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Beste leden, 

De coronamaatregelen weerhouden ons nog steeds om vrijuit te gaan tennissen zoals we 
dat gewend waren. Enkelen mag, dubbelen ook als je jonger bent dan 27 jaar. Dubbelen is 
ook toegestaan voor personen uit hetzelfde huishouden, ongeacht de leeftijd. Voorwaar-
de is dat alle vier de personen op de baan onder hetzelfde dak moeten wonen. Het is dus 
niet toegestaan dat bijvoorbeeld echtpaar Jansen dubbelt tegen echtpaar de Vries, dat 
op een ander adres woont. 

• Competities 

Met de verlenging van de lockdown en de onzekerheid over de situatie in april heeft de KNLTB 
besloten de start van de Voorjaarscompetitie 2021 voorlopig uit te stellen tot begin mei. Het 
animo om competitie te spelen is erg groot, meer dan 30.000 teams hebben zich ingeschre-
ven. Iedereen kijkt uit naar de wedstrijden, het teamgevoel en de gezelligheid. We doen er 
daarom alles aan om veilig en verantwoord binnen de geldende coronamaatregelen een volle-
dige competitie door te laten gaan. 

We hebben verschillende scenario’s bekeken. De start van de competitie in april zoals we ge-

wend zijn, is gezien de coronamaatregelen niet realistisch. Georganiseerde wedstrijden zoals 

competitie tussen teams van verschillende verenigingen en toernooien zijn voorlopig nog niet 

toegestaan. We hopen dat de huidige coronamaatregelen effect hebben en versoepelingen 

straks weer mogelijk zijn, ook wedstrijden spelen. De intentie is nu om te starten in mei, zodat 

we nog een volledige competitie kunnen spelen. De voorlopige speeldata zijn: 



Op 8 maart staat een nieuwe persconferentie van het kabi-

net gepland. Dan bekijken we de situatie, verwachtingen 

en mogelijkheden opnieuw. Uiterlijk 1 maand voor de start 

van de competitie zullen we een besluit nemen over de 

daadwerkelijke start van de competitie begin mei. Mocht 

een start begin mei door de dan geldende maatregelen 

toch nog niet mogelijk zijn, dan hebben we nog een week 

uitloop naar start in de 2e week van mei of kunnen we kie-

zen voor een aangepaste vorm van competitie met bijvoor-

beeld minder speeldagen.  

We houden u op de hoogte. 

• Open toernooi 

Zoals eerder gemeld is het open toernooi aangevraagd, 

maar of deze doorgaat of in een andere vorm zal de tijd 

leren. 

• Tennistraining 

Gelukkig kunnen de tennistrainingen doorgaan. Door de 

avondklok zijn de groepen na 20.00 uur verplaatst naar de 

zaterdagmorgen. De oudere groepen zijn zelfs verdeeld 

over 2 banen, omdat boven de 26 jaar men maar met 2 op 

een baan mag spelen. Het is wat inschikken, maar goed te 

doen. 

Binnenkort komt Raoul met de aanmeldingsformulieren 

voor de voorjaarslessen. Er zal dan naast de dinsdag mid-

dag en avond ook ruimte zijn om op zaterdag trainingen te 

volgen. 

• Ledenvergadering 

Wij hadden 4 februari de algemene ledenvergadering wil-

len houden. Door corona is dit weer op de lange baan ge-

schoven. Zodra het kan zullen we een datum inplannen 

met aanmeldingsverplichting. Indien nodig wijken we uit 

naar de Griffioen.  

In de ledenvergadering over 2019 is Marja Noteboom zon-

der tegenkandidaten gekozen tot penningmeester. In ja-

nuari 2021 heeft Agnes alle zaken over 2020 afgerond en 

heeft de kascommissie de boeken gecontroleerd. Inmid-

dels heeft Agnes de zaken overgedragen aan Marja, dit kon 

niet wachten tot de alv. Deze week zal Marja de contribu-

tienota’s versturen. Wij hopen op uw spoedige betaling, 

want we zullen voorlopig geen kantine inkomsten binnen 

krijgen.  

 

• Acties 

De sponsorcommissie komt binnenkort bijeen, want er 

is al een idee geopperd voor een sponsoractie. Nader 

bericht hierover volgt. Verder zouden wij iedereen wil-

len vragen in hun omgeving te kijken of zij sponsoren 

kennen die onze vereniging zouden willen sponsoren 

met een spandoek, vermelding op de site, vermelding in 

de kantine of anderszins. Wij kunnen als tegenprestatie 

een middag tennissen aanbieden met in overleg een ten-

nisclinic of bbq. 

• Club van 50 

Vorig jaar is dit in het water gevallen. Dit jaar willen wij 

met de opbrengst bankjes laten aanbrengen in de kleed-

kamers. Graag vragen wij uw steun daarvoor. 

• Overkapping 

Wat er dit jaar aan actiegeld overblijft van de club van 

50 en de opbrengsten van overige acties willen wij beste-

den aan een overkapping. Dit staat nu erg hoog op ons 

verlanglijstje, nu plaatsing van de zonnepanelen in janu-

ari gerealiseerd is. 

• Simon de Haan 

Het doet me pijn te melden dat 11 januari 2021 Simon de 

Haan is overleden.  

Simon, lid van verdienste van TV WPD. Simon was heel 

actief voor onze club. Hij heeft heel wat kilo’s oud pa-

pier voor de club verzameld en weggebracht. En baan 3 

aan de Muidenweg heeft Simon met Kees van de Schraaf 

bomenvrij gemaakt. Verder heeft Simon heel wat uurtjes 

geholpen met de jeugd clubuurtjes, ook in de gymzaal. 

Ja en wie kent het nog de Haantje de Voorste Trofee met 

oorkonde, vernoemd naar 

Simon voor het actiefste 

jeugdlid van een jaar. Ver-

der alle gezellige clubavon-

den, toernooitjes en vrij-

dagavonden in de zaal in 

Kapelle. Hoogtepunt was 

zijn 80e verjaardagsfeest 

op de club...geweldig, voor 

jong en oud. 

Simon is 98 jaar geworden. 

 


