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BERICHT VAN HET BESTUUR 
 

In deze nieuwbrief willen wij alle leden, sponsoren en andere belangstellenden van de tennisvereniging informeren 

over de ontwikkelingen binnen de club en het activiteitenprogramma voor de komende periode.  

 

In de maanden maart en april 2020 is vanwege de verspreiding van het Coronavirus ons tennispark een tijd lang 

gesloten geweest en zijn alle competitiewedstrijden en toernooien afgelast. Helaas kon ook ons jaarlijkse ATT 

Toernooi in juli niet doorgaan. Sinds 11 mei is tennissen weer geleidelijk toegestaan onder strikte voorwaarden. 

 

De huidige status is dat vanaf 01 juli 2020 de overheidsmaatregelen verder versoepeld zijn. Het clubgebouw, de 

kleedruimtes, de toilet- en douchevoorzieningen en onze kantine kunnen per 1 juli weer open en het is weer 

toegestaan om evenementen, competities en toernooien te organiseren. Spelers en toeschouwers zijn weer welkom 

op de vereniging en dit kan de gezelligheid weer terug brengen op het tennispark! Overal op het park blijft wel de 

1.5 meter regel van toepassing. Handen schudden doen we nog niet en het is belangrijk dat iedereen zich aan de 

hygiënemaatregelen van het RIVM houdt. Was dus vaak je handen en blijf thuis wanneer je klachten hebt. 

Desinfectiegel is op het tennispark aanwezig. Voordat je gaat tennissen is het nog steeds verplicht om een baan te 

reserveren via ons nieuwe reserveringssysteem: 

https://www.supersaas.nl/schedule/ltcdeschenge/Reservering_banen 

 

In de kantine is vanaf 1 juli het Horeca protocol van kracht. Alle leden worden dringend verzocht zich hieraan te 

conformeren. Niet alleen is dit in het belang van ieders gezondheid, er zijn bovendien forse financiële consequenties 

aan verbonden voor het individu en/of de vereniging wanneer er onregelmatigheden worden geconstateerd bij 

controle. De inrichting van tafels en stoelen in onze kantine en op het terras zal dusdanig zijn dat de anderhalve 

meter maatregel kan worden nageleefd. Na gebruik van de kantine, kleedkamers en toiletten dient te worden 

schoongemaakt en onze vrijwilligers mogen gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid en/of 

griepverschijnselen. Voor vragen over de Corona maatregelen binnen onze vereniging, graag even contact opnemen 

met iemand van de bestuursleden (of stuur een emailtje naar ltcdeschenge@zeelandnet.nl). 

 

Na alle negatieve Corona-perikelen zijn we bijzonder blij te kunnen melden dat het ledenaantal van de vereniging 

fors is gestegen! In maart hadden we nog iets minder dan 120 leden en begin juli staat de teller op 168, waarvan 27 

jeugdleden. De “Zomer Challenge” actie is een groot succes gebleken en dankzij de inzet van de jeugdcommissie en 

onze trainer is het aantal jeugdleden meer dan verdubbeld. Complimenten hiervoor aan Mirjam en Jasper! 

 

Van 9 t/m 19 juli worden de clubkampioenschappen georganiseerd en we hopen op vele deelnemers. Met name de 

nieuwe leden en zomerleden willen we ook van harte uitnodigen hieraan deel te nemen! Ook voor de jeugd zijn er 

clubkampioenschappen in deze periode. Alle overige geplande activiteiten zijn beschreven in deze nieuwsbrief. 

 

Kopij voor de volgende editie van deze nieuwsbrief wordt bijzonder op prijs gesteld!  

 

Namens het bestuur, 

René Hoondert (Voorzitter). 
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  
Van donderdag 9 juli t/m zondag 19 juli 2020 organiseert L.T.C. De Schenge in Arnemuiden Dubbel en Mix 

Clubkampioenschappen voor de senioren en (aparte) Clubkampioenschappen voor de jeugdleden. 

Voor de senioren geldt dat dit toernooi open staat voor leden vanaf 16 jaar (t/m geboortejaar 2004) in de 

onderdelen Damesdubbel, Herendubbel en Gemengddubbel. De gezamenlijke dubbelspeelsterktes van de 

dubbelpartners dient minimaal 11 te zijn. Bijvoorbeeld: iemand met (dubbel)speelsterkte 4 kan dubbelen met 

iemand van (dubbel)speelsterkte 7, 8 of 9, iemand met speelsterkte 5 kan dubbelen met iemand van 6, 7, 8 of 9. 

We nodigen in het bijzonder ook nieuwe leden en leden van speelsterkte 8 en 9 uit om zich in te schrijven. Bij 

voldoende inschrijvingen zullen er aparte schema’s worden gemaakt naar speelsterkte. Deelname staat open voor 

KNLTB leden m.u.v. competitieleden en toeristenleden zonder knltb-nummer. Geen partner? Schrijf je in zonder 

partner (“ik zoek nog een partner”) en de wedstrijdleiding zal proberen een dubbelcombinatie te vormen. 

 

Inschrijven kan t/m zondag 5 juli via www.toernooi.nl door het selecteren van onderstaande link: 

https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=6D33D39A-75E2-4A7B-93EF-3499B0E1D9E8  

Of ga naar www.toernooi.nl en zoek op LTC De Schenge. Leden die nog geen KNLTB nummer hebben, kunnen zich 

ook aanmelden bij Marieke (maetonnetje@gmail.com) of bij de Technische Commissie (tc@ltcdeschenge.nl).  

Voor de junioren graag aanmelden voor de “Clubkampioenschappen Jeugd” bij Mirjam van Kempen. 

 

Voor vragen kun je contact op nemen met Marieke Ton (tel. 06-21566803, Email: maetonnetje@gmail.com) 

TOSS AVONDEN 
We zijn weer gestart met de wekelijkse Toss avonden, elke dinsdagavond voor alle seniorleden.  

De Toss avond begint om 19:00 uur en duurt tot ongeveer 21:30 uur. Later starten kan natuurlijk ook. Alle leden zijn 

van harte welkom mee te doen en mogen hierbij incidenteel ook een introducee meenemen, op voorwaarde dat de 

introducee vooraf is aangemeld bij de Technische Commissie. Tijdens de toss-avond speel je dubbelpartijen met 

wisselende partners en tegenstanders, dus we nodigen ook nieuwe verenigingsleden van harte uit eens langs te 

komen op dinsdag! Bij de start van de toss beslissen de aanwezige personen wie de eerste wedstrijd met wie tegen 

wie speelt (zonder de rackets aan te raken). Na het eerste half uur schuift de speler die links gespeeld heeft door 

naar de andere kant/andere baan (met de klok mee). Na elk half uur wordt gekeken welke spelers er zijn voor het 

volgende blokje van 30 minuten. De nieuwe spelers schuiven in op de posities van hen die stoppen.  

Aanmelden vooraf is verplicht, uiterlijk een dag van te voren bij Vonny Houwerzijl, vonnyhouwerzijl@kpnmail.nl  

VAN DE ONDERHOUDSCOMMISSIE 
Zaterdagmorgen 11 juli aanstaande is er een onderhoudsmorgen gepland op ons tennispark. We hopen dat op die 

dag een grote groep leden aanwezig zal zijn om te helpen bij het baanonderhoud, het groenonderhoud, het 

opknappen van de oefenkooi, het plaatsen van een welkomstbord bij de ingang van het park, het bestraten van de 

groenbak bij de ingang en het ophangen van een paar nieuwe sponsorborden rondom de banen. 

 

Alle werkzaamheden van de onderhoudscommissie worden belangeloos uitgevoerd door vrijwilligers van de 

vereniging. Helaas wordt het steeds lastiger voldoende mensen te mobiliseren voor het onderhoud en worden 

steeds meer verenigingstaken gedaan door een kleine groep vrijwilligers. We verzoeken ieder lid van de vereniging 

dan ook dringend een steentje bij te dragen aan het noodzakelijk onderhoud! Er wordt in een relaxte sfeer gewerkt 

met een drankje en een hapje, dus hoe meer mensen aanwezig zijn, hoe leuker het wordt voor iedereen! Mocht je 

op 11 juli beslist niet beschikbaar zijn, geef je dan alvast op voor de volgende te plannen onderhoudsdag. 

 

Opgeven kan bij: Kees Meerman, kme@zeelandnet.nl . 
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KALENDER JEUGD ACTIVITEITEN  
 

 
02 juli Instuif door Jasper  18.00-18.45 uur 
04 juli Familie Toernooi 15.00-19.00 uur 
9 t/m 19 juli Clubkampioenschappen   
24 juli Tennis Fun  16.30-17.30 uur 
 
Zomerstop 
 
21 aug Tennis Fun  16.30-17.30 uur 
3 sep Instuif door Jasper 18.00-18.45 uur 
18 sep Tennis Fun  16.30-17.30 uur 
1 okt Instuif door Jasper 18.00-18.45 uur 
16 okt Bowlen   19.00-20.00 uur 
 
Onder voorbehoud het volgende: 
20 nov Tennis Fun  15.30-16.30 uur 
22 jan Tennis Fun  15.30-16.30 uur 
26 feb Quiz/Bingo avond 18.30-20.30 uur 

 

 

Elke eerste donderdag van de maand organiseert onze trainer Jasper Smit om 18:00 uur een Instuif waarbij alle 

jeugdleden welkom zijn. Twee weken later op vrijdag organiseert de Jeugdcommissie dan een Tennis Fun activiteit. 

De vrijwilligers van de “Tennis Fun” zijn geen gediplomeerde tennisleraren, Jasper is dat wel. 

 

Op 04 juli zal de Familiedag worden georganiseerd waarbij alle jeugdleden met een familielid samen een toernooitje 

kunnen spelen tegen andere jeugdleden met een familielid. De flyer van deze dag is op de laatste pagina van deze 

nieuwsbrief opgenomen. Toeschouwers zijn op 4 juli van harte welkom, uiteraard zo lang ze klachtenvrij zijn. 

 

ERIK INTERSPORT WINTERCOMPETITIE 2019/2020 
 

De finaledag van de wintercompetitie was oorspronkelijk gepland op 14 maart, echter is destijds afgelast vanwege 

de Corona-uitbraak. De finaledag zal worden ingehaald op zaterdag 25 juli 2020.  

 

Er worden op die dag van 10:00 tot 16:00 uur op alle banen van ons tennispark in Arnemuiden Heren Enkel en Heren 

Dubbel wedstrijden gespeeld op hoog niveau. Hierbij spelen sommige van de beste tennissers van Zeeland mee!  

 

Om 14:00 uur start de finale tussen de teams van Accountantskantoor Van Stee en Scheldemond College. 

Omstreeks 16:30 uur volgt de prijsuitreiking. De kantine zal de gehele dag open zijn en (gezonde) toeschouwers zijn 

de gehele dag van harte welkom! 

 

OPEN ARNE TOERNOOI 2020 
 

Helaas kon ons jaarlijks Open ATT toernooi in de 2e week van juli dit jaar vanwege Corona geen doorgang vinden, 

maar we zijn op dit moment in contact met de nationale tennisbond (KNLTB) om te onderzoeken of ons ATT toernooi 

in de week van 10 t/m 16 augustus 2020 alsnog kan plaatsvinden. In de komende weken hopen we hier via email en 

Facebook meer informatie over te geven. 
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EXTRA TENNISLESSEN 
 

In de zomervakantie van 13 t/m 30 juli 2020 willen wij voor geïnteresseerde leden van de tennisvereniging graag 

extra tennislessen aanbieden. Deze aanbieding is beschikbaar voor zowel verenigingsleden die reeds lessen hebben 

gevolgd tijdens het voorjaar als voor leden die dit jaar nog geen tennislessen hebben gevolgd en nu eens een paar 

lessen willen nemen om bepaalde tennis vaardigheden te verbeteren. 

 

Mocht jij dit jaar niet op vakantie gaan en je tennis speelsterkte willen verbeteren, geef je dan nu op voor een paar 

tennislessen! De lessen worden gegeven met €5,- korting per uur ten opzichte van de reguliere lestarieven. Je kunt je 

aanmelden voor de volgende opties: 

 

 
 

 

Inschrijven kan via de volgende link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzo6mYcq6t3LRYv8veyFl2sdEMW8zYkro9bCuB53v_nmTqQg/viewform  

( binnen 2 minuten ingevuld ) 

 

Inschrijven kan tot zaterdag 11 juli 12:00. Vol = vol. Wij geven niet alle dagen van de week les in de zomervakantie. 

Wil je deelnemen, geef dan minimaal 2 beschikbare dagdelen op ( er wordt ook ’s ochtends lesgegeven ). 

Bijvoorbeeld: Maandag  09:00 – 12:00 of woensdag 18:00 – 21:00 . 

In overleg zijn er veel mogelijkheden. Wil je overdag lessen volgen, zodat de rest van de dag verder vrij is, geen 

probleem. Kun je maar 2 weken trainen i.p.v. 3, geen probleem. 

 

Heb je nog andere vragen?    Stuur even een mailtje naar: info@tennisschoolsmit.nl . Of bel/app naar: 06 10 888 621. 

 
 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzo6mYcq6t3LRYv8veyFl2sdEMW8zYkro9bCuB53v_nmTqQg/viewform
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NAJAARSCOMPETITIE 
 

In september zullen we weer van start gaan met de najaarscompetitie.  

LTC de Schenge heeft dit jaar 8 deelnemende teams in de competitie! Hieronder de deelnemers en de verschillende 

teams. We wensen alle teams heel veel succes! 

 

8/9 competitie  Vrijdag HD team 1 Vrijdag HD team 2 

Robert Bartels  Raphael Fliers  
 

Rhode de Ridder Ilco Riel, van  Marcel Astroh 

Harold Proost  Arjan Korstanje  Kees Janse 

Desly Proost Bas Felius Joop Slabbekoorn  

Anja Bartels  Thimo Petri  Edwin Leonhart  

Jessy Crucq  Levi Parleviet Toon Hoebeke  

Petra Mesu Ronald Dees Barry Schroevers   
Paul Louwerse Ko Siereveld     

Vrijdag DD team 1 Zaterdag Heren 1 Zaterdag Mix 3 

Ruth Kas  Arjan Korstanje  Petra Mesu 

Annet Jacobse-Baas Erik Bakker  Elroy Crucq  

Anita Minnaar  Thimo Petri Vonny Houwerzijl  

Anneke Sinke  Bas Felius  Anja Bartels  

Miranda Feleus Donovan Blackman  Marga Buck, de 

reserve Han Temminck  Melanie Kaljouw 

Christa Meerman Iemke Kuiper Melvin Bakker    
Rhode Ridder, de 

Vrijdag GD team 1 Zaterdag Heren 2 Robert Bartels  

Jessy Crucq  Thijmen Berg, van de  Anneke Sinke  

Herman Riemens  Kees Meerman reserve 

Petra Mesu  Jeroen Kas Christa Meerman  

Jorg Trampe  Rene Hoondert Mirjam Kempen, van  

Joop Becks Jorg Trampe Dave Caljouw 

Rhode Ridder, de 
 

Joas Ridder, de 

reserve 
 

Frank Bouwsma 

Christa Meerman 
  

Kees Meerman 
  

Dave Caljouw 
  

Joas Ridder, de 
  

Frank Bouwsma 
  

 

Team foto’s van deelnemende teams zijn van harte welkom en zullen worden geplaatst in de volgende nieuwsbrief. 
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ONTWIKKELINGEN IN HET LEDENBESTAND  
 

Op 01 juli 2020 heeft tennisvereniging LTC de Schenge in Arnemuiden 168 leden.  

De volgende nieuwe leden zijn sinds april 2020 ingeschreven: 

 

Corné Nieuwenhuize 
Jayden de Heide 
Rosa Hoondert 
Demi Schroevers 
Yentl Kamp 
Jemima Kamp 
Judah Kamp 
Micha Steenbeek 
Ruben Becks 
Denise van Belzen 
Yanniek Becks 
Dani de Jong 
Hadassa Platteeuw 
Duncan Blackman 
Nina Huiszoon 
Willemijn Huiszoon 
Wouter de Heide 
Jurgen Janse 
Simone Kant 
Demi Mondeel 
Cindy Becks 
Christoph van Gorsel 

Ariella de Heide 
Tim Hooijer 
Celino Davidse 
Marcel Kamp 
Albert van Lenten 
Laura van Vliet 
Desley van de Gruiter 
Jordy van der Klooster 
Rinaldo Marteijn  
Jeffrey Cevaal 
Raymon Cevaal 
Jurriaan Peterson 
Ralph Nieuwenhuyzen 
Jord van Tilburg 
Jelle Bezemer 
Wessel Sinack 
Lorenzo de Groot 
Cinda Houwerzijl 
Melvin van Waarde 
Marnix Manni 
Mirjam van Belzen 
Valerie de Nooijer 
Adriaan Hollaers 

 

 

Ben jij een nieuw lid en heb je vragen over de tennisvereniging, bijvoorbeeld hoe iets precies in zijn werk gaat binnen 

de club, hoe je wedstrijden kan spelen, zoek je nog een tenniskameraad of heb je een andere vraag, bel even met 

René Hoondert, 0118-606227 / 06-30952377, Email: Rene.Hoondert@zeelandnet.nl. 

 

TENNISSEN MET EEN INTRODUCEE 
 

Ieder lid van de tennisvereniging mag twee maal per jaar gratis een introducé meenemen. Dit moet echter vooraf 

worden aangemeld bij de ledenadministratie (email naar melvinbakker@zeelandnet.nl), met daarbij de naam en 

woonplaats van de introducé en de datum waarop je met deze persoon gaat tennissen. Is een introducé niet van 

tevoren aangemeld of heb je al twee keer iemand meegenomen, dan zijn de kosten van het meenemen van een 

introducé 5 euro. Niet-leden die een baan willen huren betalen 15 euro per uur. 

 

Jeugdleden (jonger dan 18 jaar) mogen vriendjes en vriendinnetjes meenemen naar de Jeugd Instuif en/of naar de 

Tennis Fun. Daarbij kunnen deze vriendjes en vriendinnetjes gratis en vrijblijvend twee keer (per persoon) proberen 

of het tennissen goed bevalt. Als ze daarna weer willen komen, dan graag aanmelden als lid via de website. 

 

Voor een introducé gelden de normale regels van de tennisvereniging, zoals bijv. het dragen van tennisschoenen. 
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FAMILIE TOERNOOI   
 

 
 

 

 

 
  

 

 


