
Beste allen, 

 

Het buiten tennisseizoen loopt naar het einde.  

Veel dank voor de toernooicommissies die het hebben aangedurfd om met inachtneming van alle 

Corona regels de clubkampioenschappen voor junioren en senioren te organiseren. Veel leden 

hebben de afgelopen 2 weken genoten van mooie tenniswedstrijden en het plezier om elkaar weer 

te ontmoeten en een drankje te drinken. Het extra terras op baan 4 was een gouden vondst om de 

aanwezige leden op het park te verspreiden, en is zelfs ook na Corona tijd te overwegen om baan 5 

en 6 bij het toernooi te betrekken. 

    * 

Eind juli is de toplaag vervangen van baan 1 t/m 3. Wij zijn blij dat we dit hebben kunnen 

realiseren, omdat er nog steeds geen duidelijkheid is over een eventuele verhuizing en de banen 

echt aan vervanging toe waren. 

    * 

Terugkijkend naar de afgelopen periode willen wij ook het verdrietige nieuws niet onvermeld laten 

dat Sandra van Schalkwijk op 25 juli is overleden. Wij zullen haar missen op de tennisclub en wij 

wensen Herman, Tessa, Lieke, Warner en verdere familie veel sterkte toe. 

    * 

De najaarscompetitie is inmiddels weer begonnen en loopt tot en met zondag 25 oktober. Een deel 

van de wedstrijden zal plaatsvinden in de blaashal, met dank aan alle contractanten die het geen 

probleem vinden om hun contract enkele weken later (na de competitie) in te laten gaan, waardoor 

extra ruimte is ontstaan om meer teams te plaatsen dan voorgaande jaren. Zie voor richtlijnen 

omtrent het Corona virus de link van de KNLTB. 

    * 

Op 24 september wordt zoals elk najaar de blaashal weer opgezet zodat er in de winter op 3 banen 

overdekt gespeeld kan worden. Na uitvoerig overleg met het blaashaalbestuur en de leverancier 

van de blaashal hebben wij geconcludeerd dat het Coronavirus geen belemmering geeft om in de 

blaashal te gaan tennissen. Wij houden hierbij de regels van de KNLTB in acht, zie link hieronder 

voor de uitgangspunten en maatregelen. 

Wij verzoeken ouders om niet naar de trainingen van hun kinderen te komen kijken in de hal. Wij 

willen het aantal aanwezigen in de blaashal beperken tot de spelers en trainers. 

https://centrecourt.nl/nieuws/2020/09/tennis-en-padel-in-de-

hal/?utm_source=knltb_sfmc&utm_medium=Email&utm_campaign=ES_Centre+Court+Nieuwsbrief

+%2310+september_392020&utm_content=Button+%7c+Tennis+en+padel+in+de+hal 

Als extra maatregel worden de ventilatiegaten verder opengezet voor een optimale luchtcirculatie.  

Tevens wijzen wij erop dat het belangrijk is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt: hou alle 

richtlijnen goed in acht zodat we ook in de winterperiode op een veilige en verantwoorde manier 

kunnen tennissen. 
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