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In deze nieuwsbrief

Beste leden, redactie
Vorige week heb je in de nieuwsbrief kunnen lezen dat de overheid ten aanzien van de tennis-
sport sinds eind september beperkende maatregelen heeft genomen. Uiteraard alles in het 
belang van de strijd tegen het Corona-virus. Deze genomen maatregelen zouden tot 20 oktober 
van kracht blijven. Dan zou bekend worden gemaakt of deze maatregelen verlengd, versoepeld 
of wellicht nog verder aangescherpt worden per 21 oktober.

In de tussentijd is het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en IC-opnames dusdanig 
explosief gestegen, dat de overheid niet heeft afgewacht tot 20 oktober, maar tussentijds ver-
scherpte maatregelen heeft afgekondigd.

Dit heeft geleid tot een tussentijdse aanpassing van de landelijke regelgeving, die op 13 oktober 
tijdens de persconferentie van ons kabinet bekend zijn gemaakt.
Hieronder lees je een update van de Coronamaatregelen dei betrekking hebben op de tennis-
sport, zoals die door de K.N.L.T.B. zijn gecommuniceerd.
Mochten er aanpassingen komen in het overheidsbeleid, houden we je hier uiteraard van op de 
hoogte, maar vooralsnog is er een verbod op dubbelspel voor volwassenen van toepassing.
De redactie

Dubbelen wél toegestaan

Tijdens de persconferentie van dinsdag 13 oktober benoemde premier Rutte tennis al voorbeeld 
voor wat wél en niet mag binnen de aangescherpte regels. Enkelen zou wel mogen, dubbelen 
niet. 
Tot verbazing van de K.N.L.T.B. die daags daarna direct aan bel is gaan trekken bij de overheid. 
En niet zonder resultaat; per 15 maart is dubbelen officieel toegestaan , uiteraard onder 
bepaalde voorwaarden die je verder in deze nieuwsbrief leest.





Update Coronamaatregelen K.N.L.T.B.
Competities stopgezet. Vrij spelen en training wel mogelijk
 
Het kabinet heeft extra maatregelen aangekondigd om de snelle stijging van het aantal 
coronabesmettingen een halt toe te roepen. De horeca moet sluiten, de maximale groepsgrootte 
wordt teruggebracht en amateursportwedstrijden zijn verboden. Dat maakte minister-president 
Rutte dinsdag 13 oktober bekend. Het zijn harde maatregelen, maar noodzakelijk in de 
bestrijdingbestrijding van het coronavirus. De maatregelen gaan in op woensdag 14 oktober en gelden 
voorlopig voor de komende 4 weken. Over 2 weken maakt het kabinet de balans op en bepaalt 
dan het vervolg van de maatregelen.
Het doel van alle maatregelen is het aantal reisbewegingen, het sociale verkeer en het aantal 
contacten tussen mensen drastisch te verminderen. Het kabinet roept mensen dan ook op 
contacten te beperken en zoveel mogelijk thuis te blijven.

Wat betekent dit voor tennis ?
WeWe respecteren het besluit van de overheid om sportwedstrijden niet meer toe te staan. Onze 
gezondheid staat voorop en we moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen.
Om het aantal reisbewegingen, het sociale verkeer en het aantal contacten tussen mensen te 
verminderen is het volgende van toepassing.

Update 14 oktober:
-We hebben besloten de KNLTB Competitie 2020 per direct te beëindigen, zowel voor de jeugd 
als de senioren. Of de Eredivisie Heren door kan gaan, is nog onduidelijk.
-Reguliere open toernooien en Junioren Tour toernooien kunnen niet doorgaan.-Reguliere open toernooien en Junioren Tour toernooien kunnen niet doorgaan.
-Het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te trainen, zowel buiten op de eigen vereniging of 
binnen in een hal.
-De maximale groepsgrootte is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is exclusief 
trainer).
-Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.
-Publiek is niet toegestaan.

DubbelenDubbelen
De publicaties van de overheid, de nieuwe noodverordeningen en het aanvullende Protocol 
Sport die zijn opgesteld na de persconferentie in samenwerking met o.a. RIVM, VSG en NOC*NSF 
zijn leidend. Daarin is besloten om dezelfde richtlijnen te hanteren voor alle sporten, namelijk 
dat volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 
personen met onderling 1.5 meter afstand.

BinnenBinnen dat kader kan er veilig gedubbeld worden, want tennis is geen contactsport. Dubbelen 
kan met enige aanpassingen goed op 1.5 meter afstand en daarmee voldoen we aan de richtlijn 
voor het sporten van volwassenen. Voor dubbelen geldt dus, geen fysiek contact, houd altijd 
minimaal 1.5 meter afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten 
gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee.

We zijn blij dat we kunnen blijven tennissen. Sporten is gezond en dat hebben we juist nodig in 
deze tijd. Maar neem je eigen verantwoordelijkheid en houd je altijd aan de regels.





Herinnering Rabo ClubSupport 2020
In de nieuwsbrief 6 van vorige week vroegen wij aandacht voor de Rabo ClubSupport 2020, 
waarmee de Rabobank ook dit jaar weer clubs wil helpen met een geldelijke bijdrage.
Al onze leden die lid zijn van de Rabobank kunnen stemmen tot en met 25 oktober 2020, je kunt 
2 van de 5 stemmen uitbrengen op onze vereniging.
Degenen die inmiddels hun stem(men) hebben uitgebracht op Zer Oirts willen we hierbij alvast 
hartelijk danken.
VoorVoor degenen die er nog niet aan toegekomen, of wellicht vergeten zijn, hierbij de herinnering ! 
Stem op Zer Oirts, we kunnen het goed gebruiken.

Alvast onze dank.

Het bestuur
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