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Op dit moment is er weinig perspectief op eerdere versoepelingen en wijzigingen in het 

stappenplan om officiële competities te organiseren. Daarom heeft de KNLTB besloten dat de 

Voorjaarscompetitie voor senioren niet door gaat en wordt verschoven naar het najaar onder 

de naam KNLTB Competitie 2021. 

 

De jeugdcompetitie (Tenniskids en junioren) kan misschien in verkorte vorm nog wel 

doorgaan met 5 speeldagen. We verwachten in de week van 11 mei, na de volgende 

persconferentie hier duidelijkheid over te kunnen geven. De voorlopige speeldata zijn: 

Naar verwachting is in het najaar de hele sport weer open en kan het clubleven worden 

hervat. Kantines en terrassen zijn dan open en is het weer mogelijk om een volledige 

competitie te spelen. Met de verplaatsing van de competitie naar het najaar hopen we 

recht te kunnen doen aan de voor tennissers bekende en geliefde competitiesfeer zoals we 

die kennen van de Voorjaarscompetitie. 

Voor de tenniscompetitie in het najaar geldt dat dezelfde competitiesoorten worden 

aangeboden als bij de Voorjaarscompetitie. Leden die zich hadden ingeschreven voor de 

Voorjaarscompetitie kunnen in het najaar met hetzelfde team, aan dezelfde competitiesoort 

en in dezelfde klasse spelen. Daarnaast kunnen er nieuwe teams worden gevormd en 

aangemeld.  

Er wordt niet gespeeld om promotie/degradatie. De teams die in het najaar niet kunnen of 

willen spelen, verliezen op die manier hun rechten voor 2022 niet. 



2. Wist je dat… 

De jeugdcompetities (Tenniskids en junioren) worden uiteraard ook in het najaar 

aangeboden.  

De KNLTB Competitie 2021 (senioren, junioren en Tenniskids) wordt gespeeld van begin 

september tot en met eind oktober. Om het gebrek aan officiële wedstrijden van dit voorjaar 

de compenseren, zal de Tenniskids competitie in het najaar 8 speeldagen hebben i.p.v. 5.  

 

Ook met betrekking tot toernooien heeft de KNLTB moeten besluiten dat alle open senioren 

toernooien t/m 4 juli 2021 zullen worden geannuleerd. Dit geldt voor dagtoernooien, 

weekendtoernooien en weektoernooien. De optie voor de jeugdtoernooien en Junioren Tour 

wordt nog open gehouden, wellicht kunnen deze vanaf eind mei wel weer doorgaan.  

 

 

… ons lid van verdienste Tineke Lijnbach op 26 april jl. uit de handen van 

Burgemeester Bas van den Tillaar een lintje heeft mogen ontvangen? 

Daarmee werd zij benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Tineke 

heeft zich sinds het begin van de jaren ’80 voor talloze activiteiten, taken 

en functies vrijwillig ingezet voor onze vereniging en doet dat nu nog 

steeds.  Tineke, van harte gefeliciteerd met deze bijzondere 

onderscheiding, je hebt het méér dan verdiend! De uitreiking van het lintje 

was live te volgen via Facebook. Je kunt het fragment hier terugkijken.  

… ons tennispark onlangs voorzien is van nieuwe flitsende blauwe vuilnisbakken bij de banen 

en op het terras? 

… de kantine ook van binnen een aantal nieuwe vuilnisbakken heeft gekregen? 

https://www.facebook.com/www.ltcdeschelde.nl/videos/927524321421772


3. Toegangspoorten 

4. Afhangen via de KNLTB ClubApp 

… er een goedgevulde, nieuwe verbanddoos in de EHBO kast ligt? De nieuwe blauwe 

verbanddoos ligt op de schappen aan de rechterkant en is onderverdeeld in modules, 

aangepast aan de soort verwonding. De oude verbanddoos is nog wel in gebruik en hangt 

op de vertrouwde plaats, maar is enkel nog gevuld met pleisters. 

… de onderhoudsploeg tijdens een aantal ochtenden alles weer onkruidvrij heeft gemaakt? 

Ook hebben zij de coniferen gesnoeid en bladeren en mos weggehaald. Hierdoor ziet alles 

er op en rond de banen weer netjes uit. Dank jullie wel voor deze intensieve klus!  

… er op donderdag een heleboel kinderen meedoen aan de Bal- en Slagvaardigheid? 

… de gordijnen in de kantine vervangen zijn door nette jaloezieën? Hierdoor ziet het er een 

stuk frisser en strakker uit en blijft het binnen heerlijk koel! 

 

 

De hoofdingang naar baan 1, 2, 3 (en 7, de minibaan, de tennismuur en de kantine) is 

toegankelijk met een tag, verkrijgbaar bij de ledenadministratie tegen betaling van € 15,00 

borg. De toegangspoort naar baan 4, 5 en 6 is voorzien van een slot met sleutelkastje, welke 

geopend kan worden met een code.  

Voor beide poorten is het van belang dat wanneer je de laatste bent op de banen, je het hek 

goed en op de juiste manier afsluit. Dit om te voorkomen dat ongenode gasten gebruik 

maken van onze banen. Het gebeurt helaas regelmatig dat er niet-leden op onze banen 

staan die niet komen om te tennissen, maar wel om te fietsen of te voetballen, wat weer kan 

leiden tot schade aan de banen. Laten we er samen voor zorgen dat dit niet mogelijk is! 

 

 

Zowel voor trainingen, (dag)toernooien, andere activiteiten en vrij spelen maken we bij onze 

club al enige tijd gebruik van de KNLTB ClubApp. De ClubApp kan gedownload worden via 

de App Store (iOs) of de Google Play Store (Android). De werkwijze voor het afhangen kan 

men vinden op onze website.  

Het aantal leden van onze vereniging groeit op dit moment enorm. Waar we een paar jaar 

geleden net onder de 300 leden zaten, hebben we op het moment van schrijven alweer 389 

leden. De tennisschool heeft er veel leerlingen bij en er wordt volop gebruik gemaakt van de 

banen om vrij te spelen. Daardoor is het juist nú van belang dat er op een correcte manier 

gereserveerd (afgehangen) wordt en dat we erop kunnen rekenen dat al onze leden zich 

aan een aantal basisregels houden: 

 Wil je tennissen, reserveer dan áltijd een baan via de KNLTB ClubApp. Het volstaat dat 

één iemand uit je tennisgroepje (of van het tennisduo) de reservering maakt. 

 Registreer álle spelers in de KNLTB ClubApp. De geregistreerde spelers zijn in principe 

ook diegenen die op de baan staan. Het is niet de bedoeling om spelers te 

registreren onder een andere naam.  

 Probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij een bestaande reservering, zodat er geen 

“gaten” van 15, 30 of 45 minuten ontstaan. 

 Enkelspel: maximaal 2 x 30 minuten reserveren, achter elkaar. 

 Dubbelspel: maximaal 2 x 45 minuten reserveren, achter elkaar. 

 Laat geen tijd vrij tussen het reserveren van 2 momenten. 

 Is de baan nog altijd vrij na jouw reservering? Dan mag je gerust blijven tennissen. 

Als iedereen zich hieraan houdt, kan er optimaal gebruik gemaakt worden van de 

baanbeschikbaarheid en blijft het spelplezier voor iedereen bestaan. Als er geconstateerd 

https://www.ltcdeschelde.nl/wp-content/uploads/2020/09/Afhangen-KNLTB-ClubApp.pdf


5. Introducés 

wordt dat men zich regelmatig niet aan deze minimale afspraken houdt, zijn we als club 

helaas genoodzaakt verdere beperkingen in te stellen.  

Wil je iemand laten tennissen die (nog) geen lid is bij onze club? Dan kan je die persoon 

tijdens het reserveren toevoegen als “introducé”. Ook voor het laten spelen van introducés 

zijn er een aantal regels. Die vind je hieronder bij punt 5.  

 

 

Alle leden van LTC De Schelde betalen contributie. Deze contributie wordt aangewend voor 

diverse doeleinden, zoals het onderhoud van het park en de verschillende faciliteiten.  

Introducés zijn geen lid van onze vereniging, maar kunnen – samen met een lid – gebruik 

maken van het park en de faciliteiten door betaling van een klein bedrag. Op die manier 

dragen zij ook een klein stukje bij aan onze vereniging. 

In het verleden hebben wij altijd gerekend op het goede vertrouwen van onze leden en hun 

introducés, waarbij wij er vanuit gingen dat de leden zelf aangaven dat zij een introducé 

meenamen op de baan. In de praktijk blijkt dat helaas niet altijd het geval te zijn. 

Daarom zullen wij in de loop van de maand mei – met terugwerkende kracht vanaf oktober 

2020 – de leden die nog niet hebben betaald voor hun introducés een mail sturen met 

daarin het verschuldigde bedrag. We zullen vanaf nu de kosten voor de introducés 

maandelijks in rekening brengen.  

Naast de basisregels voor het afhangen zijn er een aantal regels voor introducés. Het 

introduceren van niet-leden kan helaas niet onbeperkt en gratis. We kunnen ook niet zomaar 

een sportschool binnenlopen met een kennis of familielid en daar onaangekondigd en gratis 

meesporten. Voor een tennisvereniging geldt hetzelfde.  

Een introducé betaalt € 2,50 per keer, met een maximum van 4 keer per jaar. Ná die 4 keer 

kan deze persoon niet meer geïntroduceerd worden. Wel kan hij dan contact opnemen met 

de ledenadministratie voor een aantrekkelijk aanbod voor lidmaatschap van onze club. 

Introducés worden ook geregistreerd in de KNLTB ClubApp: 

 Bij “Met wie ga je spelen?” in de ClubApp kies je voor “Introducé toevoegen” indien 

de speler geen lid is van onze vereniging. 
 

 Vul in bij Naam: 

Voornaam + achternaam van de introducé / bondsnummer (indien de introducé lid is 

van DOS of Souburg) / JUNIOR (indien de introducé 17 jaar of jonger is). 
 

 Vul in bij E-mail adres: je eigen e-mail adres. 

Er zijn een aantal uitzonderingen: 

 Senior- en jeugdleden van LTC DOS en TC Souburg kunnen gratis – samen met een lid 

van De Schelde – tennissen bij onze vereniging. Er geldt voor hen géén beperking tot 

4 keer per jaar. Zij moeten wel in de ClubApp geregistreerd worden als introducé. 

(Voor leden van De Schelde geldt hetzelfde bij DOS en Souburg.)  

 
 

 Geïntroduceerde jeugd (t/m 17 jaar) mag maximaal 4 x per jaar gratis tennissen 

tussen 12.00 en 17.00 u. samen met een senior- of jeugdlid van De Schelde. Daarna 

geldt een maximum van 4 keer per jaar tegen het tarief van € 2,50  per keer. 

 

 Geïntroduceerde senioren (vanaf 18 jaar) mogen maximaal 4 keer per jaar gratis 

tennissen tussen 12.00 en 17.00 u., samen met een jeugdlid van De Schelde. Daarna 

geldt een maximum van 4 keer per jaar tegen het tarief van € 2,50  per keer. 

 
 

 Als voor de administratie niet duidelijk is of iemand lid is van DOS of Souburg, of jonger 

is dan 18 jaar (door het niet of onjuist invullen van gegevens), wordt er altijd € € 2,50  

per keer in rekening gebracht. 



6. Jarig!  

 

 Mocht het ledenaantal zover stijgen dat de baanbezetting onder druk komt te staan, 

dan kan het bestuur extra beperkingen instellen. Ook bij misbruik van bovenstaande 

regels kunnen extra beperkingen worden ingesteld. 

Enkele praktijkvoorbeelden: 

Angelina Jolie is lid van De Schelde en wil tennissen met Jennifer Aniston, geen lid van een 

tennisvereniging. Jennifer wordt geregistreerd in de ClubApp als introducé met vermelding 

van haar naam en daaronder het e-mail adres van Angelina. Aan het einde van de maand 

zal Angelina een betalingsverzoek van € 2,50 ontvangen via mail. 

---------------------------------------------------- 

Brad Pitt is lid van De Schelde en wil tennissen met George Clooney, lid van DOS. George 

wordt geregistreerd in de ClubApp als introducé met vermelding van zijn naam en 

bondsnummer en het e-mail adres van Brad. Hij hoeft niet te betalen. 

---------------------------------------------------- 

Brad Pitt wil nog een keer tennissen met George Clooney. Bij registratie vullen zij in: GC, en 

het e-mail adres van Brad. Omdat de naam niet volledig is en het bondsnummer ontbreekt, is 

het niet duidelijk dat George lid is van DOS. Aan het einde van de maand zal Brad een 

betalingsverzoek van € 2,50 ontvangen via mail. 

---------------------------------------------------- 

Ariane van Oranje (14 jr) is lid van De Schelde en wil tennissen met haar vader, Willem van 

Oranje, die geen lid is van een tennisclub. Willem wordt geregistreerd als introducé met 

vermelding van zijn naam en het e-mail adres van Ariane. Zij mogen tussen 12.00 en 17.00 u. 4 

keer gratis tennissen.  

---------------------------------------------------- 

Maxima Zorreguieta is lid van De Schelde en wil tennissen met haar dochter, Alexia van 

Oranje (15 jr), lid van LTC De Stoof. Alexia wordt geregistreerd als introducé met vermelding 

van haar naam, de vermelding JUNIOR en het e-mail adres van Maxima. Zij mogen tussen 

12.00 en 17.00 u. 4 keer gratis tennissen. 

---------------------------------------------------- 

Alexia van Oranje (15 jr) wil voor de 5e keer als introducé tennissen bij De Schelde. Vanaf nu 

betaalt zij € 2,50  per keer, met een maximum van 4 keer per jaar. 

---------------------------------------------------- 

Maxima wil nog een keer tennissen met Alexia. Bij het registreren vullen ze alles in, ze 

vergeten echter de vermelding JUNIOR. Hierdoor wordt Alexia gezien als een senior 

introducé en wordt er € 2,50  in rekening gebracht.  

 

 

Onderstaande jeugdleden zijn binnenkort jarig. Van harte gefeliciteerd!  

Logan Poole 10 mei 6 jaar  Edin Leijdekker 17 juni 11 jaar 

Félin Kokelaar 18 mei 6 jaar  Max van de Wijnckel 2 juli 6 jaar 

Ariël Tattje 18 mei  9 jaar  Jamie Milot 3 juli 14 jaar 

Louzèl Stuurop 25 mei 8 jaar  Rafaël Sabandar 7 juli 8 jaar 

Ryan Ennals 13 juni 13 jaar  Romy Jansen 11 juli 16 jaar 

Martin Kattenbroek 15 juni 15 jaar  Liezel Poole 13 juli 8 jaar 

 



7. Activiteiten 

 

 

(Alle activiteiten onder voorbehoud van de op dat moment geldende maatregelen.) 

Iedere vrijdag   Toss vanaf 19:00 u. voor alle seniorleden van De Schelde.  

Opgeven verplicht bij Frans van Wezel (comefa@hetnet.nl).  

Er wordt dan een indeling gemaakt, meer info bij Frans. 
 

1 mei t/m 9 juli  Voorjaarscompetitie geannuleerd ivm corona 

16 mei  Oefendag competitie jeugd rood/oranje (10:00 – 11:30 u.) 

30 mei Oefendag competitie jeugd groen/Junioren (10:00 – 11:30 u.) 

30 mei t/m 4 juli Verkorte competitie Tenniskids en Junioren 

22 en 29 juni Panta Rhei dagtoernooien geannuleerd ivm corona 

6 en 13 juli  Panta Rhei dagtoernooien 

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

2 t/m 8 aug. Open Schelde Toernooi 

6 t/m 12 sept. Vlissingen Cup (locatie LTC De Schelde) 

12 sept. t/m 31 okt Competitie 2021 

14 okt. Ladies Night 

14 nov. Eindejaarstoernooi 
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