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Van de voorzitter
2 april was het dan echt zover, waar nog geen 2 maanden tevoren 15 centimeter sneeuw lag konden
we onze nieuwe Smash Court banen betreden. De banen konden gelijk al worden getest op waar ze
mede voor bedoeld zijn: Spelen tijdens regen. Het regende behoorlijk en op een gegeven moment
wordt jezelf en worden de ballen nat, maar op de baan was zelfs aan het eind van de avond geen plas
te bekennen. De banen zijn nu speelklaar. Zoals gebruikelijk bij oplevering zal Arcadis over een aantal
weken de banen nog een keer op komen borstelen en er de laatste circa 10 procent van de infill op
aanbrengen. Tot nu toe is iedereen unaniem over speleigenschappen: “Even goed of beter dan
gravel”. Ook zijn de banen al opvallend hard, ook dit zal door bespelen alleen maar beter worden.
Wel wijzen we iedereen er nog eens nadrukkelijk op, dat de banen net zoals bij gravelbanen na afloop
met het sleepnet geveegd moeten worden. En we zeggen het nog maar eens een keer: Ook het
gebied buiten het speelveld meenemen. Dit voorkomt, dat alle infill na verloop van tijd buiten de baan
komt te liggen. Als dit gebeurt worden speleigenschappen van de banen minder, treedt er vervroegde
slijtage op en is het risico op mosgroei tussen de banen weer groter. Denk dus aan Uw clubgenoten
en aan de investering van bijna €140.000, die we gedaan hebben!
Op 15 april zullen de verbeterde lichtarmaturen worden aangebracht en kan er vervolgens met 50%
meer licht gespeeld worden. In de week van 19 april zal het clubhuis een laatste verfbeurt krijgen.
Over de door Arcadis aangeboden bankjes waren we niet zo te spreken, dit betekent dat we het nog
even zonder bankjes moeten doen, maar dit wordt opgelost. Dit geldt ook voor een nieuw afhangbord.
Kunststof terrasstoelen tijdens wedstrijden naar de baan is prima, maar breng ze na afloop en ook die
van de tegenstander even terug naar het terras.
Ook wijzen we U nog even op de vernieuwde website. Hij is door Simon Klaver iets dynamischer
gemaakt en heeft een nieuwe “look-and-feel”. We willen er wat frequenter nieuws en verslagen op
zetten. Dit betekent ook, dat we de Heksenpraat wat dunner zullen laten en met links verwijzen naar
de website.
Op de site ook een knop voor de webcam, maar deze kunt U ook direct raadplegen, door te zoeken
op www.tclichtenberg.nl/webcam. Laat U niet afschrikken door de vraag naar een
gebruikersnaam/wachtwoord, dit staat er keurig bij vermeld. Mocht de webcam niet gelijk werken
probeer het dan met Google Chrome als browser.
Afgelopen weekend is de competitie weer in volle hevigheid los gebarsten. Ook als U zelf niet
meespeelt, kom dan eens kijken; er wordt goed gespeeld en U komt vast wel een bekende tegen!
Na de competitie zullen we de Smash Court banen in een bruisende happening in gebruik nemen,
nader nieuws volgt!
We hopen U vaak als speler of bezoeker op het park te mogen begroeten!
Namens het bestuur,
John Huizing,
Voorzitter
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W i e d u r f t ??
TC Lic h t e n b e r g
K4 o pe n j e u g d t o e r n o o i 20 10
28 j u n i t /m 4 j u l i

Zo e k t spo n so r s!
Evenals vorig jaar organiseert TC Lichtenberg een K4/open jeugdtoernooi.
In 2009 was dit toernooi een succes en wij hopen ook dit jaar weer op een
groot aantal deelnemers.
Om dit toernooi weer op een aantrekkelijke manier te kunnen organiseren
zijn wij op zoek naar sponsors.
Wie draagt de jeugd van TC Lichtenberg een warm hart toe en is bereid
daar een bijdrage aan te leveren? Alles is welkom: een financiële bijdrage
of een bijdrage in natura. In ruil hiervoor mag bijv. Een vlag opgehangen
worden of kan een advertentie in de Heksenpraat worden geplaatst.
Laat het ons a.u.b. weten.
TC Lichtenberg is van ons allemaal!
Voor informatie graag contact opnemen met:
Annemarie van Hulst, tel. 0495-533320
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Van de paviljoen- parkbeheerder

Inmiddels is het seizoen weer geopend en zijn de eerste wedstrijdjes weer
gespeeld op onze nieuwe ondergrond. De verlichting staat nog op het
programma en daarnaast nog een aantal andere zaken die we noodzakelijk
achten voor het prettig functioneren van de faciliteiten.
Voor wat betreft ons clubhuis hebben we als bestuur een inventarisatie
gemaakt van alle noodzakelijk te verrichten werkzaamheden. Omdat dat er te
veel waren om op te noemen zijn we al snel overgestapt op een splitsing naar
noodzakelijke en wenselijke aanpassingen. Budgettaire redenen maken dat we
zeker niet toekomen aan alles wat we graag zouden willen maar we trachten
daarin de juiste keuzes te maken op dit moment.
Inmiddels is de reparatie van onze doucheruimten gereed en zijn de
schilderwerkzaamheden aangevangen op de Doe Dag. Dit schilderwerk wordt
vanaf 26 april verder afgemaakt door vakmensen en we hopen hiermee in ieder
geval op een frisse uitstraling van ons verder toch wat gedateerde
paviljoen.
Voor wat betreft het terras zijn er plannen om het meubilair en de parasols
nog aan te pakken en mogelijk te vervangen door een nieuwe versie.
We hebben inmiddels de schema's voor bardiensten weer voor elkaar en gaan er
van uit dat iedereen zich zal inzetten om de eigen bardiensten tot een feest
te maken. Kijk svp op de website voor details van Uw dienst.
We spelen met de gedachte tot het instellen van een gouden
tennisbal voor het lid met de meeste omzet per uur. Haha!
Als nieuw bestuur zijn we tegen veel feiten aan gelopen waarvan we het
bestaan nog niet goed wisten maar alles begint langzaam op zijn plek te
vallen. We hopen dan ook dat de inspanningen niet onopgemerkt blijven en dat
iedereen zich mede inzet om ook het ledenaantal weer te laten toenemen. Dit
laatste is zeker noodzakelijk om in de komende jaren ook onze accommodatie
betaalbaar te houden en waar mogelijk te kunnen moderniseren.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit samen gaat lukken en wij zien
jullie dan ook graag frequent verkeren op de club onder het genot van een
drankje of tijdens het spelen van een lekker partijtje tennis.
Tot ziens
Groeten,
Ruud Sensen
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Competitie
Dinsdag 6 april is de competitie gestart. Er zullen de komende 7 a 8 weken op dinsdag, woensdag,
donderdag, zaterdag en zondag competitieactiviteiten plaatsvinden op onze nieuwe smashcourt
banen. Op zondag zullen ook de frenchcourt banen gebruikt worden.
Hoewel in het nog recente verleden het zwaartepunt van de competitie bij onze vereniging nog lag op
de dinsdag, donderdag en zaterdag, heeft zich daar de afgelopen jaren een voor onze vereniging
ware revolutie afgespeeld. Hadden we tot voor enkele jaren geleden helemaal geen zondagteams
meer, nu wordt er door 11 teams gestreden om de prijzen. Vooral de jeugd is sterk vertegenwoordigd.
Het niveau is bijzonder hoog en meer dan de moeite waard om op zondag een kijkje te komen nemen
op ons prachtige tennispark. Overigens zal er op de competitiedagen op zondag (tot circa 18.00 uur)
geen mogelijkheid zijn om voor niet competitiespelers te spelen, daar alle 8 banen meer dan nodig zijn
om alle wedstrijden gespeeld te krijgen.
Op zaterdag hebben we nog 5 competitieteams. Hier zien we het aantal teams langzaam afnemen
met als voordeel dat er nog wat ruimte overblijft om voor recreanten te kunnen tennissen.

Jeugdactiviteiten:
Zoals iedereen inmiddels heeft kunnen zien starten in week 15 de trainingen voor onze jeugdleden.
Lichtenberg vindt haar jeugd zeer belangrijk en dat blijkt uit het feit dat alle jeugd in aanmerking komt
voor gratis training tot een bedrag van € 66,- In groepen van 8 betekent dat 15 gratis lessen. Waar
vind je dat nog in Weert of omstreken.
In totaal zijn er 8 jeugdteams actief in de woensdag- en zondag competitie en begint het niveau in de
breedte sterk toe te nemen. Dit is ook een van de doelstellingen van ons beleid om prestatietennis te
bevorderen en het lijkt erop dat alle doelstellingen die we in 2008 geformuleerd hebben in 2010 al
bereikt gaan worden.
Naast de competitie staan er nog 2 belangrijke jeugdevenementen op het programma:
1. Van 3 t/m 7 mei (eerste week van de meivakantie voor de jeugd) vinden de voorrondes van de
Limburgse Jeugdkampioenschappen plaats in de categorieën t/m 8, t/m 10, t/m 12, t/m 14 en t/m 16.
De grootste categorie is altijd de leeftijdscategorie t/m 12. Lichtenberg gaat voor die categorie deze
voorrondes organiseren. De sluiting voor inschrijving is op 18 april.
2. Van 28 juni t/m 4 juli organiseert Lichtenberg een K4 jeugdtoernooi. Door de K4 status van dit
toernooi is een zeer grote opkomst te verwachten en kan het niet anders dan dat dit een groot succes
gaat worden.
Inschrijven voor beide activiteiten is binnenkort mogelijk op www.toernooi.nl
Vanaf deze plek wensen wij iedereen een succesvol, sportief maar vooral plezierig begin van het
nieuwe seizoen toe.
Onderstaand een overzicht van alle teams.
De technische commissie
Willem Croughs
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Speeldag
Dinsdag
District
1750

Team
Damesdubbel
35+

Klasse
4

Woensdag
District
2509

Gemengd t/m
12

2

Woensdag
district
1017

Mini t/m 9

Geen

Woensdag
district
2032

¾ veld t/m 11

Geen

Donderdag Dames dubbel
Regio

?

Zaterdag
District
0012

Gemengd
18+, team 1

1

Zaterdag
District
0059

Gemengd
18+, team 2

3

Zaterdag
District
0209

Gemengd 35+

3

Zaterdag
District
0909

Heren 35+

3

Zaterdag
District
1107

Heren dubbel
50+

3
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Teamcaptain Teamleden
Irmgard
Irmgard Haspels
Haspels
Ineke van Engelen
Nel Weinstock
Riet van Bussel
Jeanne Peters
May van Moorsel
Mieke
Sarah Neele
Moons
Anieke Croughs
Max Franken
Abel van Beest
Jort Cuypers
Fabianne
Dez Kollee
Heijmans
Merle van Beest
Imke Rademaekers
Amber Duinkerke
Nancy
Luc Nouwen
Bosmans
Swen Bosmans
Germen Cuijpers
Tessa Klaver
Monique
Monique Hoeben
Hoeben
Marita Janssen
Anneke Vente
Marianne Wijen
Els van Run
Els Renette
Alexander
Alexander Haspels
Haspels
Roy Linders
Robbert Roosen
Ellen Schouten
Annemarie Zuijdgeest
Marie-Colette Franken
Nicole
Mark Daems
Janssen
Dave Beeren
Loes Hermans
Nicole Janssen
Corrie
Corrie Beelen
Beelen
Gerrit van Buuren
Hein Franken
Noud den Hartog
Mieke van Dooren
Hanneke Huizing
Wim
Willem Verhallen
Verhallen
John Huizing
Ton Govaarts
Roel Schild
Mark von den Hoff
Henk Fuchs
Leonard Jansen
Ron Vandehende
Ruud Sensen
Gerard van Engelen

2010

Mailadres captain
antonhaspels@hotm
ail.com

mieke.moons@onlin
e.nl

vrieshuisweert@zon
net.nl

e.bosmans@kpnpla
net.nl

m.janssenhoeben@finion.nl

ahhapsels@hotmail.
com

Janssen_Nicole@hot
mail.com

cpjmbeelen@planet.
nl

Bartverhallen@hetn
et.nl

directie@vnlprefab.
nl
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Zondag
Landelijk
0042

Gemengd
senioren,
team 1

4

Martin Oonk

Zondag
Landelijk
0037

Gemengd
senioren,
team 2

4

Peter
Dreesen

Zondag
Landelijk
0532

Heren, team
1

4

Didier
Adams

Zondag
Landelijk
0538

Heren, team 2

4

Martijn
Peeters

Zondag
Landelijk
0568

Heren, team 3

5

Colin
Bouwels

Zondag
Landelijk
1724

Jongens, team
1

2

John Bogie

Zondag
Landelijk
1763

Jongens, team
2

3

Irene van
Wel

Zondag
Landelijk
1508

Gemengd t/m
17

1

Carin Maes
(moeder van
Yvette)

Zondag
Landelijk
0913

Dames

2

Severine
Hennissen

Zondag
Landelijk
1921

Meisjes

2

Monique
Hoeben

Zondag
district

Jongens t/m
14

1

Anne-Marie
Croughs
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Martin Oonk
Jean Paul Gerards
Nicole Kneepkens
Cherelle van Dorp
Peter Dreesen
Jesper Janssen
Robin Olfen
Kim Munnecom
Janou Janssen
Didier Adams
Tim Cuypers
Emiel Dignouts
Maarten Bouwman
Martijn Peeters
Roy Linders
Rudi Niens
Tommie Wacanno
Tycho Lamberigts
Willem van Dooren
Rick Baade
Raf Kollee
Jeroen van Eck
Yme Huizing
Jordie Bogie
Dylan Laurens
Anthonie Hekers
Joris van Wel
Friso Smit
Victor Sonneveld
Rik Verhagen
Paolo Franken
Yvette Maes
Lois Kollee
Philip Hendrix
Mickey Saes
Anne de Rouw
Emma von Scheibler
Eline Jansen
Femke Hendrikx
Carlijn Coolen
Claudia Meulen
Evi Hoeben
Amy van Hulst
Floor de Rouw
Tom Croughs
Vito Hoeben
Dirk Sonneville
Dirk Prinsen
Tim Leenders

martinspclub@msn.
com

p_dreesen@hotmail
.com

Didier.adams@hotm
ail.com

Martijnpeeters1@h
otmail.com

Colin92@hotmail.com

John.bogie@hccnt.n
l

havanwel@hetnet.nl

William.maes@hom
e.nl

Severinehennissen@
hotmail.com

m.janssenhoeben@finion.nl

willemannemarie@x
s4all.nl
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reservespelers: Marnix Pollaert, Stefan Poels, , Erwin Geurts, Yvette Mulders
Totaal aantal teams: 19

Hallo!
De komende tijd, met name gedurende het begin van het tennisseizoen,
is het mogelijk dat u mij af en toe op uw park ziet rondlopen. Ik ben
namelijk laatstejaars student aan de Fontys Sporthogeschool te Sittard
en heb voor mijn afstudeerproject gekozen te onderzoeken wat de
kansen en bedreigingen voor TC de Lichtenberg zijn, om dit
vervolgens te rapporteren naar het nieuw aangetreden bestuur, zodat zij
dit rapport mee kunnen nemen in de structuurvisie die geschreven gaat worden voor uw club.
Het kan zijn dat ik u ga vragen een enquête voor me in te vullen, van waaruit ik resultaten
mee kan nemen in mijn onderzoek. Hierbij ben ik uiteraard volledig afhankelijk van uw
medewerking, vandaar dat ik deze aankondiging alvast maak.
Hopelijk komt het voorjaar snel, zodat ik u binnenkort tegen het lijf loop op de splinternieuwe
banen van TC de Lichtenberg!
Bjorn Sensen
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