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In deze nieuwsbrief

Update versoepelingen Corona maatregelen
Goed nieuws! Het kabinet heeft aangekondigd dat ‘stap 3’ van het openingsplan vanaf zaterdag 
5 juni kan worden gezet. Zo mag onder andere horeca op sportlocaties binnen onder 
voorwaarden open. De daling van het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames zet door 
en het aantal vaccinaties stijgt snel, waardoor versoepelingen van de coronamaatregelen sneller 
dan verwacht mogelijk zijn.

Het bestuur heeft besloten om hier als volgt mee om te gaan:

Nieuw:
•• Het clubgebouw en terras mag open tot 22:00 uur. 
• Vriendschappelijke wedstrijden spelen en Tossen is weer toegestaan, alle banen zijn elke 
dinsdag- en vrijdagochtend gereserveerd voor de Toss. Voor tossen op woensdagavond graag 
aanmelden bij John Vogel. Bij voorkeur via What’s App: 06-22987612
• Geen 1,5 meter afstand houden tijdens het spelen
• Geen maximum aantal spelers per baan
• Kleedkamers en douches zijn weer open

Ongewijzigd:Ongewijzigd:
• Vooraf een baan reserveren via de KNLTB clubApp blijft verplicht
• Het houden van 1,5 meter afstand, behalve tijdens het tennissen
• Publiek is niet toegestaan
• Club overstijgende wedstrijden zoals competities en toernooien zijn voor volwassenen niet 
toegestaan

EnEn als de positieve ontwikkelingen voortzetten dan zijn vanaf 30 juni meer versoepelingen uit 
stap 4 en 5 mogelijk. Op 22 juni zal het kabinet daar over een beslissing nemen. Zodra er weer 
mogelijk is bekijkt het bestuur opnieuw de situatie.



Update versoepelingen Corona maatregelen
De regels vanaf 5 juni

Nog even de belangrijkste regels waaraan iedereen zich dient te houden op een rijtje.

1. Voor buitensporten geldt vanaf 5 juni een max groepsgrootte van 50 personen op 1,5 meter 
afstand.
2.2. Op terras en clubgebouw gelden de horecaregels: volwassenen mogen met maximaal 4 
personen aan een tafel op 1,5 meter afstand zitten. Tenzij dit mensen zijn uit eenzelfde 
huishouden. Dus een kring maken om een drankje te nuttigen is niet toegestaan.
3. Zorg dat er een persoon per tafel de bestelling doet aan de bar
4.4. Personen moeten een vaste zitplaats hebben (volgens de 1.5 meter regels). Zorg daarom dat 
iedereen in het clubhuis of op het terras een plek toegewezen krijgt. Zitplaatsen aan de bar is niet 
toegestaan. Leden zijn of actief op baan aan het spelen of zitten op het terras of in het clubge-
bouw aan een tafel. 
5. Toilet, kleedkamers en douches mogen gebruikt worden.
6. Het clubgebouw is een openbare ruimte. Het gebruik van een mondkapje is in deze ruimte 
verplicht.
7. Publiek is niet welkom conform regel Rijksoverheid
8. Alleen eigen leden mogen deelnemen aan de Toss.
9. Alle deelnemers aan de toss dienen door de organisator geregistreerd te worden en de 
gezondsheidscheck blijft verplicht. 

Veel spelplezier !! , het bestuur

Herinnering Zomertoernooien
Het lijkt nog ver weg maar voordat je het weet is het zover! Gelet op de huidige corona 
maatregelenmaatregelen mogen alleen eigen leden deelnemen aan de zomertoernooien. Maar nu alle 
lichten steeds meer op groen komen te staan hebben we er goede hoop op dat dit ook gaat 
veranderen. Naar de zomertoernooien van onze vereniging wordt sinds jaar en dag uitgekeken. 
Er worden in totaal 5 mix dubbels en 1 Herendubbel toernooien gespeeld. Ze zijn bekend omdat 
er sportief gestreden wordt en omdat de catering gedurende de dag speciaal en goed is. De 
deelname kost € 12 per persoon. Betaling alleen via PIN (contactloos).

Wanneer? 
1ste mix: donderdag 1 juli1ste mix: donderdag 1 juli
2de mix: donderdag15 juli
3de mix: donderdag 29 juli
4 de mix: donderdag 12 augustus
5 de mix: donderdag 26 augustus
ATV: vrijdag 3 sept
Aanvang: 09.00 uur

InschrijvenInschrijven kan bij Marja Hootsmans; telefonisch op nummer 06-37555467 of per e-mail naar:  
vanbeekmarja@gmail.com





K.N.L.T.B. toernooi bij De Schenge; 
ingezonden bericht René Hoondert
Het ziet er naar uit dat ook dit jaar het open Arne Tennis Toernooi (ATT) van LTC de Schenge in 
Arnemuiden weer kan worden georganiseerd. Van de KNLTB is goedkeuring ontvangen om de 
voorbereidingen op te starten. Het toernooi staat gepland van 12 tot en met 18 juli. Aan het open 
toernooi doen elk jaar meer dan 100 deelnemers mee. Ook dit jaar verwachten we weer veel 
inschrijvingen, omdat dit ongeveer de eerste mogelijkheid is om weer officiële wedstrijden te 
spelen.

JonkmanJonkman Opleidingen is ook dit jaar weer bereid gevonden als hoofdsponsor van het toernooi op 
te treden. Tijdens het open toernooi zijn er elke namiddag en avond wedstrijden, waarin 
deelnemers op hun eigen niveau (starter tot gevorderd) wedstrijden spelen in enkel of dubbel. 

inschrijven kan via de volgende link: 
https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/25502f5c-1cbd-4044-838f-1b166a649a91

Heb je vragen over deelname, neem dan contact op met Thijmen van de Berg 06-51102484 of 
Barry Schroevers 06-51076948 van de toernooi organisatie. Met sportieve groet, René Hoondert
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