
CORONAMAATREGELEN
De strijd tegen COVID-19 is nog gaande en lijkt voorlopig nog even voort te duren. Naar 
aanleiding daarvan zijn op dinsdag 29 september jl. nieuwe maatregelen ingegaan. Sinds 
die dag 18.00 uur zijn toeschouwers, helaas, niet meer toegestaan bij wedstrijden en/of 
trainingen. Dit geldt ook voor ouders. De uitzondering hierop is de ouder die een 
competitieteam naar een andere vereniging rijdt. De chauffeur valt dan onder de 
teambegeleiding. Ook ouders die hun kind naar een toernooi op een ander park dan hun 
thuisclub brengen worden gezien als begeleiding en mogen als zodanig het tennispark 
betreden.
Helaas moeten we het voorlopig ook zonder kantine doen. Ben je klaar met trainen/
vrijspelen, dan dien je direct het park te verlaten. Voor competitie geldt dat je het park 
dient te verlaten zodra de laatste wedstrijd van jouw team gespeeld is.
Hierbij aan ouders nogmaals het dringende verzoek om direct de parkeerplaats (het 
tennispark) weer te verlaten als u uw kind afgezet heeft voor de training!
Onze website proberen we zo goed als mogelijk up-to-date te houden met de nieuwste 
richtlijnen. Daarnaast adviseren wij u ook regelmatig te kijken op corona.knltb.nl en/of de 
website van het NOC*NSF te bezoeken. Zo blijft u altijd op de hoogte van de meest 
recente maatregelen op het gebied van sport in het algemeen en in het bijzonder tennis.

INSCHRIJVEN WINTERTRAINING 2020/2021
De zomertraining is afgelopen! Een enkele inhaalles wordt nog verzorgd. Indien er nog een 
inhaalles voor u van toepassing is, dan wordt contact met u opgenomen.
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Alleen leden van MLTC mogen trainingen volgen
bij TSM op tennispark De Veste!

Bent u (nog) geen lid en wilt u wel trainen,
meld u zich dan direct aan bij MLTC via deze link.
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Uiteraard is er de mogelijkheid om aankomende winter te blijven trainen. Zekerheidshalve 
willen we u er hierbij nogmaals op attenderen dat inschrijven via het inschrijfformulier op 
de website verplicht is! Aanmeldingen via e-mail, sms, Whatsapp, mondeling of anderszins 
worden niet meegenomen bij de indeling van het nieuwe rooster!
Wilt u graag trainen en hebt u zich nog niet ingeschreven? Doe dit dan zo spoedig 
mogelijk doch uiterlijk voor 5 oktober a.s. via het inschrijfformulier. Volgende week wordt 
het rooster voor de winter gemaakt. We hopen in de week van 12 oktober aan te vangen 
met de eerste wintertrainingen.

FYSIEKE TRAINING
Met ingang van komend 
winterseizoen verzorgt TSM ook 
fysieke trainingen voor de jeugd.
Dit is een onderdeel van de 
welbekende Regionale Centrale 
Tennis-trainingen (RCT-trainingen). 
[RCT-training is cluboverstijgende 
training voor iedere prestatieve jeugdspeler woonachtig op Walcheren of net daarbuiten.] 
Te denken valt aan loop-, conditie- en krachttraining. Er worden allerlei diverse oefeningen 
gedaan die de tennisprestatie ten goede komen.
Wil uw kind het maximale uit zichzelf halen? Geef uw kind dan nu op voor deze 
trainingsmogelijkheid! Of kent u iemand die (nog) niet bij TSM (/MLTC) traint noch kennis 
genomen heeft van de RCT-trainingen? Deel deze nieuwsbrief en/of bovengenoemde link 
dan met hem of haar (zijn/haar ouders)!
Hebt u na het lezen van alle informatie op de website nog vragen? Stuur uw vraag dan 
naar Marcel van Sabben via 06 55 39 85 71.

TRAINEN IN DE HERFSTVAKANTIE
Voor alle jeugdspelers biedt TSM wederom de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
trainingsochtenden gedurende het Voskamp Construction Modelling JeugdToernooi. Deze 
trainingen duren 1,5 uur en zijn onder leiding van Marcel van Sabben. Je kunt je hiervoor 
aanmelden als extra optie als je je inschrijft voor het toernooi (zie 4. Extra optie). 
Inschrijven voor het toernooi kan tot en met 15 oktober a.s.
Doe jij niet mee aan het toernooi, maar wil je wel drie ochtenden, van 19 t/m 21 oktober, 
trainen? Neem dan contact op met Marcel van Sabben via Whatsapp (06 55 39 85 71). 
Dan wordt er gekeken naar de mogelijkheden.

U kunt deze nieuwsbrief ook teruglezen op de website!

WhatsApp 06 55 39 85 71
www.tsmtennis.nl Facebook TennisSchoolMiddelburg
info@tsmtennis.nl Instagram TennisSchoolMiddelburg
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Wenst u liever geen nieuwsbrief meer te ontvangen van TSM?
Klik dan hier en druk op verzenden. U wordt dan automatisch uitgeschreven.
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