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 MAATREGELEN I.V.M. COVID-19  
 

Op advies van de KNLTB en de NOC*NSF, worden alle sportevenementen 

waaronder de competitiewedstrijden en toernooien afgelast. Voor Sobri 

betekent dit dat in ieder geval het openingstoernooi op 29 maart, het 

rackettrekken en de start van de oranje-competitie op zondag 29 maart niet 

doorgaan. Het park heeft aangegeven vooralsnog wel open te blijven, zodat 

individuele partijen, wedstrijden in het kader van de laddercompetitie en 

tennislessen nog door kunnen gaan. Houd de website van Sobri en het Park 

in de gaten voor nadere berichtgeving. Deze maatregelen gelden vooralsnog 

t/m 31 maart 2020 in heel Nederland. 

 

 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PARK VREUGD EN RUST  

 

Op de Bijzondere Ledenvergadering en de recent gehouden Algemene 

Ledenvergadering zijn jullie al geïnformeerd over de gang van zaken. Wat nu 

nog rest zijn echt de laatste puntjes op de welbekende “i”. We verwachten 

het contract op afzienbare tijd daadwerkelijk te kunnen ondertekenen. We 

houden jullie via de website op de hoogte. 

 

 VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 FEBRUARI 2020 

 

Op 17 februari heeft de jaarlijkse 

ledenvergadering plaatsgevonden. Het bestuur 

heeft daarin teruggekeken op het afgelopen 

jaar, een toelichting gegeven over de financiën 

en het ledenverloop en zijn de plannen voor 

2020 en daarna toegelicht.  

 

 AFWATERING EN BAANONDERHOUD VREUGD EN RUST 

  

De afgelopen tijd waren de banen regelmatig niet 

bespeelbaar wanneer het had geregend. Natuurlijk 

was er sprake van overmatige regenval, maar gelet 

op het baantype (smashcourt) zou dit niet mogen 

gebeuren. Ook de communicatie hierover vanuit het 

Park schoot te kort. Het bestuur heeft dit 

verschillende keren aangekaart bij het Park. 

Inmiddels hebben experts naar de staat van de 

banen gekeken en is extra onderhoud gepleegd aan 

baan 5. Hiermee zouden meest urgente problemen 

opgelost moeten zijn. Het park heeft zich 

gecommitteerd tot intensiever onderhoud om 

soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen.  

https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/tennis-en-het-coronavirus/
http://www.vltcsobri.nl/
http://www.vreugdenrust.nl/
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 VEELGESTELDE VRAGEN NIEUWE SITUATIE VREUGD EN RUST 

  

Hoe weet ik of er voldoende banen beschikbaar zijn? Check de banenradar en 

de agenda op de Sobri website waarin alle evenementen van Sobri en TVR 

zijn verwerkt.  

 

 

 

Op welke banen mag ik spelen? TVR heeft vaste beschikking over 2 banen en 

mag vrij spelen op andere banen zolang deze vrij zijn. Sobri heeft speelrecht 

naar rato van het aantal leden. Momenteel zijn dat gemiddeld zo’n drie 

banen. Dat kan veranderen op basis van veranderingen in het Sobri 

ledenbestand. 

 

Er komen strikte regels over de baanverdeling tussen TVR en Sobri. Deze 

regels worden op afzienbare tijd verwerkt in het afhangsysteem. Het is van 

groot belang dat alle leden altijd afhangen. Wij vragen om jullie 

medewerking. 

 

Heb je andere vragen? Geef ze door via info@vltcsobri.nl  

 

 NIEUWE TIJDEN RACKETTREKKEN MAANDAG 

  

In overleg met TVR zijn nieuwe tijden 

afgesproken voor het rackettrekken. Op 

maandag zal het rackettrekken plaatsvinden 

van 9.15-10.45u. 

  

mailto:info@vltcsobri.nl
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 TUSSENSTAND LADDERCOMPETITIE 

 

Met nog drie weken te gaan, is de eindsprint 

in de Sobri-laddercompetitie begonnen. 

Renske Teunen voert de enkelladder aan en 

er is een titanenstrijd gaande om de zege in 

de dubbelladder tussen Margot Brouwer & 

Piet Paridon en Renske Teunen & Isabelle 

Ligtering. Wie gaat er met de zege vandoor? 

 

 

 CADEAU VAN SPONSOR: 15% KORTINGSBON SPORT2000 VOORBURG  

 

Beste Sobrianen, 

 

Omdat het nieuwe seizoen weer van start gaat en ter introductie van de 

nieuwe tenniscollecties hierbij een 15% kortingsbon voor 1 tennisartikel naar 

keuze. Collecties van topmerken als Wilson en Babolat (rackets), Asics en 

KSwiss (schoenen) en Sjeng en Bjorg (kleding). 

 

 
 

Korting wordt alleen verstrekt op vertoon van de bon. 

 

Wij geven je graag advies bij het bespannen van je racket (indien gewenst in 

24 uur) en werken tevens met testrackets wanneer je geïnteresseerd bent in 

de aankoop van een nieuw racket. 

 

Wij hopen je snel in de winkel te mogen begroeten, 

 

Team SPORT2000 Voorburg 
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 NIEUWE TENNISLESSEN VAN START 

 

De nieuwe tennislessen zijn weer gestart. Er zijn 

nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor meer 

informatie, stuur een mail naar 

tennisles@vreugdenrust.nl. 

  

 

 KNLTB VOORJAARSCOMPETITIE IN APRIL VAN START 

 

Over ruim een maand start bij ijs en weder dienende de voorjaarscompetitie! 

Dit jaar voor Sobri met 17 teams (waaronder drie juniorenteams en één – 

oranje - kidsteam). Op de website staat de samenstelling en klasse-indeling 

van alle teams vermeld. Volg je favorieten via de KNLTB clubapp. 

 

Voor vijf teams is “promotie bij keuze” (indeling in een hogere klasse dan 

waarvoor rechten bestaan) aangevraagd; alle verzoeken zijn gehonoreerd! 

 

De competitie begint op zaterdag 4 april en loopt voor de meeste teams tot 

eind mei; week 18 is vrij. Voor de donderdagteams eindigt de competitie op 

4 juni (i.v.m. extra vrije dag op Hemelvaart). Het zomeravondteam begint in 

mei en eindigt eind juni. 

 

De captains krijgen binnenkort bericht over de aanvangstijden van de 

thuiswedstrijden en over het aantal beschikbare banen. Met TVR zijn 

afspraken gemaakt om op drukke tijden banen te ruilen. 

 

De KNLTB-reglementen zijn dit jaar voor de senioren niet gewijzigd. 

Het zogenaamde “compact” spelen geldt nog steeds voor de Instap- en 

Zomeravondcompetitie. Voor alle andere teams geldt bij de dubbels het 

“verkort” spelen. Dat betekent dat in de dubbelpartijen in plaats van een 

derde set een wedstrijdtiebreak (tot 10 en 2 punten verschil) wordt gespeeld. 

Voor de jeugd zijn er wel veranderingen; de jeugdcommissie zal daarover 

berichten. 

 

Heel belangrijk is natuurlijk dat de teams bij elke wedstrijd compleet zijn; 

meld het daarom tijdig als invallers nodig zijn. Beter nog, probeer ze zelf te 

vinden. En invallers, meld je aan bij de Technische Commissie! 

 

De competitieschema’s zijn inmiddels bekend (behalve van de 

zomeravondcompetitie die pas in mei begint). Op die schema’s staan de 

tegenstanders, thuis/uit verdeling, baansoort, etc. Je kunt ze vinden op de 

KNLTB clubapp. Bij vragen kun je altijd een mailtje sturen naar 

competitie@vltcsobri.nl.  

 

mailto:tennisles@vreugdenrust.nl
https://www.vltcsobri.nl/competitie/senioren
https://www.knltb.nl/over-knltb/wat-doet-de-knltb/knltb-online/apps-van-de-knltb/knltb-clubapp/
https://www.knltb.nl/tennissers/competitie/senioren/voorjaarscompetitie/
https://www.knltb.nl/over-knltb/wat-doet-de-knltb/knltb-online/apps-van-de-knltb/knltb-clubapp/
mailto:competitie@vltcsobri.nl
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 SPEELMOGELIJKHEDEN TIJDENS COMPETITIE 

In de maanden april en mei kan het door de competitie heel druk zijn op het 

park. Op sommige momenten is er weinig tot geen gelegenheid tot recreatief 

spelen: 

Donderdagmorgen:  2 banen voor recreatief spelen 

Donderdagavond:  2 banen voor recreatief spelen 

Vrijdagavond:   geen banen voor recreatief spelen 

Zaterdagmorgen:  1 baan voor recreatief spelen  

(i.v.m. competitie TVR en particuliere verhuur) 

Zaterdagmiddag:  op 11 en 25 april geen vrij spelen 

overige zaterdagen minimaal 1 baan voor recreatie 

Zondagmorgen:  meestal 1 baan voor recreatie 

 

 PROBLEMEN MET INZAMELING OUDE TENNISBALLEN  

 

Van een aantal leden hebben we begrepen dat het Park 

– zonder nader overleg met Sobri – de laatste lading 

ingezamelde tennisballen heeft weggegooid. We 

kunnen dat niet bevestigen, maar betreuren dat deze 

indruk is ontstaan omdat dit uiteraard niet de bedoeling 

is. We zullen dit nagaan bij het Park en bezien over nog voldoende basis is 

met het Park voor de verdere inzameling van tennisballen. 

 

 NOG MEER TENNIS: CHECK DE KNLTB WEDSTRIJDAGENDA 

 

Ontevreden over je ranking? Is de 

competitie niet genoeg? Wil je ook 

eens tegen een andere club in de 

buurt spelen? Of juist een single 

kampioenschap binnenhalen? Kijk 

dan op de knltb wedstrijdenkalender. Nu ook met een handige zoekfunctie. 

Vanaf april gaan de toernooien weer van start. Het jaarlijkse toernooi van 

Tennispark Vreugd & Rust, het C&D Open, zal plaatsvinden van 15-21 juni 

2020. Noteer het vast in de agenda! 

  

https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/tennissers/toernooien/toernooikalender/knltb-zomerkalender-provincie-zuid-holland-2020-senioren.pdf
https://mijnknltb.toernooi.nl/FIND?STARTDATE=2020-02-04&ENDDATE=2021-02-18&DISTANCE=25&PAGE=1&POSTALCODE=2271VH&ORGANIZATIONGROUPIDLIST=E5888DA3-D89D-4D55-83DD-60B702BAA8FB&Q=C%26D
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 ACTIVITEITENAGENDA 
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 VREUGD & RUST BITTERBALLENTOERNOOI GROOT SUCCES 

 

Op donderdag 23 januari vond het Vreugd & Rust Bitterballentoernooi plaats. 

Deze eerste kennismaking tussen Sobri en TVR was een groot succes. Er 

werden twee speelrondes gespeeld om 17 en 19u. Tachtig leden van Sobri en 

TVR kruisten met en tegen elkaar de degens en genoten na afloop van de 

welverdiende ballen. Veel dank vaan Alesia, Carlos en Willem voor de 

organisatie. Meer foto’s vind je op de facebook pagina van Tennispark V&R.  

https://www.facebook.com/vreugdenrust/photos/pcb.3280164388688329/3280160225355412/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDAErqjhlIA8LO9Qr3DOzCqwdOPK7XrDJENLUmM8owwMU4Jz08nvswlqGLDYNI5ZcyUX87F1tM-sQo7&__xts__%5B0%5D=68.ARBV6sxR69u-duOPmdLZa8Bes_Fp8suKkEN6BFe4GswFkj3JSqrXQ3tdt7HzD6VbQqeqRS8_NsjkKCxlWhNoWkrlKbnRDqya7NpQeu_cc3mJrj8lOVASopR9QBFlugLv_g6sqZ0B0wXbWEGvlrv31Eg-NrYTS24qDC7t4sI7fAyiXQRdx2UjOcsUwGFzD_-iaUymqLpvJvYZP4wrLo8BXRvH3kQmN26Dc8FaZefh5-8WyY1L7KwLymqiT9VwLC7vpMKBWo5i_CO_ktd4rePsXbueMkt09t8FP4Rp4FOiBQ42dSStvQwPtOe6ZfiDLf7gfeJAn1XtqfNZtuROXzjaJ9r6LSKt
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NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

 

 

 

 

 

 

 VERSLAG JUNIOREN TOERNOOI 26 JANUARI 

 

Op 26 januari werd het eerste toernooi voor de jeugd georganiseerd. Het was 

een groot succes. In ochtend zijn we gestart met de allerkleinsten. Onwijs 

leuk om te zien hoe fanatiek deze guppen al streden om de punten. Om 11u 

was oranje aan de beurt. Geweldig om te zien hoe deze groep met minder 

dan 1 jaar tenniservaring nu al zo leuk echte partijtjes kan spelen.  

We hebben afgesloten met de boys van de twee gele competitieteams. Het 

spelen met de gele bal bleek voor deze boys geen enkel probleem!  

 

 
 

Overall resultaat: geweldig leuke dag en veel stimulans voor de huidige 

spelertjes om zich te blijven ontwikkelen met tennis. 
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 VOORJAARSCOMPETITIE 

 

Ook voor de jeugd gaat de competitie ijs en weder dienende van start. Check 

de website voor de teamsamenstelling en speeldata.  

 

Speel je nog geen competitie maar wil je wel graag af en toe een wedstrijd 

spelen? Houd dan de website en nieuwsbrieven in de gaten. Er worden 

regelmatig wedstrijddagen voor de jeugd georganiseerd!  

Wil je als invaller op de lijst voor de huidige competitieteams? Mail dan naar: 

jeugdcommissie@vltcsobri.nl  

 

 VERSLAG OUDER/KIND TOERNOOI 

 

Op zondag 8 maart organiseerde de jeugdcommissie het eerste ouder-kind 

toernooi. Negen Sobri kids gingen met mama, papa, oma of opa de baan op. 

Het was een zeer geslaagde middag en zeker voor herhaling vatbaar! 

 

 WEDSTRIJDAGENDA JUNIOREN 

 

Ook voor de junioren is er volop 

gelegenheid om wedstrijden te 

spelen. Kijk hiervoor op de KLNTB 

Wedstrijdagenda voor junioren.  

 

 

 

 

   

 

https://www.vltcsobri.nl/competitie/senioren
mailto:jeugdcommissie@vltcsobri.nl
https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/tennissers/toernooien/toernooikalender/knltb-zomerkalender-provincie-zuid-holland-2020-junioren.pdf
https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/tennissers/toernooien/toernooikalender/knltb-zomerkalender-provincie-zuid-holland-2020-junioren.pdf

