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Beste leden, 

In de tijd van lockdown en beperkingen willen we als bestuur 

openheid geven en mogelijkheden delen. We zijn een mooie 

club en er wordt - zeker de laatste maanden - steeds meer ge-

tennist.  Dat is mooi om te zien! Tennis is een spel wat verbindt, 

zowel voor jong als voor oud, ook al is op moment van dit schrij-

ven 2 personen per baan helaas het maximum.  

Intussen hebben we als bestuur niet stilgestaan en zijn we nog 

steeds in overleg met LTC DOS en TC Souburg om te kijken of een 

fusie tot de mogelijkheden behoort in de toekomst. Binnenkort zal 

er dan ook onder onze leden een enquête gehouden worden 

om te toetsen of er draagvlak is voor een fusie en de diverse mo-

gelijke locaties hiervoor. Aan de hand van de uitkomst van deze 

enquête zal hopelijk duidelijk worden welke richtingen we als 

club wel of juist niet op kunnen. De stem van de leden is hierin 

dus erg belangrijk! Binnenkort dus meer nieuws hierover.  

Voor de komende tijd is het belangrijk dat we op elkaar blijven 

letten, zeker nu fysiek contact niet meer vanzelfsprekend is.  

Voor nu wens ik jullie alle gezondheid toe. Stay safe! 

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


Gelukkig heeft het kabinet op dinsdag 17 november 

aangekondigd dat we op sportgebied weer terug 

mogen naar de maatregelen zoals die golden vanaf 

14 oktober 2020. Dat betekent dat er weer gedub-

beld mag worden en dat we met 4 personen op een 

baan mogen trainen.  

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot half de-

cember. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat 

we alle maatregelen opvolgen, zodat het aantal be-

smettingen daalt en we volgend jaar weer alle activi-

teiten kunnen hervatten op tennisgebied.  

 

Op dit moment zijn de volgende maatregelen van 

kracht: 
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CORONAMAATREGELEN 

 Houd overal 1,5 meter afstand tot elkaar, zowel op 

als naast de tennisbaan. (Behalve voor jeugd t/m 18 

jaar en personen uit één huishouden.) 

 Schud geen handen, hoest en nies in je elleboog. 

 Er geldt geen vaste looproute meer op het park,  

zolang men 1,5 meter afstand houdt. 

 De kantine en kleedkamers zijn gesloten. De toiletten 

kunnen in geval van hoge nood wel gebruikt worden. 

 Boven de 18 jaar zijn maximaal 4 personen per baan toegestaan, zowel voor vrij spelen als 

voor training.  

 Een baan reserveren is verplicht en kan via de KNLTB ClubApp. 

 Het spelen van officiële wedstrijden is niet toegestaan. De scoreborden mogen niet ge-

bruikt worden.  

 Toeschouwers (ook geen ouders en/of begeleiders) zijn niet toegestaan op het park. 

 Een verkoudheid? Last van koorts, keelpijn of hoest? Blijf dan thuis tot je 24 uur vrij van 

klachten bent.  

 

“Tennis has given me soul.”  
- Martina Navratilova 



 Er nieuwe speeltoestellen voor de kleinsten op het park zijn geplaatst door Piet en Maarten. 

Deze speeltoestellen zijn gratis ter beschikking gesteld door Intratuin Koudekerke. Hierdoor 

hebben we nu twee hele leuke speelplekken; één voor de allerkleinsten en eentje voor 

kinderen kinderen tot ca. 7 jaar.  

 Alle bankjes op de banen nu voorzien 

zijn van een parasolstandaard. Het is 

nog even wachten op de zon, maar in 

de zomer hoeft er nu niemand meer te 

sjouwen met de zware betonnen para-

solvoeten.  

 Als je gebruik maakt van baan 4, 5 of 6, 

moet het sleutelkastje na opening direct 

gesloten worden met de sleutel erin. 

Tijdens het tennissen kun je het slot dan 

open laten hangen, zodat de laatste op 

de baan het slot alleen hoeft dicht te 

drukken, zodat het kastje niet meer 

open hoeft.  

 Er sinds de start van het gebruik van de 

KNLTB ClubApp binnen onze club op 2 oktober maar liefst 754 keer een baan gereserveerd 

is om vrij te tennissen. Dit is zonder trainingsuren, competities, toss en verhuur. Een heel 

mooi aantal! We zijn als club dan ook zeer trots dat er in deze toch wel vreemde periode 

zoveel gebruik gemaakt wordt van onze banen.  
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WIST JE DAT? 

 

 

Deze Middelburgse stichting is in 1968 ontstaan uit de Middel-

burgse IJsclub en heeft als doel om sportieve evenementen 

en individuele talentvolle sporters op Walcheren in financieel 

opzicht te steunen. 

Stichting Hendrick Avercamp heeft in oktober 2020 een be-

drag van 60.000 euro verdeeld onder Walcherse sportclubs. 

Dit geld is bedoeld om verenigingen, die te maken hebben 

met teruglopende inkomsten door corona, een steuntje in de 

rug te geven.  

LTC De Schelde heeft vanuit de stichting een bedrag van 

maar liefst 2000 euro mogen ontvangen, waarvoor hartelijk 

dank! 

STICHTING HENDRICK AVERCAMP 

Meer informatie over de 

stichting lees je op: 

www.hendrick-avercamp.nl 

mailto:www.hendrick-avercamp.nl


LEDENADMINISTRATIE 

Ledenpas.  

Ter herinnering; de ledenpasjes zijn en blijven voorlopig nog steeds 

geldig. Je kunt eventueel een nieuwe pas aanvragen (tegen be-

taling van € 2,50) bij de ledenadministratie. Op je pasje komt de 

foto die ook te zien is in de KNLTB Clubapp. Je kunt die gemakkelijk 

zelf wijzigen. Na goedkeuring door de ledenadministratie is deze 

ook te zien in de app. 

 

Studenten.   

18+ en studeer je? (volledig dagonderwijs)  

Vergeet dan niet om vóór 10 januari 2021 je huidige studentenpas door te mailen aan de  

ledenadministratie om in aanmerking te komen voor het studententarief 2021. 

 

Contributie 2012 via automatische incasso.   

Met het oog op de contributie-inning van komend seizoen, willen we iedereen vragen om een 

machtiging te verlenen voor het incasseren van de contributie. Dit bespaart de vereniging (en 

de penningmeester) veel tijd en energie om de gelden binnen te krijgen. Binnenkort ontvang je 

een mail waarin staat wat je moet doen. Alvast bedankt! 
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OLIEBOLLENACTIE 

In deze vreemde periode moeten we met zijn allen helaas 

veel leuke tennisactiviteiten missen. Ook de jaarlijkse 

nieuwjaarsreceptie met het gezellige oliebollentoernooi zit 

er dit jaar waarschijnlijk niet in.  

Daarom organiseert de jeugdcommissie in december een 

leuke en vooral lekkere oliebollenactie.  

De oliebollen kunnen vooraf worden besteld en betaald. 

Vervolgens worden ze - geheel coronaproof - bij je thuis 

afgeleverd. 1 euro per oliebol, of 10 stuks voor 9 euro! 

Binnenkort meer informatie en bestelmogelijkheden via de mail! 

 

FUSIE 

Afgelopen jaren is het binnen onze vereniging regelmatig onderwerp van gesprek geweest: 

een fusie met de andere tennisverenigingen in de omgeving.  

Het bestuur heeft nog altijd regelmatig overleg met de gemeente, LTC DOS en TC Souburg. 

Daarin wordt besproken of een fusie wel of niet wenselijk is, in welke vormen een fusie zou     

kunnen bestaan en op welke mogelijke locatie dit gerealiseerd zou kunnen worden. Misschien 

lijkt het soms dus wel zo, maar we zitten zeker niet stil! 

Binnenkort wordt er onder de leden van LTC De Schelde een enquête uitgezet waaruit moet 

blijken óf er draagvlak is voor een fusie en zo ja, wat daarvoor een goede locatie zou zijn.  

Houd je mailbox dus in de gaten! 



KNLTB CLUBAPP 

Er worden volop banen afgehangen in de KNLTB ClubApp, het online systeem waarin heel Ne-

derland kan reserveren voor een baan bij de vereniging waar hij of zij lid is.  

 

Omdat er regelmatig nog wat vragen komen van leden over het gebruik van de app, zetten wij 

hier nog een keer de werkwijze en belangrijkste “regels” op een rijtje: 

 

 Voor het eerste gebruik van de KNLTB ClubApp dien je de app eerst te downloaden via de 

AppStore (iOS) of de PlayStore (Android) op je smartphone of tablet.  

 Nadat je de app gedownload hebt, selecteer je de juiste vereniging en log je 

in met je KNLTB nummer en een zelfgekozen wachtwoord.  

 Kun of wil je de app niet downloaden? Vraag dan aan een van je medespelers 

om de baan af te hangen. 

 

 

Een baan afhangen: 

 Klik onderaan op Spelen 

 Klik rechts bovenaan op Baan reserveren en daarna op de kalender 

 Selecteer de datum waarop je wilt afhangen 

 Klik op + bij het tijdstip en de baan van je keuze 

 

Let op: het is verplicht om de naam/namen van je medespelers toe te voegen. Het aantal minu-

ten dat je mag spelen is afhankelijk van het aantal spelers dat geregistreerd wordt. 

 

 Klik op Reserveren. Je krijgt de melding Baan succesvol gereserveerd.  

 Klik op OK. De baan is nu voor jou geblokkeerd. Alle geregistreerde spelers ontvangen via 

mail een bevestiging.  

 

 

Een afgehangen baan annuleren: 

 Klik onderaan op Home en je ziet direct al jouw reserveringen.  

 Klik op de reservering die je wilt annuleren.  

 Klik onderaan op Reservering annuleren.  

 Klik op Ja, annuleer mijn reservering. Alle geregistreerde spelers ontvangen via mail een be-

vestiging.  

 

 

Belangrijk: 

 Door 2 x na elkaar af te hangen kun je dubbele tijd spelen. 

 Kom je door slecht weer of afzeggingen van je medespeler(s) niet tennissen? Annuleer je 

baan dan zodat anderen kunnen afhangen. 

 Er kan maximaal 14 dagen vooruit worden gereserveerd en maximaal 2 keer per dag.  

 Enkel leden van LTC De Schelde kunnen afhangen of als speler worden toegevoegd. Wil je 

met iemand die geen lid is van LTC De Schelde tennissen? Dan kun je hem of haar als intro-

ducé toevoegen.  

 Een introducé kan maximaal 4 keer per jaar meespelen en betaalt daarvoor 2,50 euro per 

keer (wordt aan het einde van het verenigingsjaar gefactureerd). Leden van LTC DOS mo-

gen onbeperkt en gratis meespelen met leden van LTC De Schelde. 

 

 

Lukt het niet? Op de website staat een uitgebreidere handleiding met pictogrammen.  
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PUZZEL EN WIN! 

Wil je kans maken op een koker Wilson tennisballen, zodat 

je weer de meest flitsende forehands en backhands kunt 

slaan? Print deze pagina uit en vul het kruiswoordraadsel 

in! 

 

Met de letters uit de gekleurde vakjes kun je het gezochte 

puzzelwoord van 17 letters maken. Mail de oplossing vóór 

1 december 2020 naar info@ltcdeschelde en vermeld 

daarbij ook je volledige naam. Uit alle juiste inzendingen 

worden 2 winnaars gekozen.  

 

  



COMPETITIE 2021 

Besteennisvrienden, 

  

Afgelopen seizoen verliep heel anders dan dat een ieder van ons had durven dromen. 

In de tijd van de voorbereiding op de voorjaarscompetitie was van corona nog geen sprake. 

Half maart 2020 ging Nederland in de intelligente lockdown en was van de start van competitie-

tennis geen sprake meer, sterker nog: alles lag er uit. 

Toen het er in de zomer van 2020 beter uit begon te zien en de maatregelen soepeler werden, 

besloot de KNLTB de gehele voorjaarscompetitie door te schuiven naar het najaar. 

Dat was voor de TC weer het sein om aan de voorbereidingen te beginnen om alles in het na-

jaar geregeld te hebben. 

Uiteindelijk kon de competitie van start gaan, maar door de komst van de 2e golf van corona, 

werd deze competitie abrupt stop gezet. 

  

De vraag die een ieder van ons bezighoudt op dit moment zal zijn: hoe ziet 2021 eruit? 

Enerzijds voor het dagelijks leven, maar anderzijds natuurlijk ook voor de tennissport. 

Komt er een tenniscompetitie in 2021 en kunnen we ons daar al voor opgeven? 

Vers van de pers kan ik jullie mededelen dat de TC’s van de KNLTB vandaag een mail hebben 

gehad met daarin de mededeling dat de voorbereidingen voor de competitie van 2021 ge-

woon van start kunnen gaan. Dat natuurlijk in de hoop dat in het voorjaar van 2021 er een vac-

cin is en dat het normale leven weer (deels) terug zal komen. 

 

Binnenkort krijgen jullie daar van de TC een mail over.  

Om jullie alvast mee te nemen in de competitie, hieronder alvast een overzicht van het competi-

tie aanbod van de KNLTB in Zeeland in het voorjaar van 2021. 

  

Tot die tijd namens de gehele TC: pas goed op elkaar en op jezelf, take care! 

  

Namens de TC, 

Henk Feijen 
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VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 

Op zaterdag 21 maart 2020 waren alle vrijwilligers van de vereniging uitgenodigd voor het jaar-

lijkse buffet dat voor hen klaar zou staan in het clubhuis, als dank voor het harde werk dat zij in 

2019 verzet hebben.  

 

Corona gooide hierbij echter flink wat roet in het eten en de teleurstelling was dan ook groot. 

Het gezellige samenzijn kon niet doorgaan, de avond moest worden afgeblazen.  

 

Toch wilde het bestuur iets doen voor deze leden, die zich belangeloos inzetten voor een vereni-

ging die juist daardoor zo succesvol wordt. We bedachten een ludieke actie; als de vrijwilligers 

niet aan kunnen schuiven om gezellig samen in de kantine te eten, moeten zij het zelf thuis maar 

maken. 

 

Alle vrijwilligers kregen persoonlijk aan huis (wie niet thuis was kreeg het in de brievenbus) het leu-

ke kookboekje Zeeuwse Pot. Om te benadrukken dat we niet alleen trots zijn op de vrijwilligers, 

maar ook op het feit dat we een echte Zeeuwse club zijn. Een mooie bedankkaart erbij maakte 

het compleet. De reacties aan de deur, via mail en Whatsapp waren erg leuk om te horen! 

 

En bij de oorspronkelijke vrijwilligersavond hoort natuurlijk ook een Vrijwilliger van het Jaar. Ieder 

jaar is de keuze weer moeilijk, want eigenlijk verdienen alle vrijwilligers deze titel.  

 

Dit jaar besloten wij om Leo Matteman extra in het zonnetje te zetten en zijn naam te vereeuwi-

gen op een plaatje op het daarvoor bestemde bord in de kantine. Leo zet zich al jaren in binnen 

de Recreatiecommissie en weet met zijn team talloze leuke evenementen uit zijn mouw te 

schudden. Ook is hij een belangrijke aanwinst voor de vereniging als het gaat om het werven 

van sponsoren. Op facebook pagina van LTC De Schelde kun je een leuk filmpje terugkijken van 

het bezoek dat wij aan Leo brachten.  

 

Leo, van harte gefeliciteerd met deze bekroning op jouw werk! 

En nogmaals, Leo en alle andere vrijwilligers; dankjewel! 
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JARIG! 

Door het ontbreken van een nieuwsbrief zijn we nog wat jeugd-

leden vergeten te feliciteren in oktober en de eerste helft van 

november. In de komende periode zijn er ook weer heel wat 

kinderen jarig. Van harte gefeliciteerd allemaal! 

 

Amélie van der Linden 20 oktober  12 jaar  

Novan Verkuijl   23 oktober  9 jaar 

Anne van den Berg  26 oktober  15 jaar 

Dejan Vujovic   2 november  10 jaar  

Yan de Raaff   10 november  12 jaar 

Linus Stuurop   16 november  5 jaar 

Olivia Mookhram  23 november  10 jaar 

Shevano Wissekerke  28 november  12 jaar 

Saar van de Woestijne 29 december  13 jaar 

Levi Weterings   4 januari  12 jaar 

Daniel Smit   17 januari  8 jaar 

 

 

ACTIVITEITEN 

 

Helaas staan er op het moment geen nieuwe activiteiten 

op het tennispark op de planning ivm de Corona maat-

regelen.  

Binnen het bestuur zijn we wel steeds op zoek naar mo-

gelijkheden om onze leden toch het een en ander aan 

ontspanning aan te bieden. Zo blijven we als bestuur be-

trokken bij de leden en de leden onderling ook bij elkaar.  

In de tussentijd.. blijf vooral tennissen zolang het kan, 

want tennissen is leuk en sporten is gezond! 
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