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In deze nieuwsbrief

Rabo Club Support; dank voor de stemmen
De Rabo Clubsupportactie heeft voor onze club het mooie bedrag van € 326,74 opgebracht. 
Minder dan vorig jaar maar toch nog altijd en mooi bedrag. Zeker als je het vergelijkt met de 
meeste andere tennisverenigingen op Walcheren en Noord-Beveland. Iedereen die op Zer Oirts 
heeft gestemd, heel erg bedankt. De bestemming is al aangegeven in de jaarstukken: nieuwe 
kussens voor de buitenbanken.
 
Het bestuur

Speelsterktes 2021 bekend
Het einde van een bijzonder tennisseizoen komt in zicht. Ieder jaar wordt in november de balans 
opgemaakt en worden de speelsterktes Enkel en Dubbel voor het nieuw kalenderjaar vast-
gesteld. 

De maatregelen omtrent het Coronavirus zijn in 2020 van grote invloed geweest op het verloop 
van competities en toernooien. Vele verenigingsactiviteiten werden uitgesteld, onderbroken of 
afgelast. Voor de meeste spelers zullen er geen grote mutaties in speelsterktes hebben plaats-
gevonden, maar check toch even of er voor jou iets veranderd is. Je speelsterkte is immers van 
invloed op inschrijvingen voor competities en KNLTB toernooien 2021.

Je vindt je nieuwe speelsterktes voor Enkel en Dubbel in het spelersprofiel op mijnknltb.nl



Update Coronamaatregelen;  K.N.L.T.B.
Het kabinet heeft op 19 november bevestigd dat de extra maatregelen van de eerste weken van 
november per direct zijn komen te vervallen.Dat betekent dat de maatregelen zoals bekend 
gemaakt op 13 oktober weer gaan gelden; sportkantines blijven gesloten, amateursport-
wedstrijden zijn verboden en de maximale groepsgrootte is 4 personen. Dubbelen en trainen 
met maximaal 4 spelers per baan is weer toegestaan.
DeDe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus hebben effect, het aantal besmettingen en 
ziekenhuisopnames daalt. Maar de cijfers zijn nog niet op een niveau om de maatregelen verder 
te versoepelen. De ‘gedeeltelijke lockdown’ en de maatregelen van 13 oktober blijven daarom 
van kracht tot half december. Begin december maakt het kabinet opnieuw 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 
contactencontacten te beperken en zoveel mogelijk thuis te blijven. Onze gezondheid staat voorop en we 
moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. 
We zijn blij dat sporten nog steeds kan, want bewegen is gezond. Dat draagt immers bij aan een 
goede weerstand en conditie. Het houdt je fit en scherp, geeft energie en dat hebben we nodig 
in deze tijd.
Houd daarbij altijd de basisregels in acht, houd 1.5 meter afstand, was je handen en als je 
klachten hebt blijf je thuis en laat je testen.

Wat betekent dit voor tennis sinds donderdag 19 november?

Officiële competities en toernooien zijn verboden. Onderlinge wedstrijden voor de jeugd t/m 17 
jaar binnen een vereniging zijn wel toegestaan.
Vrij tennissen, padellen en trainen is mogelijk, zowel buiten op de eigen vereniging als binnen in 
een hal.
De maximale groepsgrootte bij trainingen is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is 
exclusief trainer).
DubbelenDubbelen mag met 4 personen van 18 jaar en ouder in 2 vaste koppels van 2 personen; houd 
altijd 1.5 meter afstand tot het andere koppel en met je medespeler
Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.
Publiek is niet toegestaan, dus ouders kunnen niet blijven kijken bij hun kinderen.
DeDe richtlijn voor alle sporten is dat volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in 
groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand. Het Algemeen Protocol 
Sport is opgesteld in samenwerking met o.a. RIVM, VSG en NOC*NSF. De KNLTB heeft deze 
vertaald naar richtlijnen en adviezen voor tennis en padel.
N.B. Regionaal en lokaal kunnen richtlijnen verschillend worden toegepast, check daarom altijd 
de informatie van de Veiligheidsregio’s en gemeenten.

Bron; website K.N.L.T.B.



Inschrijven voorjaarscompetitie 2021
Het jaar 2020 is bijna ten einde en zal te boek gaan als één der meest bizarre jaren. Maar we gaan 
vooruit kijken naar 2021 en dus hopelijk ook weer “een beetje normale” competitie.

Aanbod voorjaarscompetitie Zeeland:

-Lees het aanbod en kies; het aanbod en de speeldata vind je hierna in deze nieuwsbrief.
-Geef duidelijk aan wat je 1e, 2e en 3e voorkeur heeft.
-Je wordt geacht minimaal 4 competitiedagen te kunnen spelen. Kun je dit niet geef je dan op als 
reserve. 
-Stuur je aanmelding persoonlijk per e-mail naar competitie@zeroirts.nl -Stuur je aanmelding persoonlijk per e-mail naar competitie@zeroirts.nl 
-Je schrijft als persoon in en niet als team. Bij je aanmelding kun je aangeven in welk team je bij 
voorkeur wilt spelen, maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
Teaminschrijvingen door één van de teamleden worden niet geaccepteerd. -
Schrijf je in vóór 20 december 2020.
-Voor de zomeravondcompetitie 17+ graag inschrijven vóór 1 maart 2021.

HebHeb je vragen over de competitie ? Stel ze dan aan de Verenigings Competitie Leider (VCL) Anita 
Koeman, competitie@zeroirts.nl of kijk op de website van de K.N.L.T.B. onder de rubriek Voor-
jaarscompetitie 2021.

Met vriendelijke groet,
Anita Koeman, VCL
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