
koelkast ook opgehouden 
met koelen. We hebben 
de oude koelkast uit het 
schuurtje nog maar even 
voor de dag gehaald om 
tijdens drukke clubavon-
den en evenementen ge-
noeg gekoelde drankjes 
te kunnen serveren en ook 
voor hapjes is het makke-
lijk wat extra ruimte te 
hebben. Nog even doors-
paren voor een nieuwe 
glasdeurkast. Voor vol-
gend jaar zou het zeer 
fijn zijn om er een tijdens 
het toernooi te hebben. 

Sylvia 

 

LADDERCOMPETITIE 

 

Via de KNLTB ClubApp 
was het mogelijk om el-
kaar uit te dagen in een 
laddercompetitie, dit 

bleek echter niet 
naar 100% tevreden-
heid te werken, maar 
de animo was groot. 
Daarom hebben wij 
in de kantine een 
laddercompetitie op-
gezet voor zowel de 
heren als de dames. 

 

In de laddercompetitie 
krijgt iedereen een plaats 
in de "Ladder".  

Dit is een indeling in de 
vorm van een pyramide. Ie-
dereen die heeft inge-
schreven in de ClubApp 
heeft een plaats gekregen 
in deze pyramide en het 
doel is om zo hoog mogelijk 
in de pyramide te klimmen. 
Dit kan door iemand uit te 
dagen die in de rij boven 
jou staat. Bij winst neem je 
de plaats van jouw tegen-
stander in en zo is het mo-
gelijk om de hoogste trede 
proberen te bereiken. Een 
leuke manier om een vriend-
schappelijk potje te enke-
len, met een competitief 
karakter. Om dit goed bij 
te kunnen houden wil ik alle 
deelnemers vragen om een 
pasfoto of oud tennispasje 
op te hangen op het bord. 

 

Voor deze wedstrijden 
gelden een aantal regels 

• De uitdager kan ie-
dereen die in de rij 
boven hem/haar staat 
uitdagen. 

• Geplande wedstrijden 
graag doorgeven in de 
Laddercompetitie 
App-groep 

• Voor de wedstrijd ko-
men de spelers over-
een of er gespeeld 
wordt op tijd of om 2 
gewonnen sets, indien 
de baan na jullie wed-
strijd is gereser-
veerd adviseren wij 
om op tijd te spelen. 

• Geef de uitslag door 
in de Ladder Ap-
pgroep en wissel, in-
dien nodig, van plaats 
op het ladderbord in 
de kantine. Indien de 
kantine gesloten is, 
zal ik er voor zorgen 
dat de bordjes ver-
hangen worden, indien 
de uitslag is doorge-
geven in de Appgroep. 

• Er wordt van alle in-
geschreven spelers 
verwacht mee te wer-
ken aan uitdagingen. 
Natuurlijk is het niet 
altijd mogelijk om el-
ke uitdaging te accep-
teren, maar probeer 
dan samen een pas-



Ladies afternoon en gent-
lemens night 

In de afgelaste toernooi-
week hebben we toch nog 
wat vervangende gezellig-
heid gehad. 

De dames speelden leuke 
partijen en waren verwend 
met pruimencake/taart, 
door Petra gebakken. Marja 
had voor na afloop lekkere 
wraps gemaakt en als aardig-
heidje had Sylvia herinne-
ringssteentjes beschilderd. 

Een geslaagde middag. 

 

 

 

 

 

 

De heren hebben een ge-
slaagde avond gehad, waar 
nog tot laat over nagespro-
ken moest worden. Foto’s 
zijn in de strijd gebleven. 

 

sende tijd af te spre-
ken. 

• Bij vragen, neem ge-
rust contact op. 

 

Wij hopen dat zowel bij 
de dames en de heren 
een aantal leuke partijen 
gespeeld gaan worden, 
zodat iedereen tijdig in 
vorm is voor de clubkam-
pioenschappen. 

 

Namens de TC, 
Danny. 

 

Overige activiteiten 

 

• 31-10 t/m  8-11       
De WPD Club-
kampoenschappen 
2020  senioren 

Er kan ingeschreven wor-
den voor alle disciplines. 

2 x gewonnen set, bij ge-
lijk: super-tie break. 

Er zal rekening worden 
gehouden met de ver-
schillende sterktes. 

Een indeling in 2 catego-
rieën behoort tot de mo-
gelijkheden. 

Indien u bereid bent, 
een of  meerdere dagen/ 
avonden  voor kantine-
bezetting te zorgen, laat 
het ons weten svp. 

 

 

  

  

• 15 november                   
WPD Eindtoernooi 

Verdere info volgt...maar 
houd alvast maar rekening 
met: 

 een thema 

 Catering 

 prijsuitreiking van de 
clubkampioenschappen 

 verloting 

Een bescheiden bijdrage 
zal worden gevraagd ( in-
schrijfgeld ) 

  

U kunt voor beide in-
schrijven via: 

tc@tvwpd.nl 

  

Met vriendelijke sport-
groeten, 

Danny, Dennis, Jacques 

TC WPD 
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richt over de competities.  

Groen 2 (6-9 t/m 15-11) 

WPD (Wolphaartsdijk) 

MLTC (Middelburg) 

De Schelde (Vlissingen) 

Slagvast (Kamperland) 

Goese Maan 1 

Goese Maan 2 

Tebo (Heinkenszand) 

‘tSwaecke (Wemeldinge) 

Rood 2 (6-9 t/m 4-10) 

WPD (Wolphaartsdijk) 

Kapelle 

Goese Maan 

De Klappers (Krabbendijke) 

 

Mini-Maxi 
Alle jeugdleden mogen zon-
dag 30 augustus meedoen 
met het mini-maxi toernooi. 

We spelen tussen 12.30  en 
14.00 uur. 

Je speelt met je papa, ma-
ma, broer, zus, opa, oma of 
iemand anders die kan ten-
nissen. Zo maken we er een 
gezellig toernooitje van!  

Doe je mee, laat het even 
weten: jeugd@tvwpd.nl 

 

Groetjes Claudia, Jelmer en 
Sylvia 

P.s: heb je niemand om mee te 
spelen, dan doen wij mee. 

Eindtoernooi zomer 
lidmaatschappen. 

Beste zomerleden, jul-
lie lidmaatschappen lo-
pen af. Sommigen eind 
augustus, sommigen 
eind september. Jam-
mer, want jullie bren-
gen ook een hoop gezel-
ligheid mee op bijvoor-
beeld de clubavonden, 
maar ook bij activitei-
ten. Speciaal voor jullie 
hebben we een eind-
toernooi gepland op 30 
augustus. Het is lastig 
plannen, maar na be-
raad is het slimmer op 
zondag, omdat er zo-
veel van jullie van de 
voetbal zijn en op za-
terdag voetballen of 
fluiten. Vanaf 14.00 uur 
inloop en vanaf 14.30 
uur partijen. Ook de 
vaste leden zijn deze 
middag van harte wel-
kom, want we willen er 
een soort clubmiddag 
van maken en de mix 
met ervaren en minder 
ervaren spelers werkt 
heel goed. 

In verband met het 
verlopen van het zomer 
lidmaatschap willen wij 
jullie het volgende aan-
bod doen. Die laatste 
paar maanden mogen 
jullie gratis lid blijven, 
onder voorbehoud dat 
jullie volgend jaar vol-

waardig lid worden. 
Mocht je onverhoopt toch 
besluiten te stoppen, dan 
krijg je een rekening voor 
de laatste maanden. 

We hopen natuurlijk een 
aantal nieuwe leden aan 
het zomer lidmaatschap 
over te houden en na een 
snelle rondvraag zit dit er 
zeker in. We hopen jullie 
het in elk geval zoveel 
mogelijk naar de zin te 
hebben gemaakt in deze 
toch wel vreemde perio-
de. 

Als bestuur zijn wij in elk 
geval zeer tevreden over 
het grote aantal zomer 
lidmaatschappen! 

Mooie actie van de 
KNLTB. 

 

 

 

 

Jongens en meisjes, 

Jullie zijn alweer volop in 
training en binnenkort 
start ook voor jullie de 
competitie. Spannend 
voor de allerjongsten, die 
voor het eerst gaan spe-
len, maar wel heel erg 
leuk. Jullie hebben ook al 
met de nieuwe netten ge-
oefend die we dit jaar 
speciaal voor jullie heb-
ben aangeschaft. Jullie 
krijgen dit weekend be-


