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Activiteitenoverzicht 2021



NL-Doet is verplaatst naar zaterdag 29 mei: uiteraard onder
voorbehoud, nader bericht volgt
De Algemene Ledenvergadering is verplaatst naar half april:
nadere info/bericht volgt. Waarschijnlijk wordt dit een
videovergadering.

Goed nieuws
We kunnen weer tennissen (alléén enkelen vanaf 27 jaar)
De baancommissie heeft er deze week voor gezorgd dat we
vanaf vandaag weer kunnen spelen op onze banen! Donderdag
kunnen de kinderen weer lessen.
Het kabinet heeft vorige week een aantal versoepelingen aangekondigd, ook
voor de sport. Voor jongvolwassenen van 18 t/m 26 jaar is tennis, ook
dubbelen, weer toegestaan, alléén buiten. Zij hoeven tijdens het sporten
onderling geen 1.5 meter afstand te houden.
De leden vanaf 27 jaar mogen alléén enkelen en alléén buiten. Zij houden
wel 1.5 meter afstand. De rijksoverheid staat dubbelen met 4 personen uit 1
huishouden wel toe.
Daar waar momenteel veel sporten niet meer mogelijk zijn, is tennis nog steeds
toegestaan. Dat is prachtig. Uiteraard houden we ons aan de Coronamaatmaatregelen. Zie de aangepaste maatregelen die zijn aangeplakt in de
kantine.

Zie hier de acties van deze week
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Lessen voorjaar 2021
Het is nog onduidelijk of én wanneer we lessen voor volwassenen kunnen
aanbieden dit jaar. Maar toch willen we graag alvast de belangstelling hiervoor
inventariseren. We kunnen dan snel reageren op aangepaste maatregelen van
de regering.
De lessen voor volwassenen en jeugd zullen als vanouds worden verzorgd op
woensdag, door Danielle Koetje, gediplomeerd tennislerares. We willen voor
volwassenen beginnen om 19.00 uur en hebben de mogelijkheid voor 3 lesuren.
Geef dus ook je voorkeur op bij aanmelding.
Voor de jeugd kunnen, zoals het nu lijkt, de lessen al beginnen op woensdag, 7
april en wel vanaf 16.30 uur.
Dus, wil je graag trainen in het voorjaar, meld je dan alvast aan via
tennisverenigingkolham@live.nl.

Alle KNLTB-competities voorjaar 2021 voorlopig uitgesteld naar
begin mei
Met de verlenging van de lockdown en de onzekerheid over de situatie in april
heeft de KNLTB besloten de start van de Voorjaarscompetitie 2021 voorlopig
uit te stellen tot begin mei. Ook voor de jeugd.
Het animo om competitie te spelen is erg groot, meer dan 30.000 teams hebben
zich ingeschreven. Iedereen kijkt uit naar de wedstrijden, het teamgevoel en de
gezelligheid. De KNLTB doet er daarom alles aan om veilig en verantwoord
binnen de geldende coronamaatregelen een volledige competitie door te laten
gaan. Kijk voor de voorlopige speeldata op de site van de KNLTB.

