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Beste leden, 

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op wat betreft de versoepelingen van de coronamaat-
regelen. Hierbij een update. 

 
Goed nieuws! De geplande versoepelingen in 
stap 3 van het openingsplan kunnen vanaf 5 
juni ingaan. Dat betekent dat jeugdwedstrij-
den vanaf 5 juni mogelijk zijn en dat de 
jeugdcompetitie vanaf het tweede weekend 
juni gespeeld kan worden. Fijn dat de jeugd 
eindelijk weer wedstrijdjes kan gaan spelen, 
ervaring kan opdoen en plezier kan hebben op 
de baan! 

 
De indeling voor de verkorte Tenniskids 
Voorjaarscompetitie is klaar en inmiddels 
gepubliceerd op MijnKNLTB. De tennis-
kids rood en groen krijgen deze week een 
persoonlijk mailtje vanuit de jeugdcom-
missie om een en ander te inventariseren. 
De junioren worden door de Goese Maan 
benaderd voor een gezamenlijke training, 
door de trainer van de Goese Maan met 
de junioren van de Goese Maan. Daar wordt bekeken in welk team de jongens komen. Syl-
via zal contact opnemen met de Goese Maan of er hier al een datum voor geprikt is. Tij-
dens de competitie zal de KNLTB je op de hoogte houden met alle informatie over de gel-
dende coronamaatregelen. 
 
Rood  Locatie    Groen 
13-06  Game 78(Clinge)    13-06  WPD - Zierikzee 
20-06  WPD     20-06  Kapelle - WPD 
27-06  de Schelde (Vlissingen)  27-06  Noord-Beveland - WPD 
04-07  WPD     04-07  Bathse Kreek - WPD 
11-07  Kapelle    11-07  WPD - ‘tSwaecke 
 
 
Junioren 
De jongens spelen op dezelfde dagen als groen en rood, maar dan 
bij de Goese Maan. Verdere info volgt nog. 
 
Seniorencompetitie 
Boven de 18 jaar mag er nog geen competitie gespeeld worden 
helaas, maar onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelf-
de club zijn wel toegestaan. Zie verderop. 
 
Terras en kantine 
Terrassen op sportlocaties mochten al open tot 20.00 uur, vanaf 5 juni kan er zowel bui-
ten op het terras als binnen in het clubhuis een drankje gedronken worden tot 22.00 uur. 
Uiteraard gelden hierbij de horeca regels, zoals zitplaatsen en max. 50 personen op een 
terras of in het clubhuis (exclusief personeel). Volwassenen houden altijd 1.5 meter af-
stand en zitten met maximaal 4 personen aan een tafel.  



Kleedkamers en douches mogen gebruikt wor-
den.  
We gaan daarom donderdag 10 juni startten 
met een clubavond in aangepaste stijl, met 
registratie en gezondheidscheck. 
 
Allemaal heerlijke berichten! 
 
Per 1 juli zal er op de petflessen een prijs-
verhoging komen van €0,15. Op alle nieuwe 
petflessen moet namelijk statiegeld worden 
betaald. Omdat er straks oude en nieuwe 
flessen in omloop zijn gaan we op alle petfles-
sen deze verhoging doorvoeren. We willen de-
ze flessen verzamelen voor een nog nader te 
bepalen doel. Dit doel is straks zichtbaar op 
de verzameldoos. Je bent vrij om je eigen 
flessen ook mee naar huis te nemen, WPD is 
als sportclub namelijk niet verplicht de fles-
sen in te ne-
men en het 
statiegeld te-
rug te beta-
len.  
 
Het terras 
mag weer vol, 
ruimte zat! 
 
 

Competitie 2021 senioren 
Vanwege inmiddels bekende omstandigheden 
is de voorjaars- en zomercompetitie komen 
te vervallen. Gezien de huidige gang van za-
ken op het gebied van de versoepelingen lijkt 
het zeer waarschijnlijk dat er in het najaar 
toch nog een competitie gaat plaatsvinden. 
 
De reeds bekende captains van de verschil-
lende teams hebben inmiddels een mail ont-
vangen met de vraag of zij, en het team, ook 
beschikbaar zijn voor de competitie in het 
najaar. Dus indien je onderdeel bent van een 
team kun je hierover op korte termijn een 
bericht van je captain verwachten. Ben je nog 
geen onderdeel van een team, maar zou je wel 
graag competitie spelen, laat dit dan per mail 
aan mij weten.  
 
Met vriendelijke groet, 

Danny op 't Hof 
vcl@tvwpd.nl 

 

Laddercompetitie 
Ondanks dat de versoepelingen nog niet zo-
ver zijn dat we officiële wedstrijden mogen 

spelen is het wel weer mogelijk om te spe-
len voor de laddercompetitie. Vanaf zater-
dag 29 mei zal het bord weer gereed staan 
in de kantine voor zowel de heren als de da-
mes. Wil je meedoen, laat dit dan even we-
ten via WhatsApp (de clubapp of direct aan 
Danny) of via tc@tvwpd.nl 
 
We hopen dat iedereen daarmee weer een 
beetje in het ritme komt, zodat we straks 
weer in goede vorm de baan kunnen betre-
den als de clubavonden, toernooien en com-
petities weer doorgang vinden. 
 
Sportieve groet namens de TC. 
 
Nieuwe leden 
De introductie op de basisschool heeft zijn 
vruchten afgeworpen. Er zijn al verschillen-
de kinderen als nieuw lid aangemeld. Jon-
gens en meisjes hartelijk welkom! 
Ook de eerste zomerleden zijn gemeld, jul-
lie ook hartelijk welkom! 
 
Doemorgen  
Er is een datum geprikt voor het verrichten 
van diverse werkzaamheden op de club. Het 
is 12 juni geworden. Om 09.30 uur aanwe-
zig.  
Er staan wat zaken op het programma als 
winddoeken ophangen, spandoeken verhan-
gen, boeiboorden in de was zetten, wat za-
ken naar de milieustraat afvoeren etc. 
Heb jij nog geen berichtje ontvangen en je 
hebt tijd, door jouw hulp kunnen er meer 
zaken van het to do-lijstje worden afge-
vinkt. Meld je even via de WPD-clubapp of 
bestuur@tvwpd.nl. Dan zorgen wij voor de 
bolussen. 
Mochten er dames zijn die mee willen hel-
pen dan mag dat ook.  
 
Kantineschoonmaak 
De kantineschoonmaak staat op 
voor 17 juni. Aanwezig om 09.30 
uur. Wil je meehelpen dan kun je 
aanmelden via de clubapp of be-
stuur@tvwpd.nl. Ook hiervoor zijn 
dames en heren welkom! 
 

 
 Het ziet er naar uit dat we langzaamaan weer 
in het oude normaal komen. Voorzichtigheid is   

echter nog steeds geboden, want corona is niet 
weg en niet iedereen is hiertegen ingeënt. 

Heb je verkoudheidssymptomen of ben je on-
langs met iemand in contact geweest die corona 

heeft, blijf dan thuis. We willen niet dat ie-
mand op de club besmet zou raken! 
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