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Activiteitenoverzicht 2021




NL-Doet is verplaatst naar zaterdag 29 mei: uiteraard onder
voorbehoud, nader bericht volgt.
Start lessen volwassenen op woensdag 31 maart. Zie verder in
deze nieuwsbrief
De Algemene Ledenvergadering is verplaatst naar half april:
nadere info/bericht volgt. Waarschijnlijk wordt dit een
videovergadering.

CORONA UPDATE
UPDATE
CORONA

Weer goed nieuws
We konden al weer tennissen. Vanaf 16 maart is óók dubbelen
weer toegestaan en lessen voor volwassenen.
Het kabinet heeft vorige week weer een aantal versoepelingen aangekondigd,
ook voor de tennissport. Vanaf 16 maart mogen volwassenen van 27 jaar en
ouder buiten op sportaccommodaties met maximaal 4 mensen per baan
sporten. Voorwaarde is wel dat spelers van 27 jaar en ouder 1.5 meter afstand
van elkaar houden. Voor jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar was
tennissen al toegestaan, zonder maximale groepsgrootte en zonder 1.5 meter
afstand te houden.
De lockdown, inclusief de avondklok vanaf 21.00 uur, blijft tenminste gelden t/m
dinsdag 30 maart. Op dinsdag 23 maart maakt het kabinet de balans op en
wordt bekend hoe het verder gaat in de periode na 30 maart.
De gewijzigde maatregelen vanaf 16 maart:
 Volwassenen vanaf 27 jaar mogen tennissen met maximaal 4 personen
per baan, (alléén buiten). Zij houden 1.5 meter afstand. Dubbelen mag
dus, bij voorkeur in 2 vaste koppels van 2 personen; houd altijd 1.5
meter afstand tot het andere koppel en je medespeler.
 Wedstrijden zijn nog niet toegestaan, dus geen interne competities,
zoals de laddercompetitie.
 Voor trainingen met volwassenen vanaf 27 jaar geldt een maximale
groepsgrootte van 4 personen per baan, op 1.5 meter afstand. Dit is
exclusief trainer en alléén buiten.
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Maatregelen die verlengd worden:
 Jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar mogen spelen en trainen
in groter groepsverband, alleen buiten. Zij hoeven tijdens het sporten
onderling geen 1.5 meter afstand te houden. Interne wedstrijden op de
club zijn toegestaan voor deze groep.
 Banen altijd reserveren via de KNLTB Club App. Het is niet toegestaan
op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan.
 Er worden geen (officiële) wedstrijden zoals (ladder)competities en
toernooien gespeeld.
 Publiek is niet toegestaan.
 De kantine, kleedkamers en douches zijn dicht. Toiletten zijn alleen
toegankelijk voor noodgevallen.
 De avondklok geldt van 21.00 tot 4.30 uur.
We zijn blij dat tennissen nog steeds kan en volwassenen nu ook meer ruimte
krijgen, 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. De afgelopen maanden heeft de KNLTB zich daar, samen
met NOC*NSF en andere sportbonden, voor ingezet.
Houd altijd de basisregels in acht, was je handen en als je klachten hebt
blijf je thuis en laat je je testen.
Zie ook de aangepaste maatregelen die zijn aangeplakt in de kantine.

Lessen volwassenen voorjaar 2021 starten op
woensdag 31 maart. Opgave is nog mogelijk!
Vanaf 16 maart is ook het lessen voor volwassenen weer mogelijk. Gelukkig
hadden we de belangstelling hiervoor al geïnventariseerd en kunnen we snel
reageren. Er hebben zich nu al 16 leden aangemeld, waardoor we met 2
groepen kunnen trainen. Maar er is dus nog ruimte voor een derde groep.
Dus, indien je lessen wilt volgen in het voorjaar, meld je dan nu aan via
tennisverenigingkolham@live.nl. Deelname op volgorde van binnenkomst!
Op 23 maart wordt duidelijk of de avondklok wordt opgeheven. Dan willen we
definitief de groepen samenstellen en de lestijden vaststellen. In overleg met
Danielle hebben we 12 les-data vastgesteld. De cursuskosten zullen ongeveer
gelijk zijn aan vorig jaar. Hiervan krijgen de deelnemers z.s.m. bericht.

De nieuwe serie jeugdlessen zullen in het voorjaar ook worden
verzorgd op woensdag.
De huidige jeugdlessen(winterlessen) blijven nog op donderdagmiddag
plaatsvinden. De cursuskosten voor 45 minuten les zullen bij voldoende
deelname ongeveer 5,25 euro (dus onder voorbehoud) bedragen. Wil je óók na
de winterlessen, weer lessen volgen in het voorjaar, geef je dan z.s.m. op 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.
Kijk voor de voorlopige speeldata op de site van de KNLTB.

