
 
 

 

Nieuwsbrief juni 2020 
 

Beste leden, 

 

In bijgaande nieuwsbrief meer informatie over de volgende onderwerpen: 

 

1. Clubhuis weer open! 

2. Actie ‘Balletje slaan?’ 

3. KNLTB Competitie 2020 

4. Regels tossen 

5. Zomer challenge 

6. Jeugdcompetitie 

7. Tenniskamp jeugdleden 

 

 

1. Clubhuis waarschijnlijk weer open! 
Goed nieuws: per 1 juli gaat het clubhuis waarschijnlijk weer open! Deze week vergadert de 

gemeente over definitieve toestemming. Uiteraard zullen hiervoor wel strenge coronamaatregels 

gelden. Zodra we een definitief akkoord van de gemeente hebben, informeren we jullie hierover.  

 

2. Actie ‘Balletje slaan?’ 
De Blauwe Reiger heeft zich aangemeld voor de actie ‘Balletje slaan?’ Bij deze actie, een initiatief van 

proftennisser Robin Haase, openen tennisverenigingen in het hele land hun deuren voor alle niet-

tennissers in Nederland. Lees hier meer over deze actie. Geef je op en maak niet-tennissers 

enthousiast voor onze prachtige tennissport. 

 

3. KNLTB Competitie 2020 
Begin september start de KNLTB Competitie 2020. Inschrijven kan t/m zondag 28 juni door te mailen 
naar vcl@blauwereiger.nl. Wees er snel bij, want vol is vol! Alle details over de competitie vind je op 
onze website. 
 

4. Regels tossen 
We kunnen ons voorstellen dat er onduidelijkheid is over de regels voor het tossen. Daarom 
onderstaand de geldende regels: 

• Op dinsdag van 19.00 – 22.00 uur en op donderdag van 9.00 – 12.00 uur zijn alle banen 
gereserveerd voor het tossen, met uitzondering van de trainingsbanen; 

• Alle deelnemende tossers dienen vooraf digitaal te reserveren; 

• Indeling gebeurt op het park. Als dat niet lukt dan kan dat op het park 5 minuten voor de 
aanvang van de eerstvolgende ronde; 

• Tussen de ronden gaat de toegangspoort dicht. Vijf minuten voor start van de nieuwe ronde 
gaat het hek weer open; 

• Geen toeschouwers bij de wedstrijden en hou 1,5 meter afstand van elkaar; 
Gezellig een frisje of biertje drinken op het park is niet toegestaan. 

 

Deze regels zijn opgesteld door de KNLTB, ter voorkoming van boetes. Wij rekenen dus op jullie 

medewerking. 

https://blauwereiger.nl/werkloze-tennisprofs-brengen-nederland-in-beweging/
mailto:vcl@blauwereiger.nl
https://blauwereiger.nl/knltb-competitie-2020-2/


 
 

 

 

5. Zomer challenge 
Om meer nieuwe leden naar ons vereniging te trekken, organiseren wij deze zomer de Zomer 

challenge. Voor € 50 kunnen mensen voor vier maanden, juli t/m september, lid worden. Ter 

afsluiting organiseren we, bij voldoende animo, het Zomer challenge Eindtoernooi.  

 

6. Jeugdcompetitie 
Ook voor de jeugdleden gaat in september de jeugdcompetitie weer van start. Opgeven kan via 

jeugd@blauwereiger.nl.  

 

7. Tenniskamp  

Van 26 t/m 28 augustus organiseren wij voor alle leden van 4-12 jaar een tenniskamp. Tijdens 

deze drie dagen zijn er allerlei leuke activiteiten en uiteraard wordt er ook elke dag getennist. Er 

zijn slechts beperkte plekken beschikbaar, dus geef je (kind) snel op voor dit gave tenniskamp. 

Opgeven kan door een mail te sturen naar lorena_bilt@hotmail.com.  
 

 

Met sportieve groet, 

 

Het bestuur 

 
 

 

https://blauwereiger.nl/zomer-challenge/
https://blauwereiger.nl/zomer-challenge/
https://blauwereiger.nl/knltb-competitie-2020/
mailto:jeugd@blauwereiger.nl
https://blauwereiger.nl/tenniskamp-2020/
mailto:lorena_bilt@hotmail.com

