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Harde lockdown t/m 14 januari
Mogelijkheden bij TC ‘t Laerveld
Helaas kunnen we 2021 niet afsluiten zonder
lockdown, de omikron variant spreidt zich
verder uit en het kabinet heeft besloten het
advies van het OMT over te nemen.
Buiten sporten blijft mogelijk van 05.00 17.00 uur. De kantine en het terras zijn hierbij
volledig gesloten, er mag wel gebruik worden
gemaakt van de toilet! Wat mag nog wel
concreet op onze tennisbanen?

● Maximaal 2 volwassenen (vanaf 18 jaar)
mogen met elkaar buiten sporten. Zij
houden onderling 1.5 meter afstand.
Tennis met 2 volwassenen blijft dus
mogelijk en kan veilig op 1.5 meter
afstand. Twee groepen (koppels) moeten
elkaar voldoende afstand geven.
Dubbelen is ook mogelijk als spelers 1.5
meter afstand tot elkaar en tot het andere
koppel op de baan houden. Verder geldt:
geen fysiek contact, ga niet samen op het
bankje zitten, geef geen high fives en
wissel niet van baanhelft.
● Voor trainingen geldt maximaal 2
volwassenen (excl. trainer);
trainingsgroepen van 4 volwassenen of
meer zijn mogelijk, zolang deze duidelijk
zichtbaar in groepen van 2 spelers per
baanhelft (met 1.5 meter afstand)
gescheiden zijn en de groepen niet
gemengd worden.
● Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar
kunnen buitensporten (vrij spelen en
trainen) en onderlinge wedstrijden spelen
op de eigen club. Hiervoor geldt geen
maximale groepsgrootte.
De maatregelen gelden voorlopig t/m vrijdag
14 januari. Mochten er ontwikkelingen zijn
omtrent dit onderwerp, horen jullie dit
uiteraard direct van ons.
Lees de volledige corona update van de KNLTB
op de site van de KNLTB.

Voorjaarscompetitie
Meldt je team aan vóór 31 december 2021!
De voorjaarscompetitie 2021 is door corona
uitgesteld en uiteindelijk in het najaar van
2021 volledig gespeeld. In de categorie 8/9 op
donderdagavond hebben verschillende
nieuwe leden met hun enthousiaste teams
deelgenomen! Leuk!
●
●
●
●
●
●
●

8&9-Tennis 17+ Donderdagavond – 1e
klasse – ’t Laerveld 1
8&9-Tennis 17+ Donderdagavond – 2e
klasse – ’t Laerveld 2
8&9-Tennis 17+ Donderdagavond – 2e
klasse – ’t Laerveld 3
Heren dubbel 35+ Vrijdagavond – 1e
klasse
Dames dubbel 35+ Vrijdagavond –2e
klasse
Dames dubbel 17+ Vrijdagavond –2e
klasse
Zondag gemengd 1e klasse junioren 11
t/m 14 jaar

Onze heren zijn daarbij kampioen geworden!
Gefeliciteerd Heren 1!
Wil jij ook competitie spelen?
Geef je op voor de voorjaarscompetitie 2022
vóór 31 december 2021.
Meld je aan voor 31 december a.s. aan voor
deelname, individueel of met een team. De
voorjaarscompetitie start in april en loopt tot
en met eind mei, kijk voor data en competitie
aanbod op de website van de Knltb.
De wedstrijden op woensdag-, donderdag- en
vrijdagavond beginnen om 19.00 uur.
De jeugd speelt op zondagochtend vanaf 09.00
uur. Trainer Martijn Arfman zal de jeugd
benaderen voor deelname aan de
jeugdcompetities.

Je ontvangt deze nieuwsbrief als lid van de vereniging. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, mail dan naar
info@laerveld.nl
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AIR KEY attentie!
Het is voorgekomen dat de kantine helaas
niet op slot is geweest meerdere nachten. Dit
heeft er misschien mee te maken dat niet
voor iedereen helemaal duidelijk is dat je bij
het sluiten van de deur wel degelijk de ronde
knop van het slot dicht moet draaien. Wil
iedereen hier aan denken, zodra ons mooie
park weer geopend is?
TIP: het beste is dat je deze
verantwoordelijkheid niet overdraagt, dus
ben jij degene die de deur opent, dan sluit je
ook de deur. Als een ander later de kantine
wil betreden kan deze persoon ook zelf de
deur openen én sluiten. Zo ontstaan er geen
misverstanden.
Dank jullie!

Dan rest het bestuur jullie allen,
ondanks alle maatregelen, fijne
feestdagen en een sportief 2022 te
wensen. Blijf gezond!
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