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Het Berkel B Open Dubbel Toernooi  
2021  
Traditioneel vindt in het laatste weekend en 
de eerste dagen van april het Berkel B-Open 
Dubbel Toernooi plaats als opening van het 
tennisseizoen op het Laerveld. 
Maar de lockdown inclusief de avondklok blijft 
tenminste gelden t/m dinsdag 30 maart. Op 
dinsdag 23 maart maakt het demissionaire 
kabinet de balans op en wordt bekend hoe het 
verder gaat in de periode na 30 maart. In 
verband met deze onzekerheid hebben we 
daarom besloten dat het toernooi geen 
doorgang kan vinden.  

 
Algemene Leden Vergadering 
De uitgestelde ledenvergadering is gepland op 
31 mei.  Mocht deze onverhoopt ook niet door 
kunnen gaan omdat overheidsmaatregelen 
het bestuur daar op dat moment toe doen 
besluiten, dan zal een nieuwe datum gekozen 
worden. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en 
Veiligheid geeft gelukkig daartoe de 
mogelijkheid. 
 
Baanonderhoud 
Het baanonderhoud gaat weer verzorgd 
worden door een oude bekende: Silica Nova. 
Wij hebben goede ervaring met dit bedrijf. Zij 
leveren professioneel werk en zorgen voor 
goed onderhoud aan de banen, hetgeen wij 
heel belangrijk vinden, daarom zijn wij weer 
overgestapt op dit bedrijf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukte op het tennispark 
Zoals jullie misschien gezien en gemerkt 
hebben is het soms best druk op het 
tennispark en zien jullie veel nieuwe 
gezichten. Het tennispark is erg in trek bij 
andere sporters, 
er worden nogal 
eens banen 
verhuurd en er 
zijn veel 

proefabonnementen uitgegeven. 
Succesvolle acties dus in deze corona tijd! 
 
Lesprogramma trainer Martijn Arfman 
Het lesprogramma van onze nieuwe trainer 
Martijn ziet er als volgt uit: 
 

• maandag 17.45 uur - 21.30 uur 

• woensdag 17.15 uur - 21.00 uur 

• donderdag 15.30 uur - 20.00 uur 
 
Als je les wilt nemen kun je rechtstreeks 
contact opnemen met Martijn: 06-23948735. 
 

 
 
 


