
 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nummer 4                  6 juni 2020 
 

Beste leden, 
 
Er wordt weer getennist in Nederland! 
Ook op ons park is weer regelmatig activiteit, de koffietoss op maandag-, en 
woensdagochtend is steeds present, ook overdag en ’s avonds zien we gelukkig 
weer regelmatig ballen stuiteren! 

Helaas moeten de kantine en het terras nog gesloten blijven, 
maar als alles goed gaat is dat per 1 juli ook weer voorbij. De 
anderhalve meter zal voorlopig nog wel aandachtspunt blijven… 
Hoe gaan we als vereniging de rest van het jaar aanpakken? 
Hieronder meer:   ( houd wel steeds onze website in de gaten! ) 

 
Dinsdagavondtoss: deze gaan we nieuw leven inblazen! De oude whatsapp groep 
wordt opgeheven en begint met fris enthousiasme. A.s. dinsdagavond 9 juni starten 
we om 19:00 uur met een georganiseerde toss. Graag vooraf aanmelden via  
opgavetennis@outlook.com maar ter plaatse is ook mogelijk. 
 
Opgave voor de najaarscompetitie: u hebt deze mail donderdag ontvangen, 
opgaves a.u.b. voor 20 juni a.s. bij Sjoerd Bosma ( sjoerd@bosmas.nl  ). 

“Balletje Slaan?”: deze mail van Robin Haase hebt u 
ook donderdag ontvangen. Die spreekt voor zich, stel 
jij je ook beschikbaar? Dat kan via dit mailadres of bij 
een van de bestuursleden. Wij promoten dit initiatief 
van harte! 
 
Paardencuptoernooi op zaterdag 1 augustus wordt 

nu ons 

 
ATB mixdubbeltoernooi gaat zoals het er nu uitziet gewoon door zoals gepland. 
 
Dorpencompetitie: Omdat de voorjaarscompetitie deze herfst ook gespeeld wordt, 
zullen er minder banen beschikbaar zijn, maar mogelijk ook minder deelnemers dan 
vorige jaren. Hierover volgende week meer! 
 
Ledenadministratie: onze ledenadministrateur Koos Postma in vanaf nu te bereiken 
via mailadres ledenadm.tennis@gmail.com 
 
Jeugdactiviteiten: 
Volgende week volgt een mail over de te verwachten jeugdactiviteiten. 
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Op tijd spelen in alle avondcompetities 

Om de spreiding van spelers in 
avondcompetities te vereenvoudigen, 
worden alle avondcompetities van de 
KNLTB Competitie 2020 op tijd 
gespeeld. Dit betekent dat er per 
wedstrijd één uur getennist wordt en 
de games worden doorgeteld. Na een 
uur stopt de partij (en wordt de rally 
niet afgespeeld). De verkregen stand in 
games op dat moment is de eindstand 
van de wedstrijd. Een gelijkspel behoort 
dus ook tot één van de mogelijkheden. 
 
Dit geldt niet voor de padelcompetitie. 
 

 

 

 
 

  
 

  

 

Versoepelen regelgeving wachten bij 
slecht weer 

Om tegen te gaan dat bij slecht weer 
het clubhuis volstroomt en er niet 
voldaan kan worden aan de 
anderhalvemeter-regel, hebben wij 
voor de KNLTB Competitie 2020 
besloten dat het niet verplicht is om bij 
slecht weer 2 uur (1 uur bij 
avondcompetities) te wachten. De VCL 
van de thuisspelende vereniging kan bij 
slecht weer, tennis- en 
padelwedstrijden van de KNLTB 
Competitie 2020 staken of afgelasten 
en verplaatsen naar uiterlijk de 
eerstvolgende inhaaldag.  
 

 

 

 

https://click.m.knltb.nl/?qs=e603aca608f643fc74984b2d771576c69f8c7c4c1ab87cadda116fd79d47f240210c441768c40b42511d993e1f7bd46dc0a550e6cd60aca0
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Wat kunnen verenigingen doen? 

Hieronder vind je een aantal praktische tips hoe je creatief kan kijken naar de 
organisatie van de KNLTB Competitie 2020 binnen de anderhalvemetersamenleving op 
jouw vereniging: 

• Gebruik variabele aanvangstijden (ook in avondcompetities tussen 19.00 uur - 
20.00 uur) 

• Door de wedstrijden in de avondcompetities om 19.00 uur en 20.00 uur te 
laten aanvangen kan er gespeeld worden in tijdsblokken: de ronde die om 
19.00 uur begint, speelt van 19-20 uur en van 21-22 uur. De ronde die om 
20.00 uur begint, speelt van 20-21 uur en van 22-23 uur. Hierdoor kan de 
drukte in het clubhuis worden gereguleerd 

• Standaard gebruikmaken van de hal, dus niet alleen als uitwijkmogelijkheid 
• Terras uitbreiden met algemene ruimtes in en om het park (evt. stuk 

parkeerplaats inrichten als terras)  
• Spelers vragen zoveel mogelijk op de fiets te komen; carpoolen beperken 
• Denk aan aangepaste rituelen rondom taart, borrel en andere gezelligheid 
• .....  

 

  

Met sportieve groet, 

Het bestuur 


