
 
 

 

 

Als we terugkijken op het afgelopen tennisseizoen, dan kunnen we niet anders dan 
constateren dat dit een bewogen jaar is geweest. Toch hebben we, ondanks de 
Coronabeperkingen, gelukkig nog veel kunnen tennissen. En zeker ook in de 
vakantieperiode. Omdat de mogelijkheden om op vakantie te gaan beperkt waren, zijn de 
dames- en herenavonden in de vakantieperiode gewoon doorgegaan. Voor een korte 
periode is ook de sportkantine nog even geopend geweest. 

Jammer dat we het seizoen niet hebben kunnen afsluiten met een saté avond, zowel bij de 
dames als bij de heren. Daar hadden velen zich op verheugd. Maar er komt zeker weer een 
tijd aan, en hopelijk heel gauw, dat we dit kunnen inhalen. Wie weet als seizoensopening. 

Toch hebben we als vereniging niet stilgestaan. Integendeel, de afgelopen periode hebben 
we ervoor gezorgd dat ieder lid met een pasje het clubgebouw in kan en dat van hieruit het licht te bedienen is. Zo 
hoeft het licht niet onnodig langer te branden en dat scheelt in de kosten. 

Ook het digitaal afhangen is een succes. Vanuit de KNLTB app kun je op afstand een baan reserveren en anders kun 
je nog altijd digitaal afhangen via het digitale afhangbord in de gang. Ook dat is een flinke verbetering. Zo hoef je 
nooit te wachten om de baan op te gaan.  

Waar we gedacht hadden om in november toch nog een ALV te kunnen organiseren, gaat dit helaas met de 
verscherpte maatregelen niet lukken. Dit verplaatsen we naar het voorjaar. De netten in Heugem laten we zo lang 
mogelijk hangen. Blijf vooral lekker tennissen. Via de webcam heb je er altijd zicht op hoe de banen erbij liggen en 
of de netten er nog hangen.  

We hopen iedereen in het voorjaar weer in goede gezondheid te zien op de baan. Let goed op jezelf. We hopen dat 
het komende jaar weer een jaar mag worden vol sportieve ontmoetingen, maar ook met een gezellig drankje in het 
clubhuis, want ook dat hoort bij een pot tennis.  

Tot slot willen we iedereen bedanken voor toch nog een redelijk geslaagd tennisjaar en zeker de leden die hebben 
geholpen bij de realisatie van bovenstaande aanpassingen. Zonder betrokken en actieve leden ben je als club 
nergens. Bedankt! 

Per Ebbelink 
Voorzitter 
 
 
 
 
 



 
 

 

Wintertennis 
Zolang het nog niet vriest, laten we de netten hangen. Jullie zijn dus nog steeds welkom op ons tennispark om samen 
een potje te tennissen. Zo verlengen we dit bijzondere seizoen waarin we wat later startten toch weer met wat 
weekjes. 

Helaas, rekening houdende met de laatste Corona-maatregelen van ons kabinet, mag er  alleen gesingeld worden. 
Dubbelspel is dus tot nader order niet toegestaan.  

Met je pasje kun je via de scanner in de hal van het clubgebouw de lampen aan én uit doen. De toiletten zijn echter 
niet beschikbaar.  

Als Koning Winter met vorst zijn intrede doet, speel je gewoon lekker verder bij TV Eijsden. Daar kun je, via het 
winterlidmaatschap voordelig verder spelen op de all-weather banen. Meld je aan via hun website 
(https://www.tveijsden.com/lid-worden)  en kies in het menu “Info” de optie ‘de winter door tennissen’. Voor 40 Euro 
(junioren 20 Euro) kun je tot en met 31 maart gebruik maken van hun tennisbanen. Jouw tennispas wordt dan 
geautoriseerd voor het tennispark in Eijsden.  

Bij genoeg animo willen we de dames – en herenavonden daar voort zetten. Als je je nog niet had opgegeven dit kan 
via de app of als je niet in een van de app groepen zit: stuur even een mailtje naar contact@ltv-heugem.nl om je voor 
deze avonden op te geven.  

 

Algemene ledenvergadering  
In verband met de actuele Corona maatregelen, kunnen we helaas geen fysieke ALV organiseren. Omdat we ook 
slechts 1 aanmelding hebben gekregen, hebben we als Bestuur, besloten de vergadering dit jaar te cancelen en te 
verplaatsen naar het voorjaar van 2021, bij de start van ons nieuwe seizoen. De datum is 25 maart 2021. Een officiële 
uitnodiging volgt te zijner tijd.   

 

Competitie voorjaar 2021 
Tennis is nóg leuker als je ook competitie speelt! 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die graag competitie wil spelen, komend seizoen kan meedoen. We willen 
daarom nu al graag gaan inventariseren wie er allemaal interesse heeft en in welke spelvorm (gemengd / dames of 
heren). Het maakt niet uit welk niveau je speelt, ieder niveau is welkom. Je ontvangt een aparte mail waarmee je je 
kunt aanmelden.  

 

Heb je vragen over onze vereniging, dan kun je het bestuur altijd bereiken via contact@ltv-heugem.nl of neem 
rechtstreeks telefonisch contact op met Raymond Borro of Per Ebbelink. 
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