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Het laatste Sobri-nieuws is te vinden op www.vltcsobri.nl en de KNLTB Clubapp
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld het via info@vltcsobri.nl

CORONA-UPDATE
Wel of niet dubbelen? Wel of geen competitie?
Tennis zonder publiek? Tennisles a deux?
Tja, ook wij worden af en toe behoorlijk duizelig
van alle wijzigingen in het corona-beleid. Ook wij
missen het samenzijn met andere Sobrianen en
het clubgevoel. Maar het blijft van belang om het
doel voor ogen te houden: namelijk dat we zo
lang mogelijk samen op een veilige manier onze
favoriete sport mogen blijven beoefenen.
We zijn dan ook heel dankbaar aan alle Sobrianen die zich netjes aan alle
corona-spelregels houden. Over het algemeen gaat het heel goed, maar er
blijft een aantal aandachtspunten:
- Nog steeds merken we dat mensen reserveren, maar dan niet op komen
dagen. Gezien de beperkte speelmogelijkheden is dat not done. Hou
rekening met anderen en meldt je netjes af wanneer je onverhoopt
verhinderd bent!
- Nog steeds merken we dat mensen ‘dubbel’ afhangen. In plaats van te
reserveren voor vier personen voor een uur, worden er twee singles
achter elkaar gereserveerd om vervolgens twee uur te kunnen dubbelen.
Ook dat is niet toegestaan.
We hebben hier al eerder op gewezen en staan nu voor de keuze om een
extra functionaliteit aan het afhangsysteem te moeten toevoegen tegen
betaling of de speeltijd voor singles te verkorten naar een half uur.
Wederom doen we daarom de oproep: wees sociaal en houd je aan de
afhangregels.
Ten slotte, we zijn ons zeer bewust van de grote teleurstelling van de groep
rackettrekkers over het feit dat deze clubactiviteit door corona gestaaktmoest
worden. We wijzen er op dat we in deze beslissing de KNLTB-richtlijnen
hebben gevolgd. Conform deze richtlijn zijn alle clubactiviteiten en
georganiseerde wedstrijden voor volwassenen verboden. We rekenen dan
ook op jullie begrip. Ook wij verheugen ons op betere tijden waarin alle
clubactiviteiten weer kunnen worden hervat. Onderaan deze nieuwsbrief
vinden jullie de voorlopige activiteitenagenda voor het seizoen 2021.
Uiteraard onder het inmiddels welbekende corona-voorbehoud.
Heb je verder nog ideeën over wat er goed gaat en wat er beter kan? Deel
het met ons via info@vltcsobri.nl.
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VOORAANKONDIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

Op 21 december 2020 zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering
plaatsvinden. Vanwege corona kan de vergadering dit jaar niet op de
gebruikelijke wijze op Tennispark Vreugd & Rust plaatsvinden. Ook Sobri
gaat digitaal. De ALV zal plaatsvinden via het videoconferencing-platform
Zoom. De vergadering start om 20.00u. met een digitale inloop vanaf
19.45u.
De agenda:
1. Opening
2. Terugblik 2020 (o.a. corona-regels, activiteiten en ledenverloop)
3. Financiën: jaarrekening en begroting
4. Vooruitblik 2021 (o.a. activiteiten en lustrum)
5. Bestuurswisselingen
6. Wat verder ter tafel komt
Leden kunnen ook zelf agendapunten aandragen via info@vltcsobri.nl. Op
verzoek wordt het verslag van de ALV van januari 2020 toegestuurd.
Neem deel en laat je stem horen! Geef je vóór 18 december 2020 op via
ledenadm@vltcsobri.nl. Uiterlijk op 20 december ontvang je per mail een link
naar de zoom-meeting. Wel aangemeld, maar niets ontvangen? Meld het via
ledenadm@vltcsobri.nl.
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BESTUURSWISSELINGEN:
Per 1 januari zwaaien Willem, John en Sabine af als bestuurslid van Sobri.
Gelukkig zijn goede en enthousiaste opvolgers gevonden:
Joost van Baardwijk zal aantreden als technische commissie/competitieleider.
Joost is actief in Heren 1 op vrijdagavond.
Manja Costermans is sinds 2019 lid en zal de communicatie op zich nemen.

Alle nieuwe bestuursleden, inclusief de beoogd nieuwe voorzitter, Marion
Stein, zullen tijdens de komende ALV worden bevestigd. Heb je ook interesse
in een bestuursfunctie bij Sobri? Laat dit weten via info@vltcsobri.nl.
TERUGBLIK KNLTB-COMPETITIE 2020
Balen! Na de afgelaste voorjaarscompetitie, waren we net lekker op stoom,
gooide corona toch weer roet in het eten en werd de competitie in oktober
halverwege afgeblazen. Vijf weken lang is er met veel enthousiasme en
ondanks bar en stormachtig herfstweer hard gestreden om de eer van Sobri
hoog
te
houden.
En
met
succes!
Niet minder dan 16(!) Sobri-teams dongen mee naar de kampioenstitel. Een
absoluut record.
Drie Sobri-teams stonden op dat moment op nummer 1 in de ranglijst: Sobri
2 Dames vrijdagavond, Sobri 2 gemengd donderdagavond, Sobri 1 jongens
zondag. Nog een keer drie Sobri-teams stonden op een tweede plek (op
puntsaldo): Sobri 2 Heren vrijdagavond, Sobri 1 Dames vrijdagavond en
Sobri 1 jongens zondag.
Zulke mooie resultaten mogen niet onvermeld blijven. We hopen dat al onze
toppers volgend jaar weer meedoen!
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AANMELDING VOORJAARSCOMPETITIE 2021
De voorjaarscompetitie werd dit jaar afgelast, de najaarscompetitie werd
afgebroken en toch is het weer tijd om te denken aan de voorjaarscompetitie
2021. En terecht natuurlijk, de voorbereiding kost nu eenmaal tijd.
Bij deze dus de sportieve oproep om je belangstelling te tonen voor
deelname aan de competitie. Kijk op de website van de KNLTB voor de
verschillende competitievormen en avonden waarop je kunt intekenen. Je
kunt je alleen of per team opgeven. Kijk op de website van Sobri voor
bestaande teams om bij aan te sluiten.
Naast de voorjaarscompetitie in april en mei is er ook weer de
zomeravondcompetitie op de woensdagavonden in de maanden mei en juni.
En dan nog een belangrijke kanttekening: de afgelopen jaren is het aantal
competitieteams elk jaar groter
geworden. Door de komst van TVR
lopen we zo langzamerhand tegen
onze grenzen aan. Met name op
vrijdagavond zitten we met zes
teams wel aan het maximum. Dat
kan ertoe leiden dat het bestuur
keuzes moet maken bij de
toelating van teams.
Begin januari moeten de teams worden opgegeven bij de KNLTB; we vragen
jullie om de Technische Commissie uiterlijk 15 december 2020 te laten weten
wat de plannen zijn. Het bestuur heeft dan nog 2 weken om eventuele
nieuwe spelers in te passen en knelpunten op te lossen.
En nu maar hopen dat er niet opnieuw een kink in de kabel komt!
SPEELSTERKTES BEKEND
Onlangs heeft de KNLTB de speelsterktes voor het seizoen
2021 bepaald. Deze is bijvoorbeeld van belang voor de
opstelling in de competitie. Aangezien de KNLTB-pas
tegenwoordig meerdere jaren geldig is, staat de speelsterkte
niet meer op je pas. Kijk hier voor meer informatie over je
speelsterkte.
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KNLTB-PAS EXTRA JAAR GELDIG
In 2019 is de jaarlijkse KNLTB ledenpas vervangen door een ledenpas die
meerdere jaren geldig is. Deze ledenpas zal ook in 2021 gewoon geldig
blijven. Dit betekent dat leden hun huidige ledenpas kunnen blijven
gebruiken en zij geen nieuwe pas ontvangen in het voorjaar.

SOBRI LUSTRUM 2021: VRIJWILLIGERS GEVONDEN
In 2021 wordt Sobri 90 jaar oud. Dat gaan we
natuurlijk op grootse wijze vieren en wel in het
weekeinde van 10-12 september. Zet het vast in de
agenda(!) want we hebben twee geweldige Sobrikoppels bereid gevonden om dit feestje voor ons vorm
te geven: Nienke & Joost van Baardijk en Manja &
Huib Costerman. Heb je suggesties voor de lustrumcommissie? Geef ze door via info@vltcsobri.nl.
CLUB WHATSAPP
Ben je een nieuw lid en zoek je een tennismaatje?
Of ben je al langer lid en wil je een keer met
iemand anders een balletje slaan of zoek je een
vierde om de dubbel compleet te maken? Geef je
dan nu op voor de Sobri WhatsApp groep.
Via de WhatsApp kun je onder vermelding van je speelsterkte een oproep
plaatsen en zo in contact komen met andere Sobrianen. Andere leden
kunnen via een privé-bericht reageren. De groep is alleen toegankelijk voor
Sobri-leden. Meld je aan via info@vltcsobri.nl.
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TERUGBLIK SOBRI-CLUBKAMPIOENSCHAPPEN: 2-6 SEPTEMBER
Wat leuk dat zo veel Sobrianen hebben
meegedongen naar de bekers van de SobriClubkampioenschappen!
Geholpen
door
de
weergoden en een groot aantal aanmeldingen zijn
er over drie wedstrijddagen zo’n 25 enerverende
en mooie wedstrijden gespeeld.
De bekers en eeuwige roem zijn in de wacht
gesleept door:
Heel veel dank aan de wedstrijdleiding Willem &
John voor al hun inzet! En grote felicitaties aan
onze fantastische kampioenen:

DD: Natascha & Marguerite

GD: Brigit & Danny (L)

HD: Jacques & Willem (L)
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TARIEVEN SEIZOEN 2021
In oktober hebben jullie een e-mail ontvangen met de informatie over de
contributies voor het seizoen 2021. Mocht je deze mail hebben gemist, bij
deze nog een keer alle informatie op een rijtje:
Voor 2021 is de volgende contributie vastgesteld:
AV

Geldig op:

Met of zonder verlichting?

Prijs:

Senior 1

ma t/m zo

zonder verlichting

€252

Senior 2

ma t/m zo

met verlichting

€309

Junior

ma t/m zo

zonder verlichting

€173

Kids

ma t/m zo

zonder verlichting

€105

De speeltijden voor AV's zonder verlichting zijn
mrt t/m okt: 09.00u. t/m 18.00u. en nov t/m feb: 09.00u. t/m 16.30u.
De speeltijden voor AV's met verlichting zijn gedurende het hele jaar
09.00u. t/m 22.00u.
Deze contributies zijn vastgesteld conform de voorwaarden van de
huurovereenkomst die we hebben afgesloten met het Tennispark Vreugd &
Rust die geldt tot 31 december 2024. In de contributie is de te verwachten
prijsindex voor 2020 van 2,8% opgenomen.
Daarnaast is er voor senioren een initiële verhoging, maar niet voor junioren
en kids. In de overeenkomst is namelijk gekozen voor een wat lagere
aanvangscontributie aan het start van de vijfjarige huurperiode om de
contributies bij aanvang van de huurperiode zo weinig als mogelijk uit de pas
te
laten
lopen
met
contributie
van
TVR.
We versturen de facturen vanaf 1 december aanstaande.
INTERVIEW MET SOBRI’S NIEUWE TENNISLERAAR DERK REULAND
1. Kun je jezelf voorstellen?
Ik ben Derk Reuland, de nieuwe tennisleraar van Vreugd & Rust. Tennis is
altijd mijn passie geweest en na jaren prestatief te hebben gespeeld, heb ik
op 18-jarige leeftijd ook het lesgeven opgepakt. Ik doe dat nu al een jaar of
20 met heel veel plezier.
Ik vind het zeer leuk om mensen te zien groeien in hun techniek en spel door
middel van mijn lessen. Ook een belangrijk punt is het plezier van het
spelletje. Het is een hobby die je zeer lang kan beoefenen; zeker als je de

8

juiste techniek en spel inzichten hebt. Daar werk ik graag aan in mijn lessen.
2. Hoe heb je je start gevonden als tennisleraar?
Mijn start op Vreugd & Rust was toen ik met TVR mee verhuisde naar
Tennispark Vreugd & Rust. Na een jaar alleen op maandag voor TVR les
gegeven te hebben op Vreugd & Rust, werd ik gevraagd of ik niet full time
met mijn school de lessen zou willen verzorgen. Dat was een makkelijke
keuze: “Ja natuurlijk!” was mijn antwoord en zo geschiedde. Vanaf dag 1 heb
ik me er thuis gevoeld doordat ik zeer warm ben ontvangen door Sobri, TVR
en zeker ook door Carlos en Alesia.
3. Hoe bevalt het?
Ik heb het zeer naar mijn zin en geniet van de mensen die vol passie mijn
lessen volgen!
4. Voor welke Sobrianen is tennisles aan te bevelen?
Iedereen! Het is mijn taak en doel om iedereen in zijn behoefte te voorzien
op het gebied van techniek, tactiek en plezier in het spelletje.
5. Corona is een extra uitdaging voor lessers. Hoe ga je daar mee om?
Helaas hebben we tegenwoordig te maken met corona en gelukkig kunnen
wij onze sport nog steeds beoefenen. Alleen nemen we natuurlijk alle regels
en maatregelen nauw; ook in de lessen.
De afgelopen weken konden we niet dubbelen en dat was voor mijn bedrijf
best lastig aangezien we veel lesgeven in groepjes van 4. Mede dankzij het
soepele meedenken van Sobri, TVR en Tennispark Vreugd & Rust konden we
twee banen gebruiken wat voor mij zeer fijn was.
6. Hoe kunnen Sobrianen zich opgeven voor lessen?
Via mijn website www.tennisschoolreuland.nl
kan eenieder zich opgeven voor lessen en of
contact zoeken voor eventuele vragen.
7. En dan de belangrijkste vraag: waar spelen
de betere tennissers: Sobri of TVR 😉?
Dat is lastig antwoord geven, aangezien ik
mijn oordeel niet over 3 maanden kan vellen
😉. Mijn contract op Vreugd & Rust loopt 3
jaar dus ik kom hier wellicht later op terug
😁. Bovenal ben ik zeer blij en vereerd op
dit mooie park te mogen lesgeven en zie ik
onze toekomst rooskleurig tegemoet.
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NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE

Ondanks de Corona maatregelen hebben de jeugd teams toch veel op de
baan gestaan. Voor de gele en groene teams hebben we een aantal keer
rackettrekken georganiseerd. De opkomst was prima en het enthousiasme
groot. Mochten er nog meer jeugdspelers zijn op Sobri en interesse hebben
om eens mee te doen met rackettrekken, laat de jeugdcommissie dit weten
(jeugdcommissie@vltcsobri.nl). Bij voldoende animo organiseren we dit jaar
nog een tennismiddag.
In het voorjaar pakken we de competitie weer op. Er is nog plek voor zowel
groene als gele jeugd spelers. Zowel groen als geel speelt op de zondag. Dit
is dus goed te combineren met andere sportactiviteiten!
Rest ons Pieter Gorgels hartelijk te bedanken voor zijn inzet voor de
jeugdcommissie! Pieter stopt na vele mooie jaren, en wij zijn dus op zoek
naar een nieuwe enthousiaste Sobriaan die de jeugdcommissie wil komen
versterken.
Renske en Nienke
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NIEUWS VAN PARK VREUGD & RUST

NIEUW OP PARK VREUGD & RUST: TAKE AWAY
Misschien hebben jullie het al ontdekt, maar
sinds kort is er een Coffee to go op Tennispark
Vreugd & Rust. Je kunt na het tennissen (of
gewoon zo maar) een warme drank afhalen. De
takeaway is door de week geopend van 10:0014:00u. en in het weekend tot 16:00u.

INTRODUCEREN: HOE WERKT DAT NU?
Wil je ook eens iemand van een
andere vereniging kennis laten
maken
met
het
mooiste
Tennispark van Voorburg en
omstreken? Dat kan. Je kunt
niet-leden introduceren. Stuur
hiervoor een mail naar Alesia en zij kan een baan voor je reserveren. je
betaald via een tikkie.
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Data onder voorbehoud en de corona omstandigheden

Zondag 31 januari:
Zondag 14 maart:
Zondag 28 maart:

Jeugdtoernooi
Ouder-kindtoernooi
Openingstoernooi

28 maart – 20 juni:

KNLTB Voorjaarscompetitie

Vrijdag 11 juni :
Zondag 13 juni:
Zondag 4 juli:
Vrijdag 2 juli:
n.t.b:

Ladies-Night
Jeugdzomer BBQ
18 + Midsummer Dubbeltoernooi
Herenavond
Club- of parkkampioenschappen

10-12 september:

Sobri 90-jarig lustrum

12 september – 21 november:

KNLTB Najaarscompetitie

Zondag 20 september:
Vrijdag 12 november:
Vrijdag 19 november:

Zomerslottoernooi
Ladies-Night
Herenavond

Doorlopend:
Rackettrekken
Maandagochtend van 09.00 tot 11.00 (3 banen)
Woensdagavond van 19.00 tot 21.00 samen met TVR ( 2 banen Sobri)
Donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 ( 2 banen)
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