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Je ontvangt deze nieuwsbrief als lid van de vereniging. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, mail dan naar 

info@laerveld.nl 

Corona update: Meer ruimte voor sporten! 
 

 
 
Wat betekent dit voor tennis: 
• Buiten tennissen is toegestaan, zowel vrij spelen als 

trainingen voor jeugd en volwassenen. Er geldt geen 
eindtijd meer en er is geen maximale groepsgrootte. 
Dubbelen is dus weer mogelijk en trainingen met 
bijvoorbeeld een groep van 6 of 8 personen mag ook. 

• Onderlinge wedstrijden op de eigen vereniging zijn 
toegestaan. Zonder publiek. 

• Competities tussen clubs en toernooien zijn niet 
toegestaan. Voor topsport geldt een uitzondering. 

• Horeca op sportlocaties blijft gesloten; een afhaalloket blijft 
mogelijk. 

• Kleedkamers, douches en toiletten mogen open; bij het 
gebruik hiervan is een CTB (vanaf 18 jaar) en het dragen van 
een mondkapje (vanaf 13 jaar) verplicht. 

Hier het uigebreide KNLTB corona nieuwsbericht.  
En met betrekking tot Jeu de Boules: specifieke maatregelen voor 
de sport in het algemeen vind je hier. 
 
Bestuursvergadering 
Afgelopen donderdag 13 januari heeft de eerste 
bestuursvergadering plaatsgevonden van 2022. Eigenlijk was er  
sinds de vorige vergadering niet zoveel te bespreken, helaas 
door corona, maar er is wel gesproken over de datum voor de 
Algemene Leden Vergadering én zijn we de feestelijke opening 
aan het her-plannen in het voorjaar!  
De datum voor de jaarvergadering staat op dinsdag 22 februari, 
noteer deze vast in jullie agenda’s. Over de feestelijke opening 
horen jullie later meer.  
 
 
 
 
 

Tennistrainingen 
Gelukkig kunnen we in 
februari weer starten met 
de trainingen. Al meerdere 
groepen maken wekelijks 
enthousiast gebruik van de 
trainingen van onze 
tennisleraar Martijn.  
 

Wil jij ook na de winter of 
na de lock down je tennis 
vaardigheden weer op peil 

brengen? Of voor de 
aanvang van de competitie 
weer even de puntjes op de 
i zetten met betrekking tot 
de techniek? Martijn kan 
lessen geven die puur 
gericht zijn op het 
verbeteren van je techniek 
van bijvoorbeeld je  
forehand of backhand, maar 
het kunnen ook lessen zijn 
waar juist het tactische 
aspect zoals bij het  
dubbelspel meer aan bod 
kan komen. 

Vraag Martijn vrijblijvend 
naar de mogelijkheden. 
E: martijn-
arfman@hotmail.com 
T: 06-23948735 
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