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 SOBRI-CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

Ding jij dit jaar ook weer mee met de onvolprezen 

Sobri-bokaal? De Sobri-clubkampioenschappen worden 

dit jaar gehouden van 2-6 september. We spelen 

alleen dubbel (DD – GD – HD). Inschrijven is dus open 

voor twee disciplines. We spelen doordeweeks in de 

avond en in het weekeinde de hele dag.  

 

Op zondag 6 september worden de prijzen uitgereikt. 

De invulling van de prijsuitreiking laten we afhangen 

van het aantal aanmeldingen en het verloop van het 

toernooi. 

 

Doe je mee? Geef je dan voor 30 augustus op via activiteiten@vltcsobri.nl. 

Heb je geen partner? Geen probleem. Geef je op en wij proberen een match 

te vinden. Geef a.u.b. ook aan wanneer je verhinderd bent. In het weekeinde 

zijn geen verhinderingen toegestaan. 

 

We hopen dat dit jaar weer veel Sobrianen meedingen voor de eeuwige roem 

en een vermelding op de wisseltrofee.  

 

Overigens organiseert TVR in dezelfde week hun clubkampioenschappen. Er 

is van 2-6 september daarmee geen ruimte voor recreatief spelen in de 

avond en in het weekeinde. 

 

 CORONA-UPDATE 

 

Net als de rest van Nederland, begint Sobri te wennen 

aan Corona en alle do’s en don’ts die het virus met zich 

meebrengt. Over het algemeen gaat het goed met de 

naleving van de Corona-regels en neemt iedereen zijn 

verantwoordelijkheid. Heel veel dank voor jullie 

medewerking!  

 

 

Nu is het van belang dat we volhouden. Daarom: 

 Blijft het digitaal afhangen gehandhaafd. 

 Is rackettrekken nog steeds alleen toegankelijk op inschrijving. 

 En wijzen we graag met klem op de aangescherpte regels van het park 

(zie onderaan deze nieuwsbrief). 

 

Twee aandachtspunten springen er uit: 

1. Op het terras is het af en toe echt te druk. Hou daarmee rekening door 

tijdig te reserveren en hou afstand van elkaar.  

mailto:activiteiten@vltcsobri.nl?subject=Inschrijving%20Clubkampioenschappen
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2. Hoewel de meeste Sobrianen zich keurig aan de afhangregels houden, 

komt het helaas voor dat leden die op de spitstijd twee uur achter elkaar 

willen spelen onrechtmatig reserveren. Doe dit niet! Het is niet fair ten 

opzichte van andere leden. De maximale speeltijd is immers één uur. 

Doorspelen kan, maar alleen als er na jou niet is gereserveerd. Als dit 

fenomeen blijft voorkomen, zullen we als bestuur helaas maatregelen 

moeten gaan nemen zoals het weer terugbrengen van de singletijd naar 

een half uur. Dat treft weer andere leden en willen we vermijden. Liever 

roepen we iedereen op sportief en sociaal af te hangen. Mochten de regels 

worden overtreden, meld het en spreek elkaar hier op aan. 

 

Heb je verder nog ideeën over wat er goed gaat en wat er beter kan? Deel 

het met ons via info@vltcsobri.nl.  

 

 EVEN VOORSTELLEN: INTERIM VOORZITTER MARION STEIN 

Met veel plezier maken we bekend dat Marion Stein is 

aangetreden als interim voorzitter van het Sobri-bestuur. 

Marion is al sinds 2006 lid van Sobri en is reeds lang actief 

als mede-coördinator van de grote groep enthousiaste 

Sobri- rackettrekkers. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat 

Marion een sterke aanwinst is voor het Sobri-bestuur. 

Marion zal de functie van voorzitter op interim basis 

vervullen totdat zij in januari 2021 officieel kan worden benoemd door de 

Algemene Ledenvergadering. Uiteraard staan wij ook open voor andere leden 

die zich voor de functie kandidaat willen stellen.  

 

 COMPENSATIE CONTRIBUTIES I.V.M. COVID-19 

Door de Corona-crisis hebben alle Sobri-leden 

een aantal weken niet kunnen spelen. Zoals 

aangekondigd in de nieuwsbrief van juni, 

hebben we hierover gesproken met de pachter. 

We hebben om het leed te verzachten de 

volgende geste bedacht: alle leden van Sobri 

krijgen een vergoeding van €20,- in de vorm 

van een ophoging van het bartegoed dat op het 

KNLTB-pasje staat. Je kunt dit bartegoed 

gebruiken voor consumpties op het Park. 

Juniorleden krijgen een vergoeding van €10,-. Dit bedrag wordt voor de helft 

gedragen door Sobri en voor de helft door het Park. Het Park onderzoekt nog 

hoe het beste uitvoering kan worden gegeven aan deze afspraak. Jullie 

worden hierover zo snel mogelijk per mail geïnformeerd. 

 

  

mailto:info@vltcsobri.nl


4 
 

 SOBRI LUSTRUM 2021: VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

In aanloop van ons 90-jarig bestaan, delen we vanaf nu in iedere nieuwsbrief 

een weetje over Sobri. We zoeken vrijwilligers voor de lustrum commissie. 

Doe je mee? Meld je aan via info@vltcsobri.nl  

Wist je dat… het ledenaantal van Sobri in 2014 een piek bereikte van 470 

leden? En zo lagen de banen er bij in 1928: 

 

 

 INZAMELING OUDE TENNISBALLEN 

Sinds 2019 zamelt VLTC Sobri oude 

tennisballen in via www.oudetennisballen.nl. 

Sobri-leden kunnen hun gebruikte ballen 

deponeren in de ton op het park. De 

tennisballen krijgen een tweede leven en 

hiermee hopen we een kleine bijdrage te 

leveren aan een duurzamere wereld.  

 

Kijk ook op de site voor tips hoe tennisballen langer 

meegaan. De opbrengst van de inzameling gaat naar 

een goed doel: indoor G-tennis, tennis voor mensen 

met een verstandelijke handicap.  

 

Door een ongelukkige communicatie tussen het bestuur 

en het park lag de inzameling van de ballen enige tijd 

stil. Gelukkig heeft Reina Bakker zich bereid verklaard 

de inzameling ter hand te nemen. Heel veel dank 

Reina!  

 

  

mailto:info@vltcsobri.nl
http://www.oudetennisballen.nl/
https://www.oudetennisballen.com/index.php?id_cms=8&controller=cms&id_lang=2
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 START NAJAARSCOMPETITIE 

In september start de KNLTB najaarscompetitie weer. De competitie duurt tot 

eind oktober. Zie onze website voor de teamindeling en de speeldata. Meder 

doordat dit jaar de voorjaars- en zomercompetitie geen doorgang kon 

hebben vanwege Corona, is er een groot aantal inschrijvingen. Circa 90 

Sobrianen komen dit najaar in zestien teams uit om de eer van Sobri te 

verdedigen. 

 

Vanwege Corona gelden dit najaar helaas wel andere spelregels. Zo worden 

er in de avondcompetitie slechts wedstrijden een uur gespeeld in plaats van 

wedstrijden van twee sets (meeste games wint). Teamcaptains zullen 

hierover nog nader worden geïnformeerd door de competitieleiding. Ook is 

publiek helaas niet toegestaan. Maar dat weerhoudt ons niet om heel hard te 

duimen voor onze helden! 

 

Met name op de vrijdagavond, zaterdag (hele dag) en zondagochtend is het 

Park door competitie van zowel Sobri als TVR is er geen of beperkte ruimte 

voor vrij spelen. 

 

Overweeg je mee te doen aan de competitie? Twijfel niet langer! 

Verschillende teams zoeken nieuwe teamleden of invallers. Meld je aan via 

competitie@vltcsobri.nl. 

 

 NIEUWE TENNISSCHOOL PARK VREUGD & RUST 

Tennispark Vreugd & Rust heeft deze 

zomer de samenwerking met 

Tennisschool Innova beëindigd. Het 

bestuur van Sobri is hier – ondanks afspraken in de 

samenwerkingsovereenkomst met het Park – niet in gekend.  

 

De situatie is inmiddels besproken met het Park. Het Park heeft een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Derk Reuland Tennisschool. 

Deze samenwerking zal minimaal lopen t/m 2023.  

 

Inschrijvingen voor de nieuwe lessen kunnen worden gedaan via 

tennisles@vreugdenrust.nl of via https://tennisschoolreuland.nl/. Er vindt 

nog overleg plaats tussen de jeugdcommissie en het tennispark over het 

inhalen van jeugdlessen die dit voorjaar geen doorgang konden hebben.  

 

  

mailto:competitie@vltcsobri.nl
mailto:tennisles@vreugdenrust.nl
https://tennisschoolreuland.nl/
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 TERUGKOPPELING LANDELIJKE ACTIE “BALLETJE SLAAN?” 

Sobri deed dit jaar mee aan de landelijke actie “Balletje Slaan?”; een 

initiatief van Robin Haasse. Het doel van de actie was om latente tennissers 

(bv spelers die in het verleden hebben getennist) weer de baan op te krijgen. 

 

De actie ging goed van start: er waren zeven 

aanmeldingen voor Sobri. Helaas viel de 

opkomst op de dag zelf tegen, maar dat mocht 

de pret bij het heerlijke lenteweer niet 

drukken. Uiteindelijk hebben zich dit jaar geen 

nieuwe leden aangemeld, maar hebben dankzij 

de actie toch weer wat mensen een racket te 

hand genomen. We hopen dan ook zeker de 

deelnemers in een volgend jaar bij Sobri te 

verwelkomen. 

 

 

 

 

 SOBRI/TVR-HERSTARTTOERNOOI 

Op zaterdag 11 juli is de “herstart” op Tennispark Vreugd & Rust na de 

Corona-lockdown sportief gevierd met het Sobri/TVR-herstarttoernooi. Er 

werd gedurende tweespeelrondes door 20 Sobrianen en 40 TVR-leden 

fanatiek gedubbeld en dat leidde tot vele gezellig en sportieve hoogtepunten. 

Na afloop werd er even fanatiek (maar niet geheel Corona-proof) geborreld. 

Wederom een zeer geslaagde Sobri/TVR-joint venture en wat ons betreft 

zeker voor herhaling vatbaar. 
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NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

 

 

 

 

 

 

 SOBRI-JEUGDDAG 

Op twee stralende middagen op woensdag 15 juli en zondag 19 juli hebben 

we een aantal wedstrijdjes voor de Sobri jeugd georganiseerd. Kinderen die 

al met de groene bal kunnen spelen, speelden op 15 juli singles en dubbels. 

Deze jeugdspelers speelden tot voor kort nog met oranje ballen op een 

kortere baan, maar met de groene bal op de hele baan ging ze heel goed af.  

De jongere spelertjes speelden singles met oranje ballen op zondag 19 juli. 

Deze spelertjes waren gewend met rode ballen te spelen en ook hun ging het 

spelen met “moeilijkere” ballen hartstikke goed af. 

 

De Jeugdcommissie probeert vaker deze kleine toernooitjes te organiseren. 

Zo krijgt de jeugd meer gevoel hoe het is om wedstrijdjes te spelen. 

Meedoen is belangrijker dan winnen en dat zie je op de baan. Hele 

enthousiaste kinderen die zelf willen tellen en die het zelf oplossen als de één 

vindt dat een bal uit is terwijl de ander de bal in ziet gaan.  

 

Na de zomer organiseren wederom jeugdmiddagen! 

 

 TENNISKIDS- EN JUNIORENCOMPETITIE 

Ook voor de jeugd gaat de competitie in september weer van 

start. Vier Sobri-teams doen dit jaar mee aan de jeugd en 

juniorencompetitie. Kijk hier voor de teamindeling. We wensen 

jullie heel veel succes en plezier!!!   

 

 

 

  

https://www.vltcsobri.nl/competitie/junioren
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NIEUWS VAN PARK VREUGD EN RUST 

 

 

 

 

 CORONA-MAATREGELEN PARK 

 

Beste Iedereen, 

 

Wij als ondernemers van Tennispark Vreugd & Rust en Bistro Greenhouse 

Vreugd & Rust volgen de ontwikkelingen op het gebied van de Covid-19 op 

de voet. 

 

De tweede golf is inmiddels gaande in Nederland, zij het vooralsnog zeer 

regionaal. Omdat wij begaan zijn met uw welzijn, zullen wij de komende 

week wat aanpassingen aanbrengen in onze werkwijze en parkinrichting 

opdat de maatregelen beter nageleefd kunnen worden. 

Het volgende zullen wij de komende dagen gaan invoeren: 

 

Graag vragen wij een ieder om uw plekje op het terras vooraf te reserveren - 

dit kan via een Whatsapp bericht aan 06-39623771 (Alesia). Let op: Een 

tennisbaan reservering is niet gelijk aan een reservering op het terras - Bij 

30 personen op het terras tegelijkertijd zullen wij geen verdere reserveringen 

meer aannemen tot er meer plek is. U kunt enkel er van uit gaan dat u een 

plek heeft op onze terras wanneer uw reservering bevestigd is, is dit niet 

bevestigd dan kan uw reservering dus niet door gaan. 

 

 Het horecapersoneel / Park management zijn de enige personen die 

toegestaan zijn rond te lopen op de faciliteiten - dit wil zeggen, u heeft 

een reservering, u gaat zitten op gepaste afstand tot uw gezelschap en 

ons personeel komt naar u toe om de bestelling op te nemen. 

 Maximaal 30 personen tegelijkertijd aanwezig op onze terras; 

 Maximaal 20 personen tegelijkertijd aanwezig in de bistro; 

 Iedereen dient de 1,5 meter regel te respecteren - hiertoe zullen wij 

ook de aantal zitplekken gaan beperken en de lounges markeren zodat 

u goed kunt zien waar u kunt zitten; 

 Er komen vloerstickers als geheugensteun om de 1,5 meter in acht te 

nemen; 

 U zult voortaan uw handen moeten desinfecteren alvorens plaats te 

nemen op onze terras; 

 U zult gevraagd worden naar eventuele (covid-19) symptomen 

alvorens wij u van dienst kunnen zijn; de welbekende "check" waarbij 

wij u vragen naar voor- en achternaam alsmede eventuele 

aanwezigheid van Covid-19 symptomen. Bij mogelijke symptomen in 

de afgelopen 14 dagen, kan het zijn dat wij u vragen om het park te 
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verlaten voor uw en onze veiligheid.  In alle gevallen vragen wij u om 

niet naar het park te komen mocht u inderdaad symptomen vertonen 

of hebben vertoond in de 14 dagen voorafgaand aan uw bezoek aan 

Tennispark Vreugd & Rust en/of Bistro Greenhouse Vreugd & Rust; 

 Toilet gebruik moet geminimaliseerd worden - probeer thuis naar de 

toilet te gaan en zoveel mogelijk dit te laten tijdens uw bezoek aan 

Tennispark & Bistro Vreugd & Rust;  

 Wij overwegen tevens om de looplijnen van en naar de banen weer in 

te gaan voeren - dit hebben wij nog niet besloten om eerst de ruimte 

te geven aan iedereen om de bovenstaande maatregelen op een 

harmonieuze wijze te kunnen naleven. 

 Afhangen dient vooralsnog digitaal te gebeuren - wanneer de situatie 

het weer toelaat hebben wij onze systeem al klaar staan om digitaal en 

op het park (fysiek met uw pas) af te hangen. Vooralsnog staan wij 

het fysiek afhangen niet toe omwille van uw gezondheid. 

 

Wij zullen eenieder die zich niet aan de regels houdt hoofd aansprakelijk 

stellen voor de daaruit voortvloeiende door de overheid opgelegde 

consequenties. 

 

Wij zullen de komende weken ook de tennisagenda's gaan doornemen en 

samen met de verenigingen kijken wat en hoe de agenda's kunnen worden 

doorgezet op een wijze die de maatregelen zal respecteren. 

 

De maatregelen gelden overal op het park en wij zien ons genoodzaakt deze 

te blijven handhaven tot de desbetreffende overheidsinstanties genoeg 

ruimte zien tot versoepelingen.  

 

Wij danken u alvast voor uw medewerking en laten wij gezamenlijk 

verantwoord genieten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Carlos Pereira 

Tennispark Vreugd & Rust BV / Greenhouse Vreugd & Rust BV 

Oosteinde 3-5 

2271 EA 

Voorburg 

www.vreugdenrust.nl 

 

 ROBBIE ARDON TOERNOOI 

Al een aantal jaren is in de wintermaanden op zaterdag van 12 tot 14 uur 

een aantal banen gereserveerd voor een groep spelers van Sobri, TVR en 

extern. Zij spelen om de Robbie Ardon-trofee, vernoemd naar een overleden 

lid van de groep. 

http://www.vreugdenrust.nl/
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Omdat er steeds discussie is binnen onze vereniging over de achtergrond van 

dit evenement, heeft de parkbeheerder besloten gebruik te maken van een 

contractueel recht om banen buiten de verenigingen om in te zetten voor 

toernooien en andere doeleinden. 

Het gunstige gevolg is dat dit wekelijks terugkerende Heren Dubbel-toernooi 

komende herfst/winter ook open wordt gesteld voor andere - mannelijke - 

leden van Sobri en TVR. Niet-leden dienen een introduce-geld te betalen. Het 

park staat desgevraagd open voor soortgelijke initiatieven vanuit vrouwelijke 

leden en is bereid te kijken of zij daarvoor tijd en ruimte kan vrijmaken. 

 

Er zal van november t/m maart op zaterdag van 12-14u. worden gespeelt 

om de Robbie Ardon-trofee. Er wordt gespeeld op zes banen. Er is op dat 

tijdstip dus geen ruimte voor recreatief tennis voor Sobri- en TVR-leden. 

 

Meer informatie is te verkrijgen bij de organisator: Martin Wigmans. 

 

 NIEUWE DATUM C&D OPEN 2020 

Helaas kon het C&D open – traditiegetrouw gehouden in juni – dit jaar 

wegens Corona geen doorgang hebben. Er wordt nu gekeken naar een 

alternatieve datum later dit jaar, nl. de tweede week van november. Zodra 

dit is bevestigd, informeren wij jullie graag nader. 

 

 ZELF PAKKEN CONSUMPTIES 

Sommige leden hebben in de afgelopen periode – in afwezigheid van het 

horecapersoneel – zelf consumpties gepakt. Dit is absoluut niet toegestaan; 

ook wanneer de consumpties later worden afgerekend. Het park zal hier in 

het vervolg harder tegen gaan optreden. Bij blijvende vergrijpen zal het park 

het gaan zien als diefstal en wellicht ook bij een aanhoudend probleem, de 

politie inschakelen.  

 

mailto:wigmans-consultancy@hotmail.com?subject=Robbie%20Ardon%20event

