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 Op dinsdag 6 en 13 juli kunnen er eindelijk weer Panta Rhei toernooitjes georganiseerd 

worden. De toernooien starten steeds om 9.30 u. (9.15 u. aanwezig!), tot ongeveer 17.00 u. 

Iedereen speelt 4 wedstrijdjes van 45 minuten met steeds daartussen 45 minuten rust.  

 

De kosten zijn € 10,00 euro, dat is inclusief koffie bij binnenkomst, soep met belegde broodjes 

en later op de middag nog heerlijke hapjes. Daarnaast wint iedereen een leuke prijs! 

Er kan nog ingeschreven worden via leo@matteman.net met opgave van partner en jullie 

speelsterkte. Je partner hoeft geen lid te zijn van LTC De Schelde of een andere 

tennisvereniging, maar er wordt wel verwacht dat hij of zij de bal over het net krijgt.  

 

 

Net als in de zomer van 2020 mogen we dit jaar van 26 juli tot en met 1 augustus de (sub)top 

van de Nederlandse jeugdspelers ontvangen voor een heleboel mooie wedstrijden.  

Dit jaar zullen jongens en meisjes in de leeftijden tot 14 jaar en tot 16 jaar aantreden voor 

enkels en dubbels en daarbij strijden voor de zeer gewilde punten voor de Nationale 

Jeugdranglijst. Wie komt het dichtst bij de nummer 1 van Nederland? 

De Junioren Tour Zilver is het vroegere drie-sterren toernooi (***), waarbij er tennis op zeer 

hoog niveau verwacht kan worden, zeker de moeite waard om eens te komen kijken, want 

wie weet staat er een toekomstige profspeler op onze banen! 

De Junioren Tour Zilver wordt dagelijks gespeeld op baan 1, 2 en 3. Het definitieve 

speelschema zal t.z.t. worden gepubliceerd op MijnKNLTB - Junioren Tour Zilver LTC De 

Schelde - Schema's (toernooi.nl). 

Naast publiek (wat naar alle verwachtingen tegen die tijd weer welkom is) kunnen we ook 

nog veel hulp gebruiken. Denk hierbij aan: bardiensten (zie bardienstplanner voor diensten 

die nog beschikbaar zijn), toezichthouders en vooral veel sterke armen om de banen te 

sproeien na iedere wedstrijd. Ook de wat grotere jeugdleden zijn welkom om te helpen met 

sproeien; zolang ze daarbij geholpen worden door een volwassene is dat geen probleem! 
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3. Open Jeugdtoernooi LTC De Schelde 

4. Open Schelde Toernooi 2021 

Wil je graag één of meerdere dagdelen helpen? Stuur dan even een mailtje naar 

n.kleijne@gmail.com. Alle hulp is meer dan welkom! 

Ook zijn wij op zoek naar gastgezinnen, die één of meerdere spelers tijdens die week kunnen 

onderbrengen. Deze spelers komen immers uit heel Nederland en moeten soms erg ver 

reizen. Daarnaast kan het zijn dat de ouders of begeleiders dan niet beschikbaar zijn ivm 

werk of andere verplichtingen. Dus zou je het leuk vinden om onderdak te bieden aan een 

speler? Neem dan ook even contact op via n.kleijne@gmail.com.  

En tenslotte: als er leden zijn die een huisje, appartement, caravan of tent verhuren in de 

nabije omgeving en het is nog vrij in die week, laat het dan gerust weten, er zal veel vraag 

zijn naar mogelijkheden om in Vlissingen of omstreken te verblijven! 

Alvast bedankt en veel groetjes! 

Noël en Nikki 

 

 

Tegelijkertijd met de Junioren Tour organiseren we dit jaar 

een Open Jeugdtoernooi. Tennisschool Smash-it en 

Tennisschool Smit organiseren voor hun leerlingen een 

kampweek, waarbij zij naast de wedstrijden in het Open 

Jeugdtoernooi allerlei activiteiten aanbieden.  

Ook voor het Open Jeugdtoernooi zijn we nog op zoek naar 

helpende handen, zoals banensproeiers, fotografen, 

toezichthouders voor de wedstrijden en begeleiders voor 

activiteiten. Heb je tijd om te komen helpen? Laat het dan 

even weten via n.kleijne@gmail.com.  

Het Open Jeugdtoernooi wordt dagelijks gespeeld op baan 

4, 5 en 6 en bij beschikbaarheid ook op baan 1, 2 en 3. De 

kampdeelnemers starten hier iedere ochtend met een 

gezamenlijke training, zodat ze goed voorbereid aan hun 

wedstrijden kunnen beginnen. Het definitieve speelschema zal worden gepubliceerd op 

MijnKNLTB - Open Jeugd Toernooi LTC De Schelde - Schema's. Ook kunnen jeugdspelers zich 

hier binnenkort inschrijven om zelf mee te doen aan het toernooi, ook als ze niet meedoen 

met het kamp. 

Door de combinatie van beide toernooien is er in die week, van maandag 26 juli tot en met 

zondag 1 augustus, zéér beperkte mogelijkheid om vrij te spelen. Overdag zullen alle banen 

gebruikt worden. Als er vrij gespeeld kan worden, dan zal dat vooral ná 20.00 u. zijn. Hou de 

KNLTB ClubApp in de gaten voor de beschikbaarheid van de banen!  

Is er geen baan vrij om zelf te tennissen? Kom dan gezellig kijken!  

 

 (a 

We zijn er een jaartje tussenuit geweest, maar dit jaar zal het Open Schelde Toernooi weer 

georganiseerd worden!  

Van maandag 2 tot en met zondag 8 augustus (week 31) hopen wij jullie allemaal weer te 

zien tijdens de 25e editie van het toernooi. Dit jaar is het thema “Back tot the 90’s”.  

mailto:n.kleijne@gmail.com
mailto:n.kleijne@gmail.com
mailto:n.kleijne@gmail.com
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/draws.aspx?id=b4611dea-7ed5-4f88-8985-953702f4aa2f


5. Oproep Ruud Busink 

6. Jarig!  

Het toernooi zal gespeeld worden op basis van actuele rating 

en inschrijven kan via Open Schelde Toernooi 2021 ACTUEEL 

RATING TOERNOOI ENKEL | MijnKNLTB. Natuurlijk is iedereen 

ook altijd welkom om naar alle leuke wedstrijden te komen 

kijken!  

Daarnaast zijn wij voor dit toernooi ook nog op zoek naar 

vrijwilligers. Hierbij kan gedacht worden aan taken zoals het 

sproeien en vegen van de banen tussen de wedstrijden door, 

een avond voor het eten zorgen of een kantinedienst draaien. 

Dus wil je komen helpen tijdens het toernooi? Neem dan even 

contact op via Jelaschuit@hotmail.com. Alle hulp is namelijk 

welkom!  

In deze week zal ook er beperkte beschikbaarheid zijn om vrij 

te spelen. We starten dagelijks om 15.00 u. met de wedstrijden, die soms tot in de late uurtjes 

kunnen duren. In het finaleweekend starten we om 10.00 u.  

Wij hebben er in ieder geval al heel veel zin in en hopen jullie allemaal te zien tijdens het 

toernooi! 

Groetjes van de toernooicommissie,  

Raoul, Paul, Tamara, Noortje en Jela 

 

 

Een van onze leden, Ruud Busink, is natuurgids bij het IVN (Instituut voor Natuureducatie en 

duurzaamheid).  

Bij het IVN zal er in januari een nieuwe opleiding tot natuurgids gestart worden, welke 16 

maanden duurt. Iedereen die met de Postcodeloterij meespeelt, heeft vorige maand een 

mooi boekje ontvangen over vogels. Dit boekje zouden zij graag bij de opleiding gebruiken 

als studiemateriaal.  

Zijn er leden die het boekje nog hebben en het zouden willen schenken aan het IVN? Dan 

kunnen die contact opnemen met Ruud via 06-14035130.    

 

 

Onderstaande jeugdleden zijn binnenkort jarig of net jarig geweest. Van harte gefeliciteerd!  

Ryan Ennals 13 juni 13 jaar  Liezel Poole 13 juli 8 jaar 

Martin Kattenbroek 15 juni 15 jaar  Jayda Boone 1 augustus 16 jaar 

Edin Leijdekker 17 juni 11 jaar  Zhannet Troubatch 2 augustus 9 jaar 

Max van de Wijnckel 2 juli 6 jaar  Fenna Schrier 18 augustus 16 jaar 

Jamie Milot 3 juli 14 jaar  Fay Gannesh 26 augustus 12 jaar 

Rafaël Sabandar 7 juli 8 jaar  Jelle de Jong 28 augustus 8 jaar 

Romy Jansen 11 juli 16 jaar     
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7. Kalender 

 

 

(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. 
 

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

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 

      

 

 
 

LTC DE SCHELDE DANKT ALLE 

SPONSOREN   
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