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In deze nieuwsbrief

Van de voorzitter; Nu maar eens doen
Met de coronavirus is de ledenwerfactie een beetje in het ongerede geraakt. Nu we weer aan 
de slag(de tennisslag) kunnen, zij het nog maar mondjesmaat, willen we toch voor ledenwer-
ving de aandacht vragen. Leden die denken bij vrienden, familie, buren of kennissen enig 
spoor van interesse te ontdekken voor de tennissport en dan ook nog een bij onze vereniging, 
willen we graag ondersteunen met een flyer zoals die in de Nieuwsbrief van maart is 
afgedrukt en die we hieronder nog eens laten zien. Wie een flyer of flyers wil, stuur een 
mailtje naar pjfilius@zeelandnet.nl en je krijgt ze in de bus.



Nu het onduidelijk is wanneer de kantine weer open kan, willen we de leden graag de 
gelegenheid geven de dranken te kopen die over of tegen de THT-datum (Tenminste 
Houdbaar Tot) zijn. De vermelde prijzen zijn de inkoopprijzen.

3 x krat Grolsch, tht 2x tot mei, 1x tot juli, € 9,00 + € 3,90 statiegeld per krat
1 x doos van 24 flesjes AA lemon, tht juni, € 0,50 per stuk
30 x blikje Lipton Icetea, tht juni, € 0,60 per stuk 
11 x flesje Liefmans Fruitesse, tht  augustus, € 0,80 per stuk 11 x flesje Liefmans Fruitesse, tht  augustus, € 0,80 per stuk 
13 x flesje Brugse Sport Zot, tht augustus, € 1,40 per stuk 
15 x blikje Bitter lemon, tht augustus, € 0,60 per stuk 
23 x flesje Nutricia chocolademelk, tht  juli, € 0,70 per stuk
24 x blikje Tonic, tht verstreken,  € 0,70 per stuk
15 x flesje AA-drink, tht verstreken, € 0,65 per stuk

Interesse ? Neem contact op met Ad Boone, tel.06-53281176 of 591844.

Van de voorzitter; Kantinevoorraad

Tennismogelijkheden voor kinderen
Sinds 29 april is het voor jeugdleden weer toegestaan om onder voorwaarden en begeleiding 
te tennissen. Gezien het beperkte aantal jeugdleden is de informatie over jeugdtennis direct 
aan de jeugdleden en hun ouders verzonden.

Tennismogelijkheden voor volwassen
Het kabinet heeft vorige week woensdag bekend gemaakt dat vanaf 11 mei buitensporten 
(niet-contactsporten) zijn toegestaan voor alle leeftijden, onder bepaalde voorwaarden. 
Hiervoor heeft NOC*NSF in samenwerking met de VSG en sportbonden een Protocol Verant-
woord Sporten opgesteld, dat is getoetst en goedgekeurd door het Ministerie van VWS en het 
RIVM. 

Op basis hiervan heeft de KNLTB specifieke richtlijnen voor tennis en padel opgesteld. Het is 
belangrijk dat we de sport gefaseerd opstarten en gecontroleerd de activiteiten uitbreiden. 
Dat geldt ook voor tennis en padel. Dus elke keer weer een stapje verder, zodat de drukte op 
de verenigingen goed gehandhaafd en gecontroleerd kan worden. Niet alleen om terugslag in 
de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, maar ook om verenigingen en leraren de 
gelegenheid te geven het goed te organiseren en spelers te laten wennen aan tennis in de 
anderhalvemetersamenleving. Want het vraagt nogal wat organisatie en aanpassingsvermo-
gen van iedereengen van iedereen





in deze fase tot 1 juni is het dan ook om vrij spelen door volwassenen van 19 jaar en ouder 
met 2 spelers per baan toegestaan, uitsluitend door vooraf een baan te reserveren. We 
roepen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken en hygiëne-
maatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de gezondheid van 
anderen. Een toezichthouder is verplicht bij jeugd tot en met 18 jaar. Trainingen voor 
volwassenen kunnen ingepland worden met maximaal 4 spelers per baan, de trainer houdt 
toezicht op het naleven van de richtlijnen. 
Niet eerder dan 1 juni kunnen we het vrijspelen en de wedstrijdvormen verder uitbreiden 
naar 4 spelers per baan, mits de situatie het toelaat.�We zullen hierover zodra meer bekend 
communiceren.

Op de baan

Richtlijnen
Het algemeen protocol, de sport specifieke richtlijnen, stappenplannen, promotiematerialen 
en veelgestelde vragen zijn allemaal gebundeld in de�KNLTB Corona Toolbox.
Een samenvatting:

-  Het clubhuis is alleen open voor gebruik van het toilet. De kantine, het terras en de kleed        
 kamers zijn gesloten.
-  Neem notie van de instructies op het informatiebord op het park en neem deze in acht
-  Iedereen moet vanuit huis, digitaal of per telefoon, een baan reserveren. Het afhangbord op -  Iedereen moet vanuit huis, digitaal of per telefoon, een baan reserveren. Het afhangbord op  
 de vereniging mag niet gebruikt worden.
-  Volwassen van 19 jaar en ouder mogen alleen 1 op 1 vrij spelen; zonder toezichthouder 
  Uitzondering: 2 op 2 vrij spelen (dubbelspel) is alleen mogelijk met personen uit hetzelfde  
  huishouden die samen onder één dak wonen.
-  Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan
-  Ook op het park respecteer je de anderhalve meter afstand regel.
-  Spelers zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd -  Spelers zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd   
  hebben en/of training hebben.
-  Er mag geen publiek komen kijken op het park. Dus ook geen ouders bij de tennisles van   
 hun kinderen.
-  Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen)
-  Geef geen high fives
-  Wissel van baanhelft met de klok mee.
-  Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.-  Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.
-  Ga na het spelen direct naar huis.



Het is dus verplicht om vooraf een baan reserveren. Hoe gaan we dit doen?
De KNLTB stelt de clubapp voor 3 maanden gratis ter beschikking. Hiermee kun je een baan 
digitaal reserveren. De app is aangevraagd maar nog niet gereed voor gebruik. Tot die tijd kun 
je om een baan te reserveren bij voorkeur appen of eventueel bellen naar Ellen van Schaik: 
06-18070436.
ZodraZodra de app beschikbaar is kun je alleen nog digitaal een baan reserveren. De informatie 
hierover ontvang je binnenkort.

Tot slot zien we natuurlijk allen uit naar nog verdergaande versoepeling van de regels.

Een baan reserveren

KNLTB-toernooi week 25 afgelast
Beste tennissers,

Eerder hebben wij U in de nieuwsbrief op de hoogte gesteld van ons plannen voor het OOS 
International 17 + Dubbeltoernooi van 15 tot 21 juni 2020 op ons gezellige sportpark aan de 
Zandput in Serooskerke. 
Zoals bekend kunnen deze plannen, net zoals vele andere grote en kleine sportevenementen, 
dit jaar niet door gaan.

AlsAls organiserend comité komen we nog een keer bij elkaar om te bespreken of we in de loop 
van het jaar nog een beperkter evenement zullen organiseren, maar daarvoor wachten we 
nog op de spelregels. Daarnaast zullen we natuurlijk rekening moeten houden met andere 
reeds geplande tennisevenementen.

Mocht dit lukken, dan brengen we U op de hoogte via deze nieuwbrief en zullen wij U, waar 
mogelijk, ook via de e-mail informeren.

LuktLukt dit niet, dan hopen we u en onze sponsoren allemaal weer te ontmoeten tijdens het ten-
nistoernooi in 2021.

Namens de organisatie:
John en Ellen Vogel, Ellen en Ronnie van Schaik, Wijnand Vette 







In de vorige nieuwsbrief hebben we de geplande zomertoernooidata voor  2020 bekend-
gemaakt. Hieronder staan deze data nogmaals vermeld. Je kunt al inschrijven bij Marja, maar 
we willen hierbij benadrukken dat het nog niet zeker is of de toernooien doorgang zullen 
vinden.
Dit is afhankelijk van een aantal factoren in de wet- en regelgeving omtrent de ontwikke-
lingenlingen en versoepelingen van de Corona-maatregelen met betrekking tot de tennissport. De 
belangrijkste zijn:
-Mogen er dubbel-wedstrijden gespeeld worden ?
-Mag de kantine opengesteld worden ?

1-ste mix:   donderdag 2 juli
2-de mix:   donderdag 16 juli
3-de mix:   donderdag 30 juli
4-de mix:4-de mix:   donderdag 13 augustus
5-de mix:   donderdag 27 augustus
ATV herendubbel: vrijdag 4 september

Ook dit jaar zal Marja Hootsmans weer de organisatie voor haar rekening nemen.  
(vanbeekmarja@gmail.com) of telefonisch (06-37555467).

Zomertoernooien; technische commissie

Tennislessen; Johnny Quaak
Beste leden van Zer Oirts,

Allereerst hopen wij dat iedereen de afgelopen tijd gezond is gebleven en goed is doorge-
komen. Ook de ondernemers die nog steeds in de wacht staan of op halve kracht bezig zijn 
willen we langs deze weg een hart onder de riem steken.

Eindelijk kunnen wij weer gaan tennissen. Het is nog even wachten op groen licht vanuit de 
club, maar dat zal allemaal wel goed komen. Op het moment dat je dit bericht leest, zal elders 
in deze nieuwsbrief ongetwijfeld de regelgeving uitgewerkt staan. 

Natuurlijk staan wij als leraren ook weer te springen om de tennisbaan op te mogen. Voor 
tennislessen kun je je nog steeds inschrijven via info@activetennis.nl Mocht je nog vragen of 
opmerkingen hebben, kun je ook contact opnemen: telefonisch/What’sApp op 06-42802900 
of via e-mail johnnyquaak@hotmail.com

Laten we er nog een mooie zomer en goed najaar van maken op de baan.Laten we er nog een mooie zomer en goed najaar van maken op de baan.

Met sportieve groet,
Ronald en Johnny





Beste Tennisers/sters van LTC Zer Oirts 

De KNLTB heeft in verband met de Coronamaatregelen onder voorbehoud besloten de voor-
jaarscompetitie te verplaatsen naar het najaar. 

Voor de verschuiving van de tenniscompetitie geldt dat in het najaar dezelfde competitie-
soorten en klassenopbouw worden aangeboden als bij de voorjaarscompetitie.
Competitiespelers die zich hadden ingeschreven voor de voorjaarscompetitie kunnen met 
hetzelfde team,aan dezelfde competitiesoort en in dezelfde competitieklasse spelen tijdens 
de najaarscompetitie. 

Daarnaast kunnen er nieuwe teams worden gevormd en aangevuld. Ook kunnen teams en of 
personen die niet kunnen of willen deelnemen besluiten om niet mee te doen. 

DeDe Mixedcompetitie Zeeland wordt ook aangeboden alleen deze wordt gespeeld op dezelfde 
data als de najaarscompetitie dus dat betekend dat je moet kiezen tussen de reguliere 
najaarscompetite of de Zeelandmix. 

Dus diegene die zich hebben ingeschreven voor het voorjaar zullen eind mei worden 
benaderd en voor diegene die zich alsnog willen inschrijven voor het najaar geven zich dan op 
via competitie@zeroirts.nl dit kan tot 20 Juni 2020 

Tot snel weerziens,
 Anita Koeman Anita Koeman

Voorjaarscompetitie verplaatst; 
Anita Koeman, VCL

Algemene informatievoorziening 
Zoals ook in de vorige nieuwsbrief beschreven, houdt Zer Oirts zich uiteraard aan de regel-
geving en adviezen van het R.I.V.M., onze regering, de K.N.L.T.B., de Veiligheidsregio Zeeland 
en de Gemeente Veere.

De regelgeving en de adviezen kunnen dagelijks veranderen. Alle in deze nieuwsbrief ver-
strekte informatie is per datum van publicatie van toepassing. Eventuele wijzigingen of 
veranderingen zullen we kenbaar maken middels de Zer Oirts nieuwsbrieven of via een 
e-mailbericht dat wordt opgesteld en verzonden door de ledenadministratie.

Voor de meest actuele informatie kun je ook altijd de website van de K.N.L.T.B. raadplegen; 
www.knltb.nl
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