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Beste leden, 

Allereerst kan ik melden dat we nog steeds met de andere clubs in 

gesprek zijn over hoe we de tennissport in Vlissingen een toekomst kun-

nen geven. Een mogelijke fusie met de drie Vlissingse clubs strand 

voornamelijk op het ontbreken van een acceptabele locatie en het 

gemis aan een daadkrachtig gemeentelijk bestuur. Deze laatste laat 

het helaas toch keer op keer afweten, waardoor wij als bestuur van 

mening zijn dat we moeten blijven investeren in onze eigen vereniging 

en door moeten gaan met het maken van plannen. Eén van die plan-

nen is nog steeds het realiseren van 2 padelbanen. Daarnaast blijft het 

verfraaien en opknappen van ons tennispark ook steeds actueel. Dit 

laatste wordt mogelijk gemaakt door onze baancommissarissen en de 

vele vrijwilligers, waar ik dan ook mijn grote waardering voor wil uit-

spreken.  

Ook wil ik mijn waardering uitspreken voor de leden van het bestuur 

en de ledenadministratie. Zij verzetten op de achtergrond erg veel 

werk, voornamelijk vanuit thuis omdat het nog altijd niet mogelijk is om 

samen te komen op de club. 

Ik wens jullie een mooi tennisseizoen; laten we hopen dat we ergens 

dit seizoen elkaar kunnen ontmoeten, het liefst onder het genot van 

een drankje op het terras of aan bar.  

Een sportieve groet en stay safe! 

Frank Passchier  

VERDER NOG…  

Bal- en slagvaardigheid 2 

Camerasysteem  .............3 

Banen afhangen  ............3 

Actielijst  ............................4 

Agenda  ............................4 

Jarig!  .................................5 

 

 

 

 

 

Heb je zelf een bijdrage voor 

“Effe tikke”? Stuur deze dan 

naar info@ltcdeschelde.nl voor  

in de volgende editie! 
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Big Brother is watching you!  

Zo ver gaan we natuurlijk niet bij LTC De Schelde, maar we willen wel graag dat onze leden in 

een veilige omgeving kunnen sporten en dat de eigendommen van de vereniging beschermd 

worden.  

 

Sinds de plaatsing van huisjes op de camping missen we nog altijd een deel van de afschei-

ding bij de fietsenstalling. Daardoor is er veel inkijk vanuit de Burgemeester van Woelderenlaan 

en is er al regelmatig melding gemaakt van “vreemden” die op het tennispark komen terwijl zij 

daar niets te zoeken hebben.  

 

Daarom hebben we onlangs de kantine en het park beveiligd met een camerasysteem. Waar 

er eerder al dummy’s hingen, hangen er nu heuse camera’s.  

 

Er zijn vijf camera’s geplaatst: 1 aan de buitenzijde van de kantine bij de voordeur, 1 aan de 

buitenzijde van de kantine bij de terrasdeuren, 1 aan de buitenzijde bij het sleutelkastje achter 

de kantine, 1 aan de binnenzijde achter de bar en 1 aan de binnenzijde in het magazijn bij de 

kluis.  

 

De camera’s nemen beelden op bij beweging, zodat er bepaald kan worden wie er op het 

terrein of in de kantine is geweest in geval van onrechtmatige betreding, schade of diefstal. 

De beelden kunnen door een beperkt aantal mensen worden bekeken. (Vooraf bepaald en 

bekend bij het bestuur.) Tevens hopen wij erop dat de kennisgeving en plaatsing van came-

ra’s eventuele ongenode gasten zal afschrikken. (Aan de hoofdingang van onze vereniging 

hangt een bordje waarmee bezoekers in kennis worden gesteld van de camerabewaking.) 

 

Bezoekers van het park blijven overigens zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun per-

soonlijke eigendommen.  
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CAMERASYSTEEM 

Corona heeft impact op ons allemaal. Ook op de tennissport! Maar juist omdat tennissen nog 

een van de weinige sporten is die we nog kunnen beoefenen, plukt onze club daar ook wel 

een beetje de vruchten van door een behoorlijke groei aan leden! Hierdoor staat de teller bij 

onze vereniging op dit moment op bijna 360 leden, waar we als club natuurlijk heel erg blij 

mee zijn.  

Dat betekent echter ook dat er meer vraag is naar lessen bij Tennisschool Smash-it en er steeds 

meer gebruik wordt gemaakt van onze banen, wat natuurlijk zeer goede ontwikkelingen zijn. 

Wel heeft dat ook effect op de baanbezetting en neemt op bepaalde tijdstippen en dagen 

de drukte toe.  

We vragen van iedereen dan ook de nodige flexibiliteit en willen benadrukken dat het,  zeker 

nu,  belangrijk is om vooraf een baan te reserveren en zich te houden aan de regels omtrent 

het afhangen. Alle leden van onze vereniging kunnen banen reserveren via de KNLTB 

ClubApp (te downloaden via de App Store op je smartphone of tablet). Slechts één persoon 

van je tennisgroepje hoeft te reserveren.  

Lukt het niet? Vraag dan hulp bij je tennismaatje(s) of vraag één van hen te reserveren. Als de 

KNLTB ClubApp aangeeft dat je login of paswoord niet juist is, verwijder de app dan volledig, 

download hem opnieuw en kies een ander paswoord. Blijven de problemen aanhouden? 

Neem dan contact op met de KNLTB of info@ltcdeschelde.nl.  

BANEN AFHANGEN 



Het bestuur van de vereniging bespreekt iedere vergadering een actielijst. In deze lijst staan 

onderwerpen, aangedragen door bestuurs– of commissieleden of leden, waarvan men vindt 

dat ze aandacht verdienen binnen de club of waarvan men graag zou willen dat ze gereali-

seerd worden. Het gaat vaak om “kleinere”, wat makkelijker aan te schaffen of uit te voeren 

dingen.  

 

In de laatste bestuursvergadering, van dinsdag 16 maart jl., is er beslist de volgende dingen 

aan te pakken (in willekeurige volgorde): 

 

 Nieuwe prullenbakken 

 Nieuwe overkapping of tent voor het terras 

 Rookvrije vereniging 

 Opknappen van het minibaantje 

 Buitenkant van de tennismuur opknappen 

 Klep maken zodat de zandbak buiten voor de kinderen dicht kan 

 Bovenraampjes in de kantine tocht– en vochtvrij maken 

 Spullen in de kantine en archiefkast opruimen 

 Kinderhoek in de kantine opknappen 

 Nieuwe plantenbakken op de stenen muur tussen terras en baan 1 

 

Een aantal van deze onderwerpen zijn inmiddels al afgehandeld, anderen vragen wat meer 

inspanning of een andere planning en zullen in de loop van de komende weken gedaan wor-

den. 

 

Heb je als lid van onze vereniging wensen of ideeën? Laat het dan weten via                         

info@ltcdeschelde.nl. Wij zullen de mogelijkheden voor het al dan niet realiseren bespreken in 

de eerstvolgende bestuursvergadering. 
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ACTIELIJST 

Alles onder voorbehoud ivm de op dat moment geldende coronamaatregelen: 

 

11 april    Oefendag competitie jeugd rood/oranje  (10:00 - 11:30 u.)  

18 april    Oefendag competitie jeugd groen/Junioren (10:00 - 11:30 u.) 

25 april    Start competitie tenniskids 

1 mei t/m 9 juli   Competitie jeugd en senioren (LTC De Schelde heeft teams 

    op dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag) 

22 en 29 juni, 6 en 13 juli Panta Rhei dagtoernooien 

24 juli t/m 1 augustus  Junioren Tour Zilver en Open Jeugdtoernooi 

2 t/m 8 augustus  Open Schelde Toernooi 

Datum nog niet bekend Vlissingen Cup 

14 oktober   Ladies Night 

14 november   Eindejaarstoernooi 

AGENDA 



Er zijn weer een hoop jeugdleden jarig (geweest). Allemaal van harte gefeliciteerd!! 

 

Matt Ennals   9 maart 11 jaar 

Tim Vermaat   9 maart 9 jaar 

Aniek van den Berg  13 maart 13 jaar 

Lei de Raaff   18 maart 9 jaar 

Ayden Hu   19 maart 7 jaar 

Aileen van den Heuvel 30 maart 17 jaar 

Liam van Tatenhove  1 april  6 jaar 

Lotte van der Werff  3 april  15 jaar 

Dominiek Ohler  3 april  13 jaar 

Joël Ohler   3 april  13 jaar 

Valentijn Ohler   3 april  13 jaar 

Milan Benders   5 april  10 jaar 

Lola Mulder   8 april  9 jaar 

Brent van Gent  21 april  16 jaar 

Nikki Weterings   22 april  16 jaar 

Jaymian Wissekerke  30 april  14 jaar 

Logan Poole   10 mei  6 jaar 

Félin Kokelaar   18 mei  6 jaar 

Ariël Tattje   18 mei   9 jaar 

Louzèl Stuurop   25 mei   8 jaar 

Ryan Ennals   13 juni  13 jaar 

Martin Kattenbroek  15 juni  15 jaar 

Edin Leijdekker   16 juni  11 jaar 
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JARIG! 


