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Van de voorzitter

Eind juli, begin augustus.

Voor de meesten zal de vakantie er wel ongeveer op zitten, voor
degenen die nog moeten gaan hopelijk mooi weer bij wat je van plan
bent.
Wie in Nederland gebleven is heeft kennis gemaakt met de nieuwe
weersomstandigheden in Nederland. Een dagje regen, een paar dagen
zon, weer wat kouder met hagel en onweer en dan maar weer zon en
boven de 30 graden. Het is onbestendig weer. Toeval of blijvende
verandering? Wie het weet mag het zeggen.
Wat ik wel weet is dat de opknapbeurt van de banen geholpen heeft.
Tijdens het laatste Open Toernooi hebben we met regen te kampen
gehad op sommige dagen. Ja, een paar wedstrijden hebben we
noodgedwongen in de hal moeten spelen, maar dat waren er toch maar
heel weinig. Met dank aan onze groundsman overigens die ervoor
zorgde dat de banen er weer perfect bij lagen en dat de regenplassen
snel verdwenen. De deelnemers tevreden, de organisatie tevreden. Wat
willen we nog meer. Volgend jaar alweer het 25e Open Toernooi. We
gaan er iets moois van maken.
Nog een paar maanden buiten tennissen. De eerste week van september
de clubkampioenschappen. Doe meer, er zijn voldoende categorieën,
zodat je lekker tegen clubgenoten met gelijke sterkte kunt spelen.
Wil je niet enkelen, pak de ledenlijst en zoek eens een onbekend
dubbelmaatje uit onze eigen gelederen. Wie weet, wordt het erg
gezellig.
Dit jaar voor het eerst een najaarscompetitie op zondag en dat
meteen met een vijftal teams. Ook op zondag in een lekker
najaarszonnetje kun je op het terras dus genieten van mooi
tennisspel en een lekkere kop koffie of een ander drankje.
Tot ziens op de tennisbaan.
Wil Hermans
3 augustus 2008
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Vrijwilliger van het jaar 2007.
Ik heb het al regelmatig in het clubblad en op jaarvergaderingen
gezegd: een vereniging als de onze kan niet zonder vrijwilligers. Of
het nu is als bardienst, bestuurslid, commissielid, parkwacht,
baanonderhoud, elke hulp is welkom en noodzakelijk. Welkom omdat we
een prachtig park hebben en dat vergt het nodige onderhoud.
Noodzakelijk omdat alles natuurlijk ook professioneel kan worden
uitgevoerd, maar dan stijgt de contributie naar astronomische
hoogten en daar zitten we niet op te wachten. Bovendien vele handen
maken licht werk.
Als Bestuur proberen we alle vrijwilligers jaarlijks te bedanken
door ze een
gezellige avond
aan te bieden.
Vanaf de
vrijwilligersavon
d in 2007 zetten
we echter ook één
vrijwilliger echt
in het zonnetje
middels de titel

vrijwilliger
van het jaar.
Voor 2007 hebben
we gekozen voor
Marita Janssen.
Al jaren zet
Marita zich in om
van alles rondom het paviljoen op rolletjes te laten lopen. Ze heeft
al zo vaak gezegd wat minder te willen doen, maar komt daar elke
keer weer op terug. De vereniging gaat haar te na aan het hart.
In november 2007 hebben we Marita benoemd tot vrijwilliger van het
jaar 2007, maar het was even wachten op de bijbehorende trofee.
Trouwens ook door een vrijwilliger (Karin Coenen) gemaakt.
Kandidaten voor de vrijwilliger van het jaar 2008 kun je bij een van
de bestuursleden aandragen. Wil je zelf in aanmerking komen voor de
titel, dat kan. Je hoeft je alleen maar aan te melden als
vrijwilliger, ook weer bij een van de bestuursleden.
Marita, nogmaals bedankt namens alle leden.
Namens het Bestuur,
Wil Hermans.
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NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
LEDENVERGADERING T.C. LICHTENBERG d.d. 22 MEI
2008
1.

Opening

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder het erelid mevrouw van
Hest. Het andere erelid de heer Den Hartog zal later arriveren.
2.

Mededelingen de vergadering betreffende

Er zijn 20 van de 265 stemgerechtigde leden aanwezig. Dit is meer dan 1/14 deel en dus
kunnen op grond van het bepaalde in de statuten rechtsgeldige besluiten worden genomen.
3.

Ingekomen stukken en afmeldingen

Er zijn bij het secretariaat geen stukken de vergadering betreffende binnengekomen.
De navolgende leden hebben zich voor de algemene ledenvergadering bij het secretariaat
afgemeld:
Mevr. Sickmann, de heer Janssen, de heer Schouten, de heer Bras en mevrouw De Monte.
4.

Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 30 januari 2008

De notulen van de ALV d.d. 30 januari 2008 worden geaccordeerd.
5.

Presentatie Beleidsplan door de heer Huizing aan de hand van een aantal sheets

Tijdens de presentatie wordt een aantal vragen gesteld:
De heer van Hulst vraagt naar de voortgang van de gesprekken met de Gemeente Weert.
Aangegeven wordt dat de wethouders positief zijn. Ze voelen zich wel gebonden aan de
situatie met de Stichting St. Jozef. Wethouder Coolen is van oordeel dat het park in de oude
glorie hersteld moet worden. Coolen verwacht in juli/augustus a.s. dat er duidelijkheid komt
in de verhouding van de Gemeente met de Stichting St. Jozef. De laatste is in ieder geval van
mening dat de tennisclub moet blijven.
De heer van Hulst vraagt zich verder af of er andere tennisverenigingen gereageerd hebben op
onze plannen. De heer Hermans geeft aan dat dat niet echt het geval is. Hij zal wel gaan
proberen een voorzittersoverleg te realiseren. De heer Huizing geeft aan dat er ook binnen de
Sportraad geen reacties zijn geweest.
Mevrouw van Hest wil graag weten hoe de wethouders tegen onze plannen van de tennishal
aan kijken. De tennishal heeft toch ook regionale aantrekkingskracht. De heer Hermans
antwoordt dat ze zich daar niet concreet over hebben uitgelaten.
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Mevrouw Coenen vindt dat ten opzichte van de hal de kwaliteit van de banen prioriteit moet
hebben.
6.

Rondvraag

De heer van Geffen wil graag de presentatie van het beleidsplan op papier ontvangen. Dat zal
via de e-mail gebeuren.
Mevrouw van Hest is nieuwsgierig naar de gesprekken met de voorzitters van andere
verenigingen om te kijken naar meer samenwerking en eventuele fusies. De heer Hermans
antwoordt dat daar tijdens het opstellen van het beleidsplan over nagedacht is, maar dat er
gekozen is om op eigen kracht te groeien.
Mevrouw van Hest geeft verder aan dat in het verleden er bij geldproblemen van de
vereniging certificaten uitgegeven zijn. De heer Hermans vindt dat een interessant middel om
eigen vermogen te genereren.
7.

Conclusie

De vergadering verleent akkoord aan het bestuur om met de plannen zoals geformuleerd in
het beleidsplan en de toelichting daarop van de heer Huizing verder te gaan.
8.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.
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Veeginstructie banen 1 tot en met 6.
Beste leden,
Zoals u weet hebben we begin dit jaar onze banen 1 tot en met 6 eens goed onder
handen genomen. De bovenlaag is voor een belangrijk deel verwijderd, er is nieuwe
grovere gravel opgedaan. De waterdoorlaatbaarheid van de bovenlaag is toegenomen,
zodat we na een regenbui (en die hebben we in Nederland regelmatig) weer snel kunnen
tennissen.
Echter, dit helpt alleen maar voor langere duur als we met elkaar een aantal afspraken
maken rondom het onderhoud op de banen:
•

Veeg in steeds kleiner wordende cirkels naar het midden van de baan toe.
Hierdoor wordt de gravel zoveel mogelijk binnen de lijnen gehouden.

•

Veeg niet alleen de stukken die je belopen hebt, maar neem ook de zijkanten en
de achterkant tot de muur mee. Dit voorkomt de aanwas van onkruid en het
ontstaan van een groene laag tussen de banen. Dit is ook in uw eigen belang,
want bij vochtig weer kunnen die groene gebieden erg glad zijn en tot blessures
leiden.

•

Hang de sleepnetten zoveel mogelijk op aan de daarvoor bestemde haken tussen
de banen 1 en 2, tussen baan 3 en 4 en tussen baan 5 en 6. Mocht u de netten
niet kunnen ophangen leg ze dan tegen de muur, zodanig dat de netten niet op
een van de sproeikoppen liggen. Niet alleen gaan de sproeikoppen kapot, maar
daar de kracht van de waterstraal wordt de baan uitgehold en ontstaan kuilen.
Ook die kunnen weer tot blessures leiden.

•

Als de banen vochtig worden door regen kunt u best nog even doorspelen. Ga
echter niet te lang door, de banen kunnen erg glad worden en dit kan ook weer
leiden tot blessures. U hoeft de banen dan niet te vegen, het vegen van natte
banen leidt tot inklinken van de gravel, hetgeen de waterdoorlaatbaarheid
negatief beïnvloed.

•

Ga niet spelen als er plassen op de baan liggen. Daarvoor hebben we de banen 7
en 8 die dan prima te gebruiken zijn.

•

Laat het ons weten als u dingen ziet op de banen die volgens u niet in orde zijn.
Wij zullen dan zo snel mogelijk tot reparatie over gaan (indien noodzakelijk).

Regels zijn niet altijd leuk, maar op deze manier houden we lang plezier van goede
tennisbanen. We praten immers over een investering van ruim € 6.000,-- en daar willen
we een aantal jaar plezier van hebben. Wij rekenen op uw medewerking.

Namens het Bestuur,

Wil Hermans/Con Bras.
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VOORJAARSCOMPETITIE
Het is inmiddels begin augustus en dat betekent dat de voorjaarscompetitie
alweer voorbij is. Iedereen verheugt zich er altijd erg op, maar voordat je
het in de gaten hebt, zit de competitie er alweer op. Daarom is dit een
goed moment om even terug te blikken op de competitie van dit jaar.
In totaal hebben we dit jaar met 17 teams deelgenomen aan de competitie: 1
team op dinsdag, 1 team op donderdag, 5 teams op zaterdag en op zondag maar
liefst 10 teams (waarvan 3 jeugdteams tot en met 14 jaar en 1 jeugdteam tot
en met 17 jaar). Ondanks dat de weergoden ons niet altijd gunstig gestemd
waren (met name op de zaterdag hebben de teams veel naar natte banen kunnen
staren!), was het ook dit jaar weer een geslaagde competitie.
Al na 6 spelrondes bleek dat we een kampioensteam in ons midden hadden. Het
is bijzonder knap om al na 6 spelrondes zeker te weten dat je kampioen bent
geworden. Bij deze willen we dan ook graag dit team van harte feliciteren
met deze knappe prestatie! Dit betreft het 2e herenteam op de zondag, 6e
klasse, bestaande uit Tycho Lamberigts, Willem van Dooren, Jeroen van Eck
en Colin Bouwels.
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Op de laatste speeldag maakten nog twee teams kans op het kampioenschap. Na
een laatste spannende dag heeft het 1e gemengde senioren team op de zondag
het wederom voor elkaar gekregen om kampioen te worden (vorig jaar waren
zij ook al kampioen!). Dit team bestaat uit Rick Baade, Marnix Pollaert,
Martin Oonk, (hij ontbreekt op deze foto) Resie Hoeimakers en Christina
Jacobs. Ook voor jullie van harte gefeliciteerd met het behalen van dit
kampioenschap!

Daarnaast zijn er, ondanks hun felle strijdlust, helaas twee teams
gedegradeerd.
De laatste competitiedag werd, zoals gebruikelijk, afgesloten met een BBQ
op zondagavond. Onder het genot van lekker weer, een verkoelend drankje,
heerlijk eten én een spetterend live-optreden werd de competitie met 95
aanwezigen op uitstekende wijze afgesloten.
Tot volgend jaar!
Annemarie van Hulst
Nicole Janssen
Con Bras
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Voorrondes Limburgse Kampioenschappen Miniveld
Zondag 22 juni jl. was het weer zover: de voorrondes voor de
Limburgse Kampioenschappen voor de jongste tennissers onder
ons. Met ruim dertig kinderen hadden we weer een leuke en
sportieve dag voor de boeg. De weergoden waren ons goed
gezind, zodat het programma vlot verliep en alle wedstrijden
achter elkaar gespeeld konden worden. Kinderen van 6 tot en
met 10 jaar lieten vol enthousiasme zien wat zij de afgelopen tijd
hadden bijgeleerd. Afhankelijk van de grootte van de poule
speelde elk kind 2 of 3 wedstrijden van een half uur. Na afloop
ging iedereen met een certificaat naar huis en 11 kinderen
ontvingen een medaille en een kaart waarmee ze zich kunnen
inschrijven voor de Limburgse Kampioenschappen die dit jaar op
30 en 31 augustus in Venlo plaatsvinden. Van onze vereniging zijn
dat:
Abel van Beest
Anieke Croughs
Jort Cuypers
Germen Cuypers
Max Franken
Emily Lehman
Maartje Papen.

We kijken weer tevreden terug op een geslaagde dag!
Monique Hoeben
Jeugdcommissie.
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Open Toernooi 2008.
Op zondag 13 juli was het weer zover. Ons 24e Open Toernooi. Dit jaar met
veel categorieën (23 om precies te zijn) en zo’n 25 % meer deelnemers dan
andere jaren. 155 wedstrijden te gaan. En gelukkig ook veel Lichtenbergers
die aan de schermutselingen deelnamen. Een week later speel je dan alweer
de finales, na veel mooie wedstrijden op hoog – en gelukkig altijd sportief
- niveau. Een week weer van warme dagen en regen. Met name het
finaleweekend zaten de weergoden niet mee, maar dankzij de renovatie begin
2008 waren de banen sneller droog dan andere jaren. Gelukkig maar, anders
hadden we problemen gehad om het toernooi op tijd uit te spelen. Met een
paar wedstrijden binnen hebben we het gelukkig gered. Volgend jaar het 25e
Open Toernooi. We kijken er al weer naar uit. Het blijft immers gezellig.

De Winnaars van 2008.
Onderdeel

P
o
s.

Naam

Club

HE8 17+ - Finale

1
2

Roger Janssen
Jarno Vleeshouwers

T.C. Lichtenberg
Tennisclub Weert

GD7 40+ - Finale

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

Karin Roes+Hennie Vliegenthart
Karin Coenen-van Bijsterveld+Frits Coenen
Maria Bakx-Murkens+Mariëtte Langeslag
Mariet Bruschinski+Mariëlle Ramaekers
Carla Bronzwaer-Jacobs
Annemie van Hettema
Wim Verhallen
Ottavio Strangio
Nicole Janssen+Mark Daems
Femke Stultiens - Hanssen+Rick Stultiens
Serge de Bruijn+Hans Oelers

2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Noël Laumen+Dimitri Romeijnders
Loes Hermans
Jantine Zwart
Eric Janssen
Serge de Bruijn
Betsy Liebregts-Raemaekers+Jan Liebregts
Marleen van den Heuvel+Leonard Jansen
Harm Lamberigts+Jos Willems
Frans Biemans+Nandy Iglesias De Aller
Veerle Lamberigts+Robbert Roosen
Vera Valckenborgh+John Valckenborgh
Marga Rademaker+Saskia Rademaker
Ilse Bakx+Rian Ramaekers
Huub Mertens+Robbert Roosen
Charl Deeder+Jan Liebregts
Vera Valckenborgh
Nicole Janssen
Robbert Roosen
Huub Mertens
Monique Korsten+May Steen
Mariette Havermans+Ellen Vlek

T.C. Boshoven
T.C. Lichtenberg
T.C. Weert-Oost/Tennisclub Weert
T.C. Lichtenberg/T.C. Weert-Oost
Tennisclub Weert
T.C. Van Horne
T.C. Lichtenberg
T.C. Kelpen-Oler
T.C. Lichtenberg
N.T.C. '72
S.V. Oranje Wit, afd. tennis/T.V. Ohé en
Laak
L.T.V. Park E-9
T.C. Lichtenberg
T.C. Lichtenberg
T.V. Apollo '69
S.V. Oranje Wit, afd. tennis
T.C. Weert-Oost
T.C. Weert-Oost/T.C. Lichtenberg
Tennisclub Weert
T.C. Weert-Oost
Tennisclub Weert/T.C. Lichtenberg
L.T.V. Neer
L.T.V. De Grensmeppers
T.C. Weert-Oost
Tennisclub Weert/T.C. Lichtenberg
T.C. Altweerterheide/T.C. Weert-Oost
L.T.V. Neer
T.C. Lichtenberg
T.C. Lichtenberg
Tennisclub Weert
Tennisclub Weert/T.C. Altweerterheide
T.C. Boshoven

DD7 40+ - Finale
DE7/8 40+ - Finale
HE7 40+ - Finale
GD7 17+ - Finale
HD7/8 17+ - Finale

DE7/8 17+ - Finale
HE7 17+ - Finale
GD6 40+ - Finale
HD6/7 40+ - Finale
GD6 17+ - Finale
DD6 17+ - Finale
HD6 17+ - Finale
DE6 17+ - Finale
HE6 17+ - Finale
DD5/6 40+ - Finale
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HE5/6 40+ - Finale
HD5 17+ - Finale
DE5 17+ - Finale
HE5 17+ - Finale
GD4/5 17+ - Finale

DD4 17+ - Finale

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Ruud van Iersel
Hans van Hout
Ton van Hulst+Mark Schouten
Philip van Kemenade+Gijs van Lent
Puck America
Moniek van de Laak
Koen America
Philip van Kemenade
Puck America+Koen America
Annemarie van Hulst-Tjeerdsma+Ton van
Hulst
Marij Marechal+Dorettie Wetemans
Carlijn Brekelmans+Moniek van de Laak

Tennisclub Maasniel
Spelers van buitenlandse bond
T.C. Van Horne/T.C. Lichtenberg
B.T.V.
Tennisclub Venlo
T.C. Lottum
Tennisclub Venlo
B.T.V.
Tennisclub Venlo
T.C. Lichtenberg/T.C. Van Horne
L.T.V. De Grensmeppers
T.C. Blerick/T.C. Lottum

Hoop dat jullie volgend jaar meedoen.
De Toernooicommissie,
Mieke van Dooren, Noud den Hartog, Loes Hermans, Wil Hermans.
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Clubkampioenschappen
JUNIOREN & SENIOREN

van
zaterdag 30 augustus
t/m
zaterdag 6 september 2008
Inschrijven is mogelijk tot 22 augustus
2008
Inschrijfformulieren beschikbaar in het clubhuis.
U kunt (in volgorde van voorkeur) inschrijven via:
• http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=23065
• het inschrijfformulier in de groene brievenbus in het paviljoen deponeren.
• of opsturen naar Loes Hermans, Leumehofstraat 11, 6006 LC Weert
TC LICHTENBERG
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Er wordt gespeeld in drie categorieën in alle spelsoorten (HE, DE, HD, DD en GD), te weten:
open klasse (3-4-5-6), speelsterkte 7 en speelsterkte 8-9. Iedereen die inschrijft, mag aan twee
spelsoorten meedoen (bij de dubbels is de hoogste speelsterkte die op het pasje vermeld staat
bepalend). Juniorleden van 15 tot met 17 jaar worden geacht mee te doen aan de senior
clubkampioenschappen. Zij mogen alleen inschrijven in de open klasse (3-4-5-6) of
speelsterkte 7.
Voor de leden tot en met 14 jaar worden jeugdkampioenschappen gespeeld. Deze vinden ook
plaats van maandag 1 tot en met zaterdag 6 september. De minitennissers spelen zoveel
mogelijk op woensdagmiddag 3 september. Alle finales worden op zaterdag gespeeld!
Via de mail ontvangen jullie binnenkort meer informatie en een inschrijfformulier voor deze
clubkampioenschappen. Daarnaast zijn deze informatie + inschrijfformulieren ook terug te
vinden in het paviljoen.
Hou daarom je mailbox en het informatiebord dan ook goed in de gaten.
Laten we er net zo’n mooi kampioenschap van maken als vorig jaar. Tot begin september!
De Toernooicommissie

Voor versterking van onze vereniging
zijn wij op zoek naar:

VRIJWILLIGERS (v/m)
De vrijwilligers kunnen zich nuttig maken door een bijdrage te
leveren aan paviljoenwerkzaamheden (onderhoud
koffieautomaat, grote schoonmaak, aankleding, inkoop),
onderhoud park (vegen, harken, schoffelen, snoeien),
onderhoud banen (bladeren verwijderen, groene aanslag
wegvegen), etc, etc.
Werktijden door uzelf in te vullen, betaling door dankbare leden
en een dankbaar Bestuur.

INLICHTINGEN: 0495-450302
OF 0495-521255
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