
 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nummer 2  2021 

 

 
Maak kennis met tennis. 
 
De tennisvereniging in Buitenpost wil deze zomer proberen zoveel mogelijk jeugd aan het 
tennissen te krijgen. Zaterdag 15 mei kunnen ze zonder enige verplichting mee doen aan 
een inloopmiddag van 13.30 tot rond 15.00 uur.  ( rackets en ballen zijn aanwezig ) Alleen 
geschikte tennis (sport, zaal) schoenen worden toegestaan. (vlakke zolen)  
 
Mocht daarna blijken dat ze het leuk vinden, dan 
kunnen ze voor 25,= euro lid worden voor 3 
maanden en zal er vanaf juni 1x per week een inloop 
worden verzorgt ( onder begeleiding ) en in juli en 
augustus 2x per week. ( op maandag en 
donderdagmiddag, mits het weer het toelaat.) In 
principe zijn de inloopdagen bedoeld voor de 
basisschool jeugd t/m 12 jaar (tenniskids) maar ook 
de oudere jeugd mag natuurlijk van deze regeling 
gebruik maken.                               
Opgave bij yvonnebaasmiedema@gmail.com 
 
Ook voor senioren is er een mogelijkheid om voor 3 maanden lid te worden, de kosten 
hiervoor zijn 70,= euro. Mocht je hierna besluiten om in 2022 jaarlid te worden dan worden 
deze kosten afgetrokken van het lidmaatschap. Opgave bij ledenadm.tennis@gmail.com 
Meer informatie kun je krijgen op de inloopmiddag 15 mei of bezoek je onze website:    
tv-buitenpost.nl 
 
 

Binnengekomen bericht van de               

Corona Update: Voorjaarscompetitie verplaatst naar het najaar  
 
Het coronavirus houdt Nederland nog steeds in zijn greep. De maatregelen in de 

sport blijven van kracht en het kabinet ziet op dit moment geen ruimte om meer 

versoepelingen toe te staan. Het openingsplan en de routekaart geven aan dat 

wellicht sporten binnen vanaf 18 mei en wedstrijden voor jeugd vanaf 26 mei 

mogelijk zijn. Voor volwassenen vanaf 27 jaar is wedstrijden spelen volgens de  
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routekaart pas mogelijk vanaf 7 juli. Er is nu weinig perspectief op eerdere 

versoepelingen en wijzigingen in het stappenplan om officiële competities te 

organiseren. 

Daarom heeft de KNLTB besloten dat de Voorjaarscompetitie tennis en padel voor 
senioren niet door gaat en wordt verschoven naar het najaar onder de naam KNLTB 
Competitie 2021. De jeugdcompetitie (Tenniskids, Junioren en jeugd 
padelcompetitie) kan misschien in verkorte vorm nog wel doorgaan met 5 
speeldagen vanaf 28 mei. We verwachten in de week van 11 mei, na de volgende 
persconferentie, hier duidelijkheid over te kunnen geven. 
 
Naar verwachting is in het najaar de hele sport weer open en kan het clubleven 
worden hervat. Kantines en terrassen zijn dan open en is het weer mogelijk om een 
volledige competitie te spelen. Met de verplaatsing van de competitie naar het 
najaar hopen we recht te kunnen doen aan de voor tennissers en padellers bekende 
en geliefde competitiesfeer zoals we die kennen van de Voorjaarscompetitie.  
Het blijft voor ons ook afwachten en meebewegen met de coronamaatregelen, maar 
we hebben gezien bij de KNLTB Competitie 2020 in het najaar dat verenigingen en 
spelers dit veilig en verantwoord kunnen organiseren. 
 
Toernooien  
Het huidige openingsplan en het gebrek aan perspectief op eerdere versoepelingen 
betekent ook dat alle open senioren toernooien t/m 7 juli worden geannuleerd. De 
optie voor de open jeugdtoernooien en Junioren Tour houden we open, wellicht 
kunnen deze vanaf eind mei wel doorgaan. 
 
 

Enkel en dubbelspel toegestaan…  

In tegenstelling tot veel andere sporten hebben we het hele jaar kunnen tennissen, en nog 

steeds. Dat is geweldig, immers sporten en bewegen is juist in deze coronatijd belangrijk. 

Ook op onze banen zien we regelmatig dat er gespeeld wordt. Veel minder gezellig zonder 

kantine, competitie  en wedstrijden, maar wie dat wil heeft de mogelijkheid. Spreek af met 

je maten of vraag anderen leden…. Houd afstand, veel plezier en blijf gezond! 

 

Onderzoek: deze nieuwsbrief niet dubbel ontvangen? 

In het verleden kregen we af en toe een klacht dat de nieuwsbrief en andere mail niet 

ontvangen werd. Mogelijke oorzaken zijn onderzocht en aangepast. De huidige manier is 

bewerkelijk en heeft grote kans  op fouten. Reden om na te gaan of we de vorige, 

eenvoudiger manier, inmiddels foutvrij hebben gekregen.  Daarom  hebben we deze mail 

twee keer naar iedereen verstuurd: via tennis@tv-buitenpost.nl en via mail@tv-

buitenpost.nl . Wanneer u maar één hebt ontvangen, wilt u dat dan aangeven door deze 

mail beantwoorden waarbij u vermeld dat u alleen deze hebt ontvangen? Hartelijk dank!  
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