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Beste tennis vrienden, 

Wat een mooi nieuws kregen we onlangs te horen: de rackets en 

tennisballen kunnen weer afgestoft worden; heel tennissend Ne-

derland mag weer meedoen óp de tennisbaan! 

Op 29 april was eerst de jeugd aan de beurt om de rackets weer 

op te pakken. Een uitgebreid protocol werd opgesteld en de 

club werd zo veel als mogelijk “corona-proof” gemaakt.  

Na bijna 3 maanden met een minimum aan sociale contacten in 

deze bijzondere tijd, kwamen op 8 mei de verlossende woorden 

van het kabinet: ook senioren mochten weer de baan op! Daar-

na volgde al snel dat ook de dubbelliefhebbers in alle mogelijke 

combinaties weer een gezellig potje konden tennissen.   

En wat hebben we het gemist! Er wordt gretig gebruik gemaakt 

van het reserveringssysteem en het resultaat is dan ook bijna da-

gelijks een goed bezet tennispark met veel enthousiastelingen!  

Nog steeds blijft het motto: stay safe, blijf gezond en zorg goed 

voor elkaar. Maar dan nu gelukkig wel mét je tennisracket in de 

hand. 

Frank Passchier  
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Heb je zelf een leuk stuk 

of idee voor “Effe tikke”? 

Stuur dan je bijdrage naar 

info@ltcdeschelde.nl en 

wie weet staat jouw stukje 

in een volgende editie 

van de nieuwsbrief! 

Burg. v. Woelderenlaan 3 - 4382 CL Vlissingen - info@ltcdeschelde.nl - www.ltcdeschelde.nl 

Effe tikke 

https://www.facebook.com/www.ltcdeschelde.nl/?ref=bookmarks


ONLINE RESERVEREN VERPLICHT 

Iedereen mag weer tennissen, maar wel moeten we 

een aantal maatregelen in acht nemen. Eén daar-

van is het verplicht reserveren van een tennisbaan.  

Via https://www.supersaas.nl/schedule/

LTC_De_Schelde/Baanhuur 

kun je heel gemakkelijk zien op welke dagen en tij-

den er een baan beschikbaar is en de baan van je 

keuze reserveren. Je kiest tussen 45 minuten of 90 mi-

nuten speeltijd, waarbij er steeds 15 minuten extra tijd 

geblokkeerd wordt op de kalender om op te ruimen, 

te vegen en het park te verlaten zonder dat je ande-

re spelers hoeft te kruisen.  

Het reserveren van een baan valt blijkbaar bij veel 

spelers in de smaak, want vanaf de dag dat het sys-

teem open is gegaan zijn er maar liefst ruim 300 reser-

veringen gemaakt! Fijn om te zien dat er zoveel en-

thousiaste leden zijn die graag gebruik maken van 

onze banen! 

Let op: het kan zijn dat er door de afdeling Handha-

ving van Gemeente Vlissingen gecontroleerd wordt. 

Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor het juist 

opvolgen van de maatregelen! 

Om alles op en rond de banen zo goed mogelijk te 

laten verlopen en ervoor te zorgen dat we met res-

pect met elkaar omgaan met de huidige coronabeperkingen, vragen we aan iedereen om 

alle maatregelen op te volgen. zijn er nog een aantal dingen waar we rekening mee moeten 

houden, zoals: 
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IEDEREEN MAG WEER! 

 Houd steeds 1,5 meter afstand. 

 Kom je op de fiets? Stal je fiets dan bij de parkeerplaats. 

 Volg de aangegeven looproute op het park. 

 Maximaal 4 personen per baan. 

 Gebruik je eigen materialen en gebruik géén scoreborden. 

 De kantine blijft gesloten; de toiletten zijn enkel open voor hoge nood. 

 Verlaat na het tennissen direct het park. Blijf niet hangen op of rond de tennisbanen. 

 Ben je de laatste op de tennisbaan? Zorg dan dat de hekken bij je vertrek gesloten zijn. 

mailto:https://www.supersaas.nl/schedule/LTC_De_Schelde/Baanhuur
mailto:https://www.supersaas.nl/schedule/LTC_De_Schelde/Baanhuur
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NIEUWE LEDEN 

Ondanks deze bizarre periode, waarin het voor veel kleine en middelgrote ondernemers on-

zeker is óf en hoe zij kunnen blijven voortbestaan, kan LTC De Schelde nog altijd bouwen op 

een grote hoeveelheid trouwe leden. En daar zijn wij erg blij mee, dus aan al onze leden: be-

dankt voor jullie steun en vertrouwen!  

 

In de afgelopen 3 maanden hebben we zelfs maar liefst 8 nieuwe leden mogen verwelko-

men! Daarmee staat ons huidige ledental op 325 leden, waarvan 8 leden zonder bondslid-

maatschap en 38 jeugdleden.  

 

Meer leden betekent een betere bezetting van het tennispark voor vrij tennissen en activitei-

ten, meer gezelligheid en daardoor weer een grotere aantrekkingskracht voor nóg meer le-

den. Zodra het weer kan, zullen we dan ook weer volop aan de slag gaan met het organise-

ren van gezellige activiteiten, zoals diverse toernooien en de bekende toss-avond. 

 

Heb je een buurman, neefje, dochter, collega, tante, vriendin, opa of kennis die een potje 

tennis ook wel eens een keer zou willen uitproberen? Neem hem/haar dan gerust een keer 

mee naar de baan en ga gezellig samen tennissen volgens de richtlijnen van het RIVM.  

 

Op onze website vind je meer informatie en tarieven met betrekking tot lidmaatschap en 

tennislessen. Ook kun je daar gelijk inschrijven. 

 

In de komende periode hopen we dan natuurlijk nog meer nieuwe leden te kunnen verwel-

komen! 
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“I don’t need therapy. I just need to play tennis” - Unknown 



Wat leuk dat ik een stukje mag schrijven over Rackets2support in de nieuwsbrief van LTC De 

Schelde!  

De club waar ik zelf ooit als 7-jarige begon met tennissen, ik kreeg er les van Kees Vermeulen. 

De tijd ook dat de clubkampioenschappen nog echt heel belangrijk waren en de spanning 

voelbaar was. Ik speelde in die tijd competitie met Jeroen de Greef, Salvatore Becker en Do-

rien Brasser. En hoe leuk is het dan om deze week met Salvatore een kop koffie te drinken in 

mijn eigen racketshop. Allebei 40 jaar verder, maar zo voelt het helemaal niet! 

In deze periode is de basis gelegd voor mijn interesse in tennis, maar ook in de wedstrijdsport, 

materialen, sterspelers enzovoorts. 

Ik ben actief geweest in squash, tennis en voetbal als trainer, maar ook als speler. Kortom vol-

op affiniteit met racket- en balsporten. 

De interesse voor tennis-, squash- en badmintonmaterialen was tot 2016 hobbymatig, maar is 

daarna in een enorme stroomversnelling gekomen. Sinds 2018 ben ik er fulltime mee bezig en 

heb ik een eigen shop/werkplaats aan huis. Ik bespan in een internationaal team van Tecnifi-

bre op verschillende ATP toernooien, waaronder het ABN Amro WTT in Rotterdam (ATP 500), 

Gstaad ATP 250 en Monte Carlo Masters 1000. In het zomerseizoen ben ik veel te vinden bij lo-

kale toernooien met bespanservice en workshops. Daarnaast ben ik als manager van ERSA 

International verantwoordelijk voor de opleidingen tot bespanner in de Benelux. Samen met 

een collega geven wij workshops en nemen wij examens af. Ook hier staat alles in het teken 

van snaren, rackets, bespannen etcetera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En toen kwam er Corona... 

Op 16 maart jl. zou ik naar Miami vliegen om 3 weken te werken op de Miami Open.  

The Miami Open maakt deel uit van het ATP Tour Masters 1000 circuit voor heren en is een Pre-

mier event op de WTA tour voor dames. The Miami open is - met zo’n 388.000 toeschouwers 

tijdens de afgelopen editie - een van de grootste tennistoernooien naast de vier Grand Slams. 

DIMITRI KAIJSER - RACKETS2SUPPORT 

  5 

Dimitri Kaijser met Felix Auger Aliassime En met Daniil Medvedev 



Op 12 maart ging de grens dicht en 

was het over. Geen Miami meer in 

2020.  

 

Sinds 11 mei ben ik echter weer opge-

start voor de mensen die hier wél weer 

de baan op kunnen.  

Helaas zijn er tot 2 augustus nog geen 

toernooien en competitie, en is ook 

mijn trip naar Gstaad al geannuleerd. 

Maar, langzaam gaan we naar het 

nieuwe normaal. 

 

 

 

 

 

Wat kan ik voor jou betekenen? 

Wil je advies over de aanschaf van een nieuw racket, dan kun je daarvoor bij mij terecht. Eerst 

testen we wat het beste bij jouw behoefte en speelstijl past.  

Wil je je racket laten aanpassen omdat het bijvoorbeeld te licht is, dan kan ik het op verschil-

lende manieren voor je verzwaren. 

Heb je een nieuwe bespanning nodig, of wil je deze volledig veranderen? Dat kan ik ook voor 

je doen. Daarnaast heb ik in mijn shop een klein assortiment tenniskleding en –schoenen.  

Eigenlijk kun je voor alle vragen omtrent rackets, snaren en accessoires bij mij terecht. En fijn 

om te weten is, dat ik internetconforme prijzen aanhou. Dus, professioneel advies voor een 

goede prijs.  

Ik hoop jullie snel in mijn shop te mogen ontvangen. 

Voor de actuele openingstijden kun je kijken op 

www.rackets2support.nl 

Tot snel! 

 

Rackets2support 

Dimitri Kaijser 

Zeeaster 15 

4386GW Vlissingen 

06-47138715 
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BINGO! 

 

Op zaterdag 30 mei om 20.00 u. kun je meedoen aan de enige echte “LTC De Schelde Online 

Bingo”! Doe jij ook mee en heb jij als eerste je kaart vol?  

 

Voor slechts 5,00 euro koop je een set van 3 Bingo kaarten, waarmee je niet alleen heel veel ple-

zier kunt beleven, maar ook leuke prijzen kunt winnen! 

 

 

Hoe doe je mee? 

 

Schrijf je uiterlijk woensdag 27 mei in via deze link: https://tikkie.me/pay/sa7jn6ko9kb9oldefi66 , vul 

het juiste bedrag in (per set van 3 Bingo kaarten 5,00 euro, meerdere sets kan ook), schrijf bij het 

bericht het aantal sets en je naam.  

 

Of maak het juiste bedrag over naar NL08 ABNA 047519477 t.a.v. Lawn Tennisclub De Schelde, 

o.v.v. BINGO, het aantal sets en je naam. 

 

Na betaling ontvang je per mail op vrijdag 29 mei de Bingo kaarten, de spelregels en de link 

waar de Bingo te volgen is. De Bingo kaarten moet je zelf vóór zaterdagavond printen en om 

mee te spelen heb je een laptop, tablet of smartphone nodig.  

 

 

Wat kun je winnen? 

 

De recreatiecommissie heeft heel veel leuke prijzen ter beschikking gesteld, die normaal gespro-

ken bedoeld waren voor de spelers in de Panta Rhei-dinsdagtoernooien. Omdat we onze leden 

toch graag willen verblijden met deze leuke - door diverse Walcherse ondernemers gesponsorde 

prijzen - zijn ze nu te winnen met de Online Bingo! 

 

Veel groeten van de Bingo Masters, 

Sabine en Danielle 
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https://tikkie.me/pay/sa7jn6ko9kb9oldefi66


WIST JE DAT… ? 

Paul en Danielle Bezuijen op 5 april 2020 de trotse ouders zijn geworden van een prachtige 

dochter, genaamd Tess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzonder hoe zo’n kleintje onbezorgd haar leventje leidt in deze bizarre maanden. Wij wensen 

Paul, Danielle en Tess heel veel geluk toe samen! 

 

 

 

Ronald Leenstra heeft een nieuwe (tweedehands) 

auto op de kop weten te tikken. Voor de kinderen 

op de club natuurlijk, hoewel hij er zelf ook graag 

af en toe een ritje in zou willen maken. En wat he-

lemaal te gek is: de auto is gratis en voor niets ge-

schonken door Speeltuinvereniging Meliskerke! 
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Een must-read voor alle tennis- en/of Shara-

povafans: Unstoppable, de biografie van 

Maria Sharapova, waarin wordt beschreven 

hoe zij als 7-jarig meisje met haar vader    

vanuit Rusland naar Florida reist, met enkel 

700 dollar op zak. Zonder afspraak kloppen 

zij aan bij de prestigieuze 

academie van Nick Bolletieri, 

overtuigd van het talent van 

Maria. En zij blijken gelijk te 

hebben, want al snel krijgt ze 

een beurs en nog eens 7 jaar 

later, op  14-jarige leeftijd, 

maakt ze haar profdebuut. 

(Engelstalig, voor 14,95 te 

bestellen bij Boekhandel      

’t Spui. #shoplocal) 



NAJAARSCOMPETITIE 

“I play each point like my life depends on it” - Rafael Nadal 

Beste tennisvrienden, 

 

Het is een rare tijd. Het gehele leven staat in het teken van het Co-

ronavirus, en dus ook de tenniscompetitie. 

 

De voorjaarscompetitie werd in zijn geheel geschrapt. 

Tijdens het schrijven van dit stukje gaat Nederland langzaam uit de 

“intelligente lockdown” en proberen we de draad weer op te pak-

ken met alle beperkingen van dien. Door de regering werden ook 

de sportregels versoepeld; iedereen mag weer tennissen, hetzij met 

de nodige beperkingen. 

  
Hoe we na de zomer verder gaan met de tenniscompetitie is voor-

lopig nog niet helemaal duidelijk. Vanuit de tennisbond kwam on-

langs het bericht dat de voorjaarscompetitie in zijn geheel doorge-

schoven gaat worden naar de herfst. Voor de herfstcompetitie 

komt dus geen aparte inschrijving en de teams die reeds gefor-

meerd waren voor de voorjaarscompetitie, blijven dus in tact. 

 

Of de tenniscompetitie (vanaf 1 september 2020) doorgang zal vin-

den, zal de toekomst moeten uitwijzen. Wanneer de competitie in 

de herfst van start gaat, zullen we moeten bekijken of de inschrijvin-

gen van de voorjaarscompetitie conflicteren met de wensen van 

de tennisleden. Ik kan me voorstellen dat iemand wel in april/mei 

kan tennissen, maar in september/oktober andere plannen heeft. 

  
Al met al dus nog niets zeker over de aanstaande competitie. 

Zodra er nieuws is, zal dit op de site van onze club gemeld worden. 

 

Ik wens jullie allemaal een fijne zomer toe en let goed op jezelf en 

elkaar. Alleen met zijn allen krijgen we het virus er onder. 

 

Namens de Technische Commissie, 

Henk Feijen 
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Op de website van de KNLTB kun je meer lezen over de huidige 

ontwikkelingen rondom de competitie:  

https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/senioren/knltb-

competitie-2020/ 

mailto:https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/senioren/knltb-competitie-2020/
mailto:https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/senioren/knltb-competitie-2020/


JARIG! 

Onderstaande jeugdleden zijn de komende periode jarig; van 

harte gefeliciteerd allemaal en een gezellige dag gewenst! 

 

Louzel Stuurop   25 mei    7 jaar (vandaag!) 

Laura Tiggelman  31 mei  17 jaar 

Martin Kattenbroek  15 juni  14 jaar 

Jamie Milo   3 juli  13 jaar 

Romy Jansen   11 juli  15 jaar 

Jayda Boone   1 augustus 15 jaar 

Brechtje Idema  9 augustus 10 jaar 

Fenna Schrier   18 augustus 15 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN 

De KNLTB heeft onlangs beslist dat alle open toernooien en 

NRT’s tot en met 2 augustus geannuleerd worden.  

In andere landen komt het spelen van wedstrijden wel weer 

mondjesmaat op gang en als de maatregelen in Nederland 

ook verder en sneller worden versoepeld, kunnen toernooie 

vanaf augustus misschien nog doorgaan.  

Helaas betekent dat op dit moment een “nee” voor de Panta 

Rhei toernooien op dinsdag, het Mini Maxi toernooi, de Ladies 

Night, het Open Jeugdtoernooi en zelfs het goed bezette 

Open Schelde Toernooi. Een grote teleurstelling voor de organi-

saties van deze evenementen; veel voorbereidingen en hard 

werk gaan verloren, maar we hopen van harte dat het een 

volgende keer wel door kan gaan! 

Voor de JRT’s geldt dat ze voorlopig geannuleerd worden tot 

en met 1 juli. Deze toernooien hebben kleinere schema’s en 

minder deelnemers, waardoor hier misschien eerder mee ge-

start kan worden dan met de overige toernooien. Over de Ju-

nioren Tour Zilver die bij LTC De Schelde zou plaatsvinden van 

20 tot en met 26 juli wordt dan ook begin juni door de KNLTB 

een beslissing genomen. 

 

.   
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“An otherwise happily married couple may turn a mixed doubles 

game into a scene from Who’s afraid of Virginia Woolf” - Rod Laver 

NIEUWE BANKEN 

In de vorige nieuwsbrief lieten we 

weten dat het bestuur nieuwe 

banken heeft aangeschaft.  

Voor een aantal banken zijn er  

al leden geweest die te kennen 

hebben gegeven een bank te 

willen voorzien van een gegra-

veerd plaatje.  

Er zijn nog een paar banken 

over, waar een plaatje op kan. 

Dus wil je je eigen naam, die van 

je gezin, vriendengroep of com-

petitieteam vereeuwigen op ons 

tennispark, dan kan dat nog voor 

100,00 euro per plaatje.  

Geïnteresseerd?  

Mail naar info@ltcdeschelde.nl.  


