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Afgelopen jaar 
 
Beste leden, 
 
Het afgelopen jaar is voor onze tennisvereniging niet het bijzonder goede en sportieve 
jaar geworden zoals wij dat voor ogen hadden. Enkele toernooien, waaronder ons 
mooie evenement ‘het Geuldaltoernooi’ heeft wederom niet kunnen plaatsvinden. 
Nochtans hadden een hoop vrijwilligers hard gewerkt om dergelijke activiteiten 
‘Coronaproof’ te laten functioneren.  
 
Extra maatregelen van het kabinet gooiden echter roet in het eten. Maar dit was niet 
de enige tegenslag die onze vereniging te verwerken kreeg. Op 16 juli trof ons het 
nieuws dat door de vele regen de Geul uit zijn oevers was getreden. Ons tennispark 
was veranderd in een groot zwembad. Hierdoor waren al onze tennisbanen 
onbespeelbaar verklaard. Voor onze leden gold dat ze moesten uitwijken naar onze 
tennisbanen in Ulestraten, dan wel naar de aangeboden tennisbaan (nr. 5) in Bunde. 
 

                        
 
Aangezien de gemeente eigenaar is van de tennisbanen hebben wij nadien als bestuur 
diverse keren overleg gehad met de gemeente. Mede door inzet van onze vrijwilligers 
en de gemeente waren de gravelbanen op korte termijn helemaal vernieuwd en 
konden we, mede met het oog op de te spelen ‘najaarscompetitie’, ons geliefde spel 
beoefenen in Meerssen. Tevens kon hierdoor het geplande Zwitsaltoernooi toch 
plaatsvinden, met aansluitend een BBQ. Tevens was dit een uitgelezen mogelijkheid 
om onze jubilarissen te huldigen, die we nogmaals via deze weg willen feliciteren! 
 
Wat betreft de overige vier kunstzandbanen zijn we tot op heden nog in overleg met 
de gemeente en is door ons de intentie uitgesproken dat wij als bestuur graag zouden 
zien dat er twee nieuwe kunstbanen (smashcourt) zouden worden aangelegd en twee 
nieuwe Padelbanen als vervanging van een bestaande kunstbaan. De gemeente heeft 
dit in beraad en wordt dus nog vervolgd. Inmiddels is er een Padelcommissie gevormd 
die bezig is onderzoek te doen naar de mogelijkheden op het park in Meerssen om  
een conceptplan op te stellen.  
 
Het bestuur wil jullie allen heel graag bedanken voor al het gedane werk in 2021 en 
laten we hopen dat 2022 wel een bijzonder goed en sportief jaar zal gaan worden. 
Wij wensen jullie bovenal heel veel gezondheid toe. 
 
Namens het bestuur, 
 
TC Volharding 
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Coronamaatregelen 

 

                             
Beste leden, 
 
Gisteren is jullie per mail een bericht omtrent een nieuwe harde lockdown toegekomen.  
 
Het kabinet heeft, vanaf 19 december 5u, een nieuwe harde lockdown ingesteld. De 
nieuwe maatregelen, die voorlopig gelden t/m 14 januari ’22, zijn te vinden op de 
link van de KNLTB: 
 
https://knltb.nl/nieuws/2021/12/corona-update-harde-lockdown-t-m-14-januari-
buitensporten-mag-nog/ 
 
Hieruit bleek onder andere dat volwassenen vanaf 18j met maximaal 2 personen op 
1,5 meter afstand mogen tennissen (DUS ENKEL ALLEEN ENKELSPEL). De KNLTB 
zou onderzoeken of er toch nog gedubbeld zou mogen worden. Vandaag is er een 
update vanuit de KNLTB, waarin ze vermelden dat er intensief contact is geweest met 
NOC*NSF en VWS waarbij ze tot het volgende aanvullende advies zijn gekomen.  
 
De KNLTB heeft intensief contact gehad met NOC*NSF en VWS en zijn tot het 
volgende aanvullende advies gekomen: 

• 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. 

 
Neem je verantwoordelijkheid en gebruik je gezonde verstand, geef elkaar de ruimte. 
 
Sportieve groeten, 
 
Het bestuur, 
 
TC Volharding 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://knltb.nl/nieuws/2021/12/corona-update-harde-lockdown-t-m-14-januari-buitensporten-mag-nog/
https://knltb.nl/nieuws/2021/12/corona-update-harde-lockdown-t-m-14-januari-buitensporten-mag-nog/
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Padelcommissie 
 
 
Beste leden, 
 
Zoals in ‘AFGELOPEN JAAR’ al is vermeld is het bestuur tot op heden nog in overleg 
met de gemeente wat betreft het herstel van de vier kunstzandbanen. Aan de 
gemeente is de intentie uitgesproken dat het bestuur graag zou zien dat er twee 
nieuwe kunstbanen (smashcourt) zouden worden aangelegd en twee nieuwe 
Padelbanen als vervanging van de bestaande kunstbanen.  
 

                
 
Inmiddels heeft zich ook een Padelcommissie gevormd, bestaande uit Dave Baltus, 
Steven Gallacher, Claudia Gulikers en Nick Theunissen. De commissie is opgesteld 
om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om Padelbanen aan te leggen op ons 
tennispark in Meerssen en een conceptplan op te stellen voor de gemeente.  
 
Op maandag 13 december & donderdag 16 december hebben er bezichtigingen 
plaatsgevonden door een Padelbaanbouwer ter inzicht van mogelijke aanbouw 
Padelbanen op ons tennispark in Meerssen. Tijdens deze bezichtiging zijn de wensen 
van Volharding uitgesproken om te kijken welke mogelijkheden er zijn, en zijn hier een 
aantal opties uitgerold. Uiteraard zal de commissie nog navraag doen bij andere 
Padelaanbouwers om mogelijke bezichtigingen te realiseren zodat opgestelde offertes 
naast elkaar gelegd kunnen worden.  
 
De commissie zal op basis van de resultaten een conceptplan opstellen en deze 
overdragen aan het bestuur, die deze vervolgens voor zal leggen aan de gemeente. 
Clubleden zullen via mail en tijdens de Algemene Ledenvergadering ‘22 verder op de 
hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen van dit onderzoek.  
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Grote Clubactie 
 
Beste leden, 
 
De trekking van de GCA is inmiddels bekend. Wij, het bestuur van TC Volharding, 
willen iedereen bedanken die een lot van de GCA (fysiek of digitaal) hebben gekocht. 
Mede dankzij jullie steun hebben wij een mooi bedrag opgehaald waarmee wij weer 
extra kunnen investeren in de verfraaiing van ons mooie park.  
 
 

                                   
 
Via de lotchecker op https://lotchecker.clubactie.nl/ kun je overigens checken of je in 
de prijzen bent gevallen! Veel succes allen! 
 
Het bestuur, 
 
TC Volharding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://lotchecker.clubactie.nl/
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Voorjaarscompetitie ‘22 
 
Beste leden, 
 
Het jaar zit er alweer bijna op. Dit betekent ook dat we ons weer kunnen aanmelden 
voor de Voorjaarscompetitie en het 50+ Circuit Limburg. Dit moet vóór 13 januari 
ingediend zijn bij de KNLTB. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat er nieuwe opzet 
is opgesteld voor de vrijdagavondcompetitie (zie onderaan deze pagina!).  
 
Graag horen we van jullie welke teams we moeten opgeven hiervoor en of er 
veranderingen binnen de teams zijn. Stuur hiervoor een mail naar 
vcl@tcvolharding.nl vóór de gestelde deadline!  
 
Dit geldt natuurlijk ook voor leden die nog geen team hebben/op zoek zijn naar een 
(nieuw) team. Dus wil je zelf deelnemen aan de competitie, maar heb je nog geen 
team? Laat het ons weten! Dan kunnen wij kijken of er nog ergens plek is. 
 

Nieuwe opzet → Vrijdagavondcompetitie: om de week en 5 
speeldagen 
 
De vrijdagavondcompetitie wordt steeds populairder. Hierdoor kan het voor 
verenigingen lastig zijn om als gevolg van een beperkte baancapaciteit alle spelers op 
vrijdagavond competitie te laten spelen. Vorig jaar deed de KNLTB onderzoek naar 
mogelijk oplossingen. Om de drukte op vrijdagavond te reguleren en toekomstige groei 
mogelijk te maken zal er met ingang van 2022 tijdens de KNLTB Voorjaarscompetitie 
op vrijdagavond ‘om de week’ worden gespeeld. 
 
Wat houdt ‘Om de week spelen’ op vrijdagavond precies in? 

• Teams spelen om de week competitie, de gemengde teams en 8&9 Tennis 
starten een week eerder dan de reguliere competitie, namelijk op 1 april; de 
heren- en damesteams starten gelijk met de reguliere competitie op 8 april. 

• Alle teams spelen volledige wedstrijden met een supertiebreak in de 3e set; 

• Ieder team heeft in totaal 5 speeldagen, om de overlap met toernooien en 
andere activiteiten van de verenigingen zoveel mogelijk te beperken;  

• De totale organisatie voor de VCL op vrijdagavond is daarmee 10 weken 
(exclusief inhaaldagen). De overige competitiesoorten duren gewoon 7 weken.  
 

Zie op de volgende pagina de speeldata voor de voorjaarscompetitie ’22 en informatie 
over het 50+ Circuit Limburg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vcl@tcvolharding.nl
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50+ Circuit Limburg 
 
Wat is het 50+ Circuit Limburg? 
Tennis is na wandelen en fitness de meest beoefende sport onder ouderen. In 
vergelijking met sommige andere sporten kun je tennis namelijk heel lang blijven doen. 
Binnen iedere vereniging komen steeds meer 50-plussers, die graag leuke en 
gezellige wedstrijden willen spelen. Veel verenigingen in Limburg doen daarom mee 
aan het 50+ Circuit. 
 
Voor alle 50-plussers in de regio Limburg bestaat de mogelijkheid om deel te nemen 
aan het 50+ Circuit. Dit circuit is een teamcompetitie die gespeeld wordt op maandag 
en/of vrijdag. De deelnemende teams worden ingedeeld in poules in een roulerend 
schema. Dit houdt in dat alle teams uit een poule elkaar op de speeldag op een park 
van een deelnemende vereniging ontmoeten. Deze vereniging is aangewezen als 
gastheer. Iedere vereniging is in zijn poule éénmaal gastheer (indien mogelijk op de 
dag dat zij zelf niet spelen). Bij de indeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden 
met reisafstanden. 
 
Op maandag worden de dames- en herendubbel poules gespeeld en op vrijdag de 
gemengd dubbel poules. De speeltijden zijn tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Er wordt 
in twee klassen gespeeld, zodat iedereen op zijn/haar eigen niveau speelt: 
 
1e klasse: Voor dubbelspeelsterktes cat. 5, 6 en 7 
2e klasse: Voor dubbelspeelsterktes cat. 7, 8 en 9  
 
Uiteraard wordt er tijdens de wedstrijden serieus getennist, maar dit gaat hand-in-hand 
met de gezelligheid op de speeldagen. Het roulerende speelschema zal dit 
bevorderen. Voor de echte fanatiekelingen is het ook mogelijk om zowel op maandag 
als vrijdag mee te doen. 
 
Speeldata 2022; 
 
Maandag:  
11, 25 april, 9, 16, 23, 30 mei en 12 juni 
Vrijdag: 
15, 22, 29 april, 13, 20, 27 mei en 2 juni 
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Kerstgroet 
 
 
                                HET BESTUUR VAN… 
 

               
 
        FIJNE FEESTDAGEN EN EEN SPORTIEF 2022! 


