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DUBBELEN 
MAG 

Het besmettingsrisico bij dub-
belspel is volgens zowel de ex-
perts van NOC*NSF als de 
KNLTB bondsarts gering. Dit in 
combinatie met de verdere ver-
soepeling van de maatregelen 
en de ervaringen van verenigin-
gen en spelers de afgelopen 
weken betekent dat we al eer-
der dan 1 juni de volgende stap 
kunnen zetten. Vanaf nu mag 
er ook gedubbeld worden 
door volwassenen van 19 jaar 
en ouder, 4 spelers per baan. 
Mits gecontroleerd en met 1.5 
meter afstand. Verenigingen 
kunnen dit aan hun leden 
communiceren nadat ze deze 
versoepeling hebben afge-
stemd met de gemeente.  

De overige richtlijnen blijven 
van toepassing, zoals vooraf 
online een baan reserveren en 
1.5 meter afstand houden. Ook 
als dat betekent dat een speler 
soms een bal moet durven la-
ten gaan. Volgende week zul-
len we een aantal adviezen en 
materialen aanreiken om dub-
belen met 1.5 meter in de prak-
tijk gecontroleerd te kunnen uit-
voeren. We roepen iedereen op 
zijn verantwoordelijkheid te ne-
men en zich aan de afspraken 
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Beste Leden, 

 

Jullie hebben het waarschijnlijk al meegekre-

gen: We mogen weer dubbelen!!! 

 

 

 

 

Jammer dat het bericht zo laat door de KNLTB 

werd doorgegeven. Aangezien de gemeente 

Goes ook lang weekend had kon pas vanmor-

gen daarover gecommuniceerd worden. Dat 

werd uitdrukkelijk vermeld door de KNLTB. 

Bericht KNLTB: 

Heerlijk, we mogen weer tennissen! Dat was 

een eerste stap op weg naar ‘normaal’. Naar 

aanleiding van de persconferentie van het kabi-

net gisteravond heeft de KNLTB besloten de 

richtlijnen voor tennis en padel versneld te ver-

soepelen. Volwassenen van 19 jaar en ouder 

mogen vanaf nu ook dubbelen. Vier spelers 

op een baan bij tennis is toegestaan bij vrij 

spelen, mits de 1.5 meter gehandhaafd 

wordt. 

 

Het clubhuis en terras moeten volgend op de 

overheidsmaatregelen voor sportkantines nog 

gesloten blijven tot 1 september. Het Outbreak 

Management Team (OMT) bekijkt de mogelijk-

heid of sportkantines per 1 juli weer open mo-

gen.  



en hygiënemaatregelen 
te houden. Voor zichzelf, 
maar ook in het belang 
van de gezondheid van 
anderen. 

TER-
RAS 
GE-

SLOT
EN 

Premier Mark Rutte liet 
dinsdag tijdens de pers-
conferentie weten dat de 
eerder aangekondigde 
versoepelingen van de 
maatregelen voor de ho-
reca door kunnen gaan. 
Restaurants en cafés 
mogen onder voorwaar-
den per 1 juni weer 
deels open. Dit geldt 
echter nog niet voor de 
sportkantines, die moe-
ten tot 1 september ge-
sloten blijven, zo luiden 
de regels van de over-
heid nu. We zijn hier ui-
teraard teleurgesteld 
over, vooral omdat de 
logica waarom de hore-

ca in de sport zou moeten 
wachten ontbreekt. We ad-
viseren verenigingen met 
een pachter en/of een vol-
ledige horecavergunning 
om contact op te nemen 
met de gemeente over hun 
mogelijkheden om open te 
gaan. 

Positief is wel dat het Out-

break Management Team 

(OMT) zich buigt over de 

vraag of de sportkantines 

per 1 juli wel weer open 

mogen, dat geeft perspec-

tief. De KNLTB bepaalt dit 

uiteindelijk niet, we moeten 

hierbij de maatregelen zo-

als vastgesteld door de 

overheid volgen.  

 

De clubapp 

Via de clubapp moeten de 
banen gereserveerd wor-
den. Doe dit ook want het 
is verplicht! De club gaat 
ervan uit dat jullie hierin je 
verantwoordelijkheid ne-
men. 

Door de mogelijkheid om te 
dubbelen en door de aan-
melding van diverse nieu-
we leden via de zomer 
challenge/lidmaatschap zal 
het gebruik van de banen 
groter worden, dus is het 
zaak tijdig te reserveren! 

Via de app kun je ook aan-
melden voor de laddercom-
petitie. 

Alle voorjaar/zomer competi-
ties zijn verschoven naar het 
najaar. Of deze alsnog door 
zullen gaan is nog de vraag. 
Nader bericht hierover volgt in 
een volgende nieuwsbrief. 
Ons open toernooi gaat defi-
nitief niet door. Tot en met 2 
augustus zijn namelijk alle  
open toernooien “van de 
baan”  

 

We wensen jullie veel plezier 
en blijf gezond! 

 

Bestuur TV WPD. 

 

Heb je nog vragen, stuur 
een mailtje naar  

      bestuur@tvwpd.nl 

 

 

 

P.S.: er zijn nog enkele le-
den die hun contributie niet 
hebben betaald, willen jullie 
dit even checken 


