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In deze nieuwsbrief

Welkom nieuwe leden
In navolging op de vorige nieuwsbrieven mogen we weer een aantal nieuwe leden verwelkomen:

Jeugdleden:
Luuk Kempe 
Levi Kempe
Sebastian Duijts
Joris Duijts

Zomer Challengeleden:Zomer Challengeleden:
Mieneke Hoogerwerf
Cathrien Verburg
Mark de Boeft  
Jessica Wisse

Seniorlid:
Mark de Waal

HartelijkHartelijk welkom op onze vereniging. 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 ook voor nieuwe leden. 

Namens het bestuur; John Vogel





Corona-versoepelingen
We merken allemaal dat de versoepelingen zijn doorgevoerd: zonder mondkapjes kunnen we 
weer winkelen, minder thuis hoeven werken en de horeca is weer verder open. 
Ook voor ons bij Zer Oirts is er meer bewegingsvrijheid. Inmiddels zijn de looproutes verwijderd 
en hoeven de mondkapjes binnen niet meer op. We mogen weer evenementen organiseren en 
bezoekers zijn weer toegestaan. Ook de kantine kan weer open zoals vroeger en met het 
opheffen van de avondklok is er ook ruimte om ons spel uitgebreid te evalueren...

1,5 meter en registratie bezoekers

WatWat er wel blijft is 1,5 meter afstand. Dat geldt overal, zowel binnen in de kantine en kleedruimtes 
als buiten op het terras. Daarnaast zijn we als tennisvereniging verplicht om een registratie bij te 
houden voor een eventueel bron- en contactonderzoek. Daarom dient ieder bezoeker zich te 
registreren in de map die in de kantine ligt. Voor iedereen die speelt geldt dat die al geregistreerd 
zijn via de knltb app waarmee de baan is gereserveerd, via de tossformulieren, via een schema 
van de dinsdag- of donderdagavond of de opgave van een evenement. Zo hopen we ook als 
vereniging onze bijdrage te leveren aan het terugdringen van corona.

Namens het bestuur, Klaas WierdaNamens het bestuur, Klaas Wierda

Zomertoernooien 2021: Er is nog plaats
Ook deelnemers van buiten onze vereniging mogen weer meedoen.

Speciale oproep aan de dames: Wanneer we onvoldoende Mix- koppels hebben op een toernooi 
dag dan is de combinatie van 2 dames ook toegestaan. Dus aanmelden maar!

NaarNaar 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? 
2de mix: donderdag15 juli
3de mix: donderdag 29 juli
4 de mix: donderdag 12 augustus4 de mix: donderdag 12 augustus
5 de mix: donderdag 26 augustus
ATV: vrijdag 3 sept

Aanvang: 09.00 uur
Inschrijven kan bij Marja Hootsmans; telefonisch op nummer 06-37555467 of per e-mail naar:  
vanbeekmarja@gmail.com

Met vriendelijke groet, de Technische Commissie





Schoonmaak clubgebouw; 
We doen het samen 





Introductie KNLTB Match APP; 
Doe je ook mee? 
Van de KNLTB hebben we deze App 3 maanden gratis op proef. De KNLTB Match App is ontstaan 
vanuit de wens om een flexibel wedstrijdaanbod te creëren waarin spelers onderling met elkaar 
bepalen wanneer er gespeeld wordt.

WeWe noemen deze wedstrijden de zogenaamde “Flexcompetities” en er kan in poules of ladders 
gespeeld worden. Wij hebben gekozen voor de poules vorm. Het aantal te spelen wedstrijden 
hangt af van het aantal inschrijvingen. We proberen dat er per onderdeel ca 3-4 wedstrijden 
gespeeld worden. De App kan ook club overstijgend gebruikt worden, wij gebruiken de App 
vooralsnog alleen voor eigen leden.

Voordelen voor de leden van onze vereniging
• De app organiseert en spelers plannen zelf.
•• Laagdrempelig wedstrijdaanbod voor alle niveaus.
• Meer activiteiten op de vereniging en verbinding tussen leden.
• Nieuwe leden aantrekken en laten integreren op de vereniging.

Hoe werkt het?
• Spelers downloaden de app, maken een profiel aan en schrijven zich in voor een Flexcompeti-
tie. 
• Onderdelen: Dames Dubbel, Heren Dubbel, Heren-enkel, Gemengd Dubbel.
•• Voor de dubbel partijen zoek je zelf een tennismaatje. Lukt dat niet neem contact op met de 
organisator.
• Periode: Wedstrijden kunnen gespeeld worden vanaf 12 juli en 6 september is het einde van de 
competitie.
• Speelduur voor dubbelspel is 1 uur (games doortellen) en voor de HE wordt er gespeeld om 2 
gewonnen sets, de 3e set wordt de supertiebreak gespeeld.
•• Spelers/dubbelteams worden automatisch ingedeeld in een poule met tegenstanders van hun 
niveau. De speelsterkte geven spelers zelf aan als zij een profiel aanmaken en kunnen zij baseren 
op de KNLTB speelsterkte. De wedstrijden tellen niet mee voor DSS (actuele rating).
• Spelers krijgen een fictieve datum voorgesteld door de app maar kunnen onderling zelf de 
datum aanpassen via de chat functie in de Match App.
• In onderling overleg reserveert 1 van de spelers een baan via de KNLTB Club App
• Kijk voor meer info naar de uitleg op centrecourt.nl:
https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/actihttps://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/acti-
vatie-van-leden/flexcompetitie-knltb-match-app/

Deelname is gratis dus doe ook mee en maak kennis met leden die je misschien normaliter niet 
zo snel tegenkomt. We hopen op veel aanmeldingen en de poule winnaars winnen een prijs!
Voor vragen kun je terecht bij de contactpersoon John Vogel via App of mobiel: 06-22987612

Namens het bestuur; John Vogel
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