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In deze nieuwsbrief

Welkom nieuwe leden
Het is lang geleden dat we zo veel nieuwe leden kunnen verwelkomen. Of het door de corona 
komt, zelf denk ik van niet,  of door de mooie zomer of … vul maar in, het is een feit en daar 
gaat het om. 
Hier komen ze. Veertien leden en 9 Zomer Challengeleden(ZC). 

Marjolijn, Kiki, Floor en Marc Bakker
Jans, Fiene, Mijntje en Nils van den Broek
Jeroen Geerse
Sacha HoefkensSacha Hoefkens
Holger Hermsen (ZC)
Kinge Keule (ZC)
Bo Maas (ZC)
Wilco Meijering
Kelly Sanderse
Antonia Steib (ZC)
Matthijs Sturm (ZC)Matthijs Sturm (ZC)
Milan en Jorden de Visser
Erik van der Valk (ZC)
Jotam, Leon en Robert-Jan Zweedijk (ZC).

HartelijkHartelijk welkom in onze vereniging. Jullie hebben ongetwijfeld al een balletje geslagen. We 
hopen dat jullie veel plezier op ons park mogen hebben en genieten van de mooie tennis-
sport. Zijn er vragen of zoek je een tennismaatje, laat het weten. In de eerste plaats aan de 
bestuursleden. Hun namen en adressen staan op de website. Of bel gewoon een lid want we 
zijn een laagdrempelige vereniging. Iedereen staat open voor elkaar en dat geldt zeker voor 
nieuwe leden. Jullie zullen ook wel nieuwgierig zijn hoe ons clubgebouw er uit ziet. Goed 
nieuws want dat gaat per 1 juli open. 

Het was dit jaar een aarzelende start van het seizoen maar het ziet er steeds beter uit. Het 
kan nog een prachtige tweede helft van het tennisjaar worden.

Piet Filius, voorzitter (tel.06-81351668)



Vanaf vrijdag 3 juli gaan we de Toss-activiteiten weer oppakken, weliswaar in een aangepaste 
vorm. In een eerder bericht hebben we aangegeven dat er met de huidige regelgeving meer bij 
komt kijken dan alleen een Toss indelen. We hebben dan ook gevraagd wie het organiseren 
hiervan voor zijn rekening wil nemen. Het goede nieuws is dat Ad Boone heeft aangegeven dat 
voor de dinsdag- en vrijdagochtend te willen doen, uiteraard zijn we Ad daar dankbaar voor,  
tossen is immers een belangrijke activiteit voor onze leden!  De leden die op woensdagavond of 
vrijdagavond willen tossen kunnen terecht bij John Vogel. Ook dank aan John voor de bereidheid 
deze taak op zich te nemendeze taak op zich te nemen

Hoe gaat dit in zijn werk?

Normaal gesproken hoef je je vooraf niet aan te melden voor de Toss, maar in tijden van corona 
is het belangrijk dat we van tevoren weten hoeveel spelers er aanwezig zijn. Iedereen die mee 
wilt doen dient zich de dag van tevoren tot uiterlijk 20:00 uur in te schrijven. De indeling wat 
betreft de wedstrijden en baanplanning worden dan van tevoren gemaakt zodat dit niet ter 
plekke meer gedaan hoeft te worden. De spelers die pas de 2e ronde ingedeeld staan ontvangen 
daarover een bericht. 
Belangrijk:Belangrijk: Sta je op lijst om te Tossen dan word je ook echt verwacht dus mocht er onverhoopt 
iets tussenkomen,  meld dit dan z.s.m. bij de organisator. 
De spelers dienen zich 5 minuten voor de eerste wedstrijd te melden. 

Waar moeten spelers rekening mee houden? 

o      Ga niet met je partner/tegenstander op één bankje zitten 
o      Wissel van baanhelft met de klok mee 
o      De algemene hygiëneregels: 
        - Was je handen voor en na het spelen 
    - Schud geen handen en geef geen high fives 
    - Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes 
    - Blijf thuis bij klachten
    - Vul je bidon thuis 

Voor wie, wanneer en hoe meld je je aan?

DeDe dinsdag- en vrijdagochtend duurt van 09:00 tot 12:00 uur en is enkel bedoeld voor senioren-
leden. Aanmelden doe je bij Ad Boone Mobiel: 06-53281176, Email: boonetrans@zeelandnet.nl.

Op woensdag- en vrijdagavond is het vanaf 19:00 uur tot 22:00 uur zowel voor senioren- en ook 
voor de jeugdleden ouder dan 12 jaar. Aanmelden doe je bij John Vogel Mobiel: 06-22987612, 
Email: johnvogel@zeelandnet.nl

Aanmelden doe je bij voorkeur via Whatsapp, maar het kan ook door het sturen van een mail, of 
telefonisch. 

Tossen vanaf 3 juli weer mogelijk





De evenementen vinden meestal op drie banen plaats. De tijdstippen van aanvang en einde zijn 
indicatief, staan dus niet vast. Op deze lijst staan bijzondere gebeurtenissen. Niet op deze 
kalender staan reguliere, steeds terugkerende zaken als: 

Tossen voor volwassenen op dinsdagen en vrijdagen van 09.00-12.00 uur
Tossen voor alle leden van 12 jaar en ouder, op woensdagavond en vrijdagavond (tot aanvang 
najaarscompetitie) van 19.00 – 22.00 uur,
Competitiewedstrijden in de periode van 10 september t/m 24 oktober (exclusief inhaaldagen)

Tossen is voor leden gratis. Gasten betalen € 3,50 per keer Tossen is voor leden gratis. Gasten betalen € 3,50 per keer 

Zaterdag    18 juli                09.00   Zomertoernooi Mix Dubbel voor leden
Donderdag 30 juli               09.00   1e Open Zomertoernooi Mix Dubbel
Donderdag 13 aug.             09.00   2e Open Zomertoernooi Mix Dubbel
Donderdag 27 aug.             09.00   3e Open Zomertoernooi Mix Dubbel
Vrijdag 7 september           09.00   ATV Toernooi
N.T.B.                                            Slottoss, Herfsttoss en vrijwilligerslunch

Zomertoernooien 2020Zomertoernooien 2020
Nu er weer meer mogelijk is gaan we ook weer van start met de recreatieve zomertoernooien. 
De eerste 2 ingeplande donderdagtoernooien van dit jaar gaan niet door, maar we gaan 
beginnen met een Gemengd dubbel dagtoernooi op zaterdag 18 juli. Deelname is alleen voor 
eigen leden van de vereniging.  We kunnen dan wennen en ervaren hoe het is om deel te nemen 
aan een toernooi in - het nieuwe normaal – het Corona proof toernooi. 

DeDe lunch houden we weliswaar simpel maar voor de inwendige mens wordt zeker wel gezorgd. 
Deelname voor dit prachtige evenement kost € 5,00 en je kunt als koppel inschrijven maar heb je 
geen partner ook dan kun je inschrijven, de organisatie doet zijn best zodat je mee kunt doen!

Vervolgens gaan we de draad weer oppakken met de Gemengd dubbel zomertoernooien op de 
donderdagen zoals die al eerder vermeld zijn in de Nieuwsbrief: donderdag 30 juli, donderdag 13 
augustus, donderdag 27 augustus en als laatste toernooi het ATV herendubbel op vrijdag 4 sep-
tember 

Voor deze toernooien kijken we nog hoe we dit gaan organiseren qua lunch, het inschrijfgeld is 
daarvan afhankelijk maar meer dan € 10,00 gaat het per deelnemer zeker niet kosten. We 
rekenen en hopen op veel enthousiaste deelnemers! Alle toernooien starten om 09:00 uur en 
alle deelnemers worden om 08:30 verwacht. Alle betalingen zijn alleen met de PIN mogelijk, liefst 
contactloos.

Voor meer info en inschrijven: 
Marja Hootsmans: WhatsApp op nummer 06-37555467 
of per e-mail naar vanbeekmarja@gmail.comof per e-mail naar vanbeekmarja@gmail.com

Evenementenkalender 2020



Het kabinet heeft vorige week woensdag tijdens de persconferentie de voorgenomen 
versoepelingen per 1 juli bevestigd. Dat betekent dat nu ook sportkantines en binnensport-
accommodaties open kunnen. De ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus laten ook 
verdere verruiming van de maatregelen toe.  Dat is goed nieuws, want het betekent dat 
evenementen, competities en toernooien weer mogelijk zijn. Tennis voor iedereen dus, op en 
rond de baan.

EnEn met de opening van de clubhuizen en terrassen brengen we de gezelligheid weer terug op het 
park. 

Uiteraard blijft altijd de 1.5 meter regel van toepassing en is het belangrijk dat iedereen zich aan 
de hygiënemaatregelen van het RIVM houdt. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, dan 
houden we het virus onder controle.

Wat betekent dit voor het spelen van tennis, voor wedstrijden en evenementen op tennisvereni-
gingen vanaf 1 juli?

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben op de baan. Tijdens 
trainingen en in het spel bij wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Dus 
in een rally bij een dubbel geldt de 1.5 meter afstand niet, maar een high five en handen 
schudden doen we nog even niet. Een toezichthouder voor jeugd is niet meer nodig.

Bij trainingen is er geen maximum aantal spelers per baan meer. De leraar houdt altijd 1.5  meter 
afstand tot de leerlingen.

VoorafgaandVoorafgaand en na afloop van het tennissen dienen spelers van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter 
afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines, clubhuizen en ter-
rassen die ook per 1 juli weer open mogen.

Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.

Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als 
buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot 
elkaar moeten houden. 

Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden:
     Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
     Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
     Vermijd drukte.
     Was vaak je handen.

Uitgebreide informatie over de maatregelen staan in het Algemeen Sportprotocol van NOC*NSF.

Het reserveringsysteem met de KNLTB App blijven we gebruiken

Update corona maatregelen





Per 1 juli 2020 mag de kantine open, zij het onder een aantal strikte regels. De leden worden 
geacht zich aan de regels te houden die in het algemeen gelden in deze coronatijd(zoals afstand 
bewaren, thuisblijven bij lichte gezondheidsklachten in de vorm van verkoudheid, hoesten of 
niesen) . Bovendien gelden nog de volgende regels. 

 1. Conform de horeca-richtlijnen hebben leden die in de kantine een drankje willen nuttigen een 
reservering nodig. Deze reservering zal zoveel mogelijk gekoppeld zijn aan de baanreservering. 
Op die manier is een baanreservering ook meteen een reservering voor de kantine. 
  2. Het terras zal worden vergroot met een overdekte buitentent. Dat vergroot ook de loop-
ruimte. Met deze extra ruimte zijn er dan voldoende zitplaatsen en wordt voldaan aan het aantal 
dat is toegestaan volgens het RIVM, om te voorkomen dat er te veel leden (exclusief personeel) 
gelijktijdig in de kantine zitten. Deze tent is aan drie zijden open.
3. Tafelindeling met max 2 personen , tafels van 4 mag indien personen uit hetzelfde huishouden 
zijn.
4. Er zijn  geen zitplekken aan de bar.
5.5. Er zal  een looproute in de sportkantine en op het terras worden gemaakt, met name van en 
naar de bar. Er komen 1.5 meter vlakken voor de wachtrij. 
6. Bardiensten 
  a. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met  een vaste groep vrijwilligers die achter de bar staan,  
    die goed op de hoogte zijn van alle regels en richtlijnen.
  b. Er zijn  keukenrollen en spuitflacons met schoonmaakmiddel bij de bar en in de keuken. 
  c. Er is een schoonmaakrooster voor het clubgebouw (incl. de bar en de barapparatuur).
    d.  Bardienstleden werken zoveel mogelijk met handschoentjes. 
  e. Indien er geen toezichthouder aanwezig is, is iemand met bardienst het eerste aanspreek 
    punt  voor corona gerelateerde vragen. 
7. De leden kunnen alleen met pin (en contactloos)  betalen.
8. Een persoon per tafel doet de bestelling  aan de bar. 
9.9. De leden worden zo goed mogelijk geïnformeerd over de instructies die gelden in de kantine 
en op het terras. Deze instructies hangen op ter informatie en worden vooraf via de Nieuwsbrief 
en de website gedeeld. 
10. Op een aantal vaste plekken (bv hygiëne hoeken) komen desinfectiemiddel, doekjes en hand-
schoentjes met prullenbak  te liggen. 
11. De prijslijst zal op enkele plaatsen worden neergezet(overigens zijn de leden op de hoogte 
van de meeste prijzen).
 12. Er zal een punt in de kantine of op het terras komen waar mensen hun vuile vaat na con-
sumptie kunnen weg zetten. Daar staan ook frisdrank- en bierkratten waarin leden hun eigen 
flesjes kunnen terugzetten om op deze manier overmatig contact met vaat te vermijden. 

 
Serooskerke, 23-6-2020

Plan inrichting kantine ltc Zer Oirts 
per 1 juli 2020





Schoonmaakrooster 2020



Indeling competitieteams 2020
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Kaasboerderij Schellach 
Leo de Visser Tuinmach. 

Logus Afbouw 
Meulenberg Diervoeder 
Riooltechniek Zeeland 
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Sinke Schoenmode 
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