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Publiek is daarom vanaf dinsdag 
29 september 18.00 uur bij 
sportwedstrijden niet meer 
toegestaan en sportkantines 
moeten sluiten. Dit geldt 
voor alle horeca op of in een 
sportgelegenheid. Kleedkamers 
en toiletten mogen open blij-
ven. Sportbeoefening is uitge-
zonderd van de maximale sa-
menkomst van 30 personen bin-
nen en 40 personen buiten. Na 
afloop van de sportbeoefening 
geldt deze maatregel wel. Dus 
het is de bedoeling dat je na 
afloop van het vrij spelen, de 
training of een wedstrijd de 
sportaccommodatie zo snel mo-
gelijk verlaat. 

Uiteraard zijn de algemene ‘1.5 
meter afstand’ regel en de hy-
giëneregels nog steeds van toe-
passing. Op 20 oktober worden 
de maatregelen geëvalueerd. 

Vrij spelen en training 

Vrij spelen is gewoon mogelijk. 
Hiervoor blijft gelden, reser-
veer vooraf online een baan, 
kom kort voor het geplande 
tijdstip naar de baan en verlaat 
het park direct na afloop. Dat 
geldt ook voor trainingen. Het 
is niet toegestaan dat spelers 
op het park blijven hangen, of 
dat ouders bij trainingen van 
hun kinderen komen kijken. 

Competitie senioren 

Als het weer het toelaat kun-
nen de competitiewedstrijden 
doorgaan. Thuisspelende teams 
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Beste Leden, 

Hier weer nieuws vanuit het bestuur.  
Wat een domper dat de coronamaatregelen 
weer zijn aangescherpt. We wisten natuurlijk 
dat het eraan zat te komen, maar toch. Hier-
onder de laatste berichten ontvangen van de 
KNLTB. 

NIEUWE CORONAMAATREGELEN, TEN-
NISWEDSTRIJDEN BLIJVEN MOGELIJK 

Het kabinet treft opnieuw landelijke maatre-
gelen in de strijd tegen het coronavirus. Om 
een nieuwe lockdown te voorkomen worden de 
komende 3 weken de sociale contacten dras-
tisch beperkt. Dat zijn harde maatregelen, 
die de samenleving en ook de sport hard ra-
ken. Maar het is nodig, want veiligheid en ge-
zondheid staan voorop en alleen samen krijgen 
we het virus onder controle. Gelukkig kunnen 
we blijven tennissen, zolang het weer het toe-
laat. Ook in wedstrijdverband, alleen zonder 
publiek en de sportkantines en clubhui-
zen (met uitzondering van toiletten en kleed-
kamers) zijn gesloten. Wat betekent dit voor 
de competities, toernooien en het vrij spelen 
op de tennislocaties? 

Het belang van sport en bewegen wordt on-
derkend. Daarom heeft het kabinet gekozen 
voor maatregelen waarbij het sporten zo lang 
mogelijk door kan gaan. We kunnen blijven 
tennissen, naast vrij spelen ook in competitie-
verband of tijdens toernooien. En dat is fijn. 
De besmettingscijfers zijn echter zo zorg-
wekkend dat grote groepen mensen niet meer 
bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor 
sportpubliek en groepen in sportkantines en 
clubhuizen. 



ontvangen de tegenstan-
ders 10 minuten voor aan-
vang van de speeldag en 
kunnen na de ploeguitwis-
seling direct de baan op. 
Na afloop van de laatste 
wedstrijd verlaat ieder-
een zo snel mogelijk het 
park. We adviseren je 
voor je eigen eten en 
drinken te zorgen. De 
kleedkamers en toiletten 
van het clubhuis zijn open. 

Competitie Kids 

De Kia Tenniskids compe-
titie 2020 gaat door. 
Thuisspelende teams ont-
vangen de tegenstanders 
10 minuten voor aanvang 
van de speeldag en gaan 
zo snel mogelijk de baan 
op voor het spelen van 
hun wedstrijdjes. Na af-
loop verlaat iedereen zo 
snel mogelijk het park. 
Zorg ervoor dat kinderen 
eten en drinken meene-
men, aangezien de kanti-
nes gesloten zijn. De 
kleedkamers en toiletten 
kunnen wel gebruikt wor-
den. Voor jeugdteams t/m 
17 jaar geldt dat jeugdco-
ördinatoren, wedstrijd-
planners en ouders die 
moeten rijden naar uit-

wedstrijden onderdeel uit-
maken van het begeleidende 
team. Zij mogen blijven kij-
ken. Het advies is om bij 
voorkeur met 1 of maximaal 
2 begeleiders per team te 
komen. Toeschouwers, zoals 
opa's, oma's, broertjes en 
zusjes zijn niet toege-
staan. Als een jeugdspeler 
op de eigen accommodatie 
speelt, dan worden ouders 
(ook al brengen zij hun 
kind) als toeschouwer ge-
zien en mogen zij niet blij-
ven kijken.  

Toernooien 

De wedstrijden van de ge-
plande toernooien kunnen 
doorgaan. Als een jeugdlid 
t/m 17 jaar op de eigen ac-
commodatie speelt, dan mag 
het jeugdlid begeleid wor-
den door een ouder. Ouders 
van jeugdleden t/m 17 jaar 
die hun kind naar een toer-
nooi op een andere vereni-
ging brengen, worden ge-
zien als begeleider en mo-
gen blijven kijken. 
We realiseren ons dat dit 
impact heeft op het cluble-
ven en de competitie- en 
toernooisfeer zoals we die 
kennen niet haalbaar is. 
Geen ontvangst met koffie, 
thee en taart en geen 
drankje na afloop. Niet al-
leen voor spelers is dit jam-
mer, maar ook voor vereni-

gingen is dit een zorg, ge-
zien het verlies aan in-
komsten.  

 

Samengevat: 

• De algemene ‘1.5 meter 
afstand’ regel en de 
hygiëneregels zijn nog 
steeds van toepassing.  

• Vrij spelen alleen na 
digitale reservering!!! 

• De kantine is gesloten. 
Alleen de wc’s en 
kleedruimtes mogen 
gebruikt worden. Niet 
douchen. 

• De bardiensten verval-
len tot nadere order. 
De schoonmaakdien-
sten gaan door in ver-
band met gebruik van 
de kleedruimtes en 
wc’s. 

• Competities gaan door. 
10 minuten voor aan-
vang aanwezig en 10 
minuten na de wed-

strijden weer weg. 
Geen ontvangst met 
koffie etc. Alleen zelf 
meegenomen eten en 
drinken gebruiken. 
Geen publiek. 

• Op 20 oktober worden 
de maatregelen geëva-
lueerd. 

 



Zaterdag 31 oktober beginnen de club-
kampioenschappen voor senioren van TV 
WPD. Deze worden gespeeld t/m 8 no-
vember. 

Er kan ingeschreven worden voor alle dis-
ciplines en er wordt ingedeeld naar sterk-
te, dus ook nieuwe leden gewoon inschrij-
ven. 
Er wordt gespeeld om 2 x gewonnen set, 
bij gelijkspel: super-tie break. 
 

Een indeling in 2 categorieën behoort tot 
de mogelijkheden, dus enkel- en mix- en 
of dubbelspel. 

Indien u bereid bent, een of meerdere 
dagen/avonden voor kantinebezetting te 
zorgen, laat 

het ons weten svp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laddercompetitie is goed van start 
gegaan, maar lijkt iets te stagneren 
nadat de competitie van start is ge-
gaan. Er kan nog steeds uitgedaagd 
worden om straks bij het eindtoernooi 
op 15 november gedecoreerd te wor-
den als nummer 1 van de ladder!!! 

Verder is het nog steeds mogelijk om 
aan te melden voor de clubkampioen-
schappen voor de senioren. 

Veel gestelde vragen aan de KNLTB, dit zijn er een paar. Kijk op de KNLTB-

site voor meer antwoorden op uw vragen.  



 

 

Hieronder de hygiëne display die we van 
de Rabobank hebben ontvangen. 

 

U kunt inschrijven via: 
tc@tvwpd.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur zit nog 
steeds met de planning 
van de Algemene Leden 
Vergadering in haar 
maag. We wachten de 
evaluatie van 20 okto-
ber af en mochten de 
kantines nog niet open 
mogen zullen we een lo-
catie buiten de deur 
plannen. Digitaal ALV 
zien we niet zitten.  

 

 

 

 

 

De jeugdleden van TV WPD zijn weer op pad voor de grote 
clubactie. 

Ze kunnen de loten door hun persoonlijke QR-code te laten 
scannen (zonder fysiek contact ) verkopen. Natuurlijk kan 
het ook nog op de oude manier, door alle gegevens door de 
koper in te laten vullen in het lotenboekje. 

Dit jaar willen we sparen voor een terrasoverkapping. Dit zal 
natuurlijk niet genoeg zijn, maar de aanzet zal er zijn. Juist 
in deze vreemde tijden, wanneer we niet binnen mogen zit-
ten, zou dit een aangename zitplaats kunnen zijn voor bege-
leiders of spelers van competitieteams. 

De loten kosten €3. Hiervan gaat 80% rechtstreeks naar de 
clubkas. U heeft kans op €100.000 of een van de andere 
mooie prijzen. De winkans is 1 op 10. Verder maken de verko-
pende kinderen ook kans op leuke prijzen en stellen wij als 
club ook een leuke attentie beschikbaar. 

Kopers en verkopers veel succes! 
Hiernaast de bende die we 
troffen op de morgen van 
de competitie start van de 
dames dubbel dinsdag. De 
nachtmerrie van iedere 
baanonderhoudsman.  

Hopelijk zal het gesprek 
met de gemeente Goes en 
het vervolg tijdens de 
sportschouw over 14 da-
gen hier een eind aan ma-
ken. 

Tenslotte wil ik iedereen 
verzoeken zich te houden 
aan de gevraagde maatre-
gelen.  

Veel plezier bij competitie 
en vrij spelen en blijf ge-
zond!            

  Sylvia 


