Jaargang 7 nummer 2 augustus 2010

Nieuwsblad van
TC Lichtenberg
www.tclichtenberg.nl

JAARGANG 7 NUMMER 2

Colofon:
Nieuwsbrief is een uitgave
van TC Lichtenberg.

Van de voorzitter

Redactie:
Ellen Hermans
Redactieadres:
Leumehofstraat 11
6002 CL Weert
0495-450302
E-mail:
ellenhermans@home.nl
Kopij:
Alle leden kunnen kopij
insturen op bovenstaand
e-mailadres.
Volgende deadline:
Juni 2010

BESTUURSLEDEN:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Technische zaken:
Paviljoen:

Advertenties:
Ton van Hulst:
vanhulstbeheer@home.nl
tel. 0495-533320
bankrekening: 1569.45428

John Huizing
Jantine Zwart
Ton van Hulst
Willem Croughs
Ruud Sensen

Website:
www.tclichtenberg.nl

Adres clubgebouw:
Tennispark De Lichtenberg
IJzerenmanweg 15
6006 TA WEERT
0495-452064

INHOUD:
Van de voorzitter
K4-jeugdtoernooi
Open toernooi
Clubkampioenschappen
Evaluatie banen
Harpconcert

TC LICHTENBERG

blz. 2
blz. 3
blz. 3
blz. 4
blz. 4
blz. 4

Ledenadministratie:
Jantine Zwart
Minderbroederslaan 15
Tel. 06-24897353
Paviljoen:
Ruud Sensen 0495-530592
ruudsensen@toproc.nl

2010

1

JAARGANG 7 NUMMER 2
Voor U ligt de nieuwe Heksenpraat met een korte terugblik op de recente activiteiten en
een vooruitblik op de activiteiten de rest van het seizoen, dat als het aan ons ligt iets
langer gaat duren dan in voorgaande jaren, omdat onze banen als de
weersomstandigheden niet al te extreem worden tot diep in het jaar bespeelbaar blijven.
Het voorjaar stond bol van de activiteiten, waarvan het meerendeel uitstekend zijn
verlopen. De competitie – met name de zondagen waren vol gepland. De feedback van
iedereen over de banen was super en de gedachte, dat je niet bij iedere regenbui moet
vrezen, dat de rest van de dag ook in het water valt is prettig. De zaterdagcompetitie zou
het komend jaar wat nieuwe impulsen kunnen gebruiken!
We hadden gemeend de officiële opening van de banen en de afsluiting van de
competitie te moeten combineren in de Smashing Saturday. De middag met allerlei
activiteiten is dankzij de inzet van velen uitstekend verlopen en ook de opening door
wethouder Coolen en Frans van Geffen verliep onder grote belangstelling. Het was dan
ook jammer, dat er de aansluitende avond weinig belangstelleden waren.
Foto’s kunt U vinden op:
http://www.tclichtenberg.nl/fotos/index.html
Eind juni en begin juli volgden het K4 jeugd toernooi en het open toernooi waarover
elders meer.
Op deze plek wil het bestuur zijn zorg uiten over de bardiensten. Het gebeurt met grote
regelmaat, dat mensen niet komen opdagen voor een bardienst, danwel vlak van te
voren afbellen. Om te beginnen is dit erg vervelend voor de mensen, die zelf willen
tennissen en aansluitend wat willen drinken. ’s Avonds is het zelfs ronduit lastig,
wanneer daardoor de verlichting ook niet aankan. Ook loopt de club op deze manier
inkomsten mis, die we zeer goed kunnen gebruiken. De schatting voor dit jaar is toch,
dat het hier inmiddels wel om €1500 euro moet gaan.
Er zijn al maatregelen genomen, door de lijst met namen en telefoonnummers ook
buiten aan het clubhuis te hangen. Het is leden vrij om degene die bardienst heeft en niet
is komen opdagen te bellen. Gelieve het bestuur in zo’n geval niet te bellen, wij kunnen
op een dergelijk korte termijn niet voor een vervanger zorgen.
Daarnaast hebben we een poule met vervangers in het leven geroepen. Mocht U echt
niet kunnen, bel dan tijdig een van deze vervangers. Deze doen het wel tegen een
vergoeding van 15 euro, te voldoen aan de vervanger door degene, die eigenlijk dienst
had. Komt de bardienst toch niet opdagen zonder voor een vervanger gezorgd te
hebben, dan krijgt hij/zij een rekening van €15 van het bestuur.
Wij vinden het erg jammer, dit soort maatregelen te moeten nemen en doen dan ook een
appèl aan Uw clubgevoel. Het nieuwe bestuur is met veel enthousiasme aan haar taak
begonnen, maar de onverschilligheid, waarmee mensen met hun bardienst menen om te
moeten gaan werkt ook voor het bestuur erg demotiverend!
John Huizing
voorzitter
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2e open K4 Jeugdtoernooi
Van 28 juni tot en met 4 juli organiseerden we op ons park voor de 2e maal een open
jeugdtoernooi. Het Dunlop Slazenger TC Lichtenberg K4 toernooi. Vanwege onze
“promotie” van K5 naar K4 dit jaar een nog groter deelnemersveld van nog een hoger
nivo. Ook de spelers kwamen van verder dan vorig jaar. Het weer werkte evenals vorig
jaar weer erg mee. Met name de zaterdag iets teveel zelfs, zodat we onze toevlucht
moesten nemen tot het spelen van verkorte sets. Het was onverantwoord met de
combinatie van temperatuur en luchtvochtigheid om lange partijen te spelen. Zondag
konden we het toernooi weer afsluiten met een prijsuitreiking en verloting.
Foto’s ziet U op: http://www.tclichtenberg.nl/fotos/
26e open toernooi weer een succes
Op zondag 17 juli om 10.30 uur begonnen de eerste partijen in de 2010 editie van ons
open toernooi. Benieuwd natuurlijk of onze deelnemers de nieuwe banen konden
waarderen. Dat was geen probleem. Over de banen niets dan lof, behoudens dat de
banen zwaar werden als ze nat werden. Maar welke baansoort heeft dat niet?
Dat we weten dat de banen zwaarder spelen bij vocht, betekent ook dat we nattigheid
hebben gezien. Het begon overigens prima, met zelfs de dinsdagavond waar de
temperatuur maar niet wilde dalen. Woensdag een beetje regen, maar verder prima
weer. Tot de finaledag. Die begon ook nog mooi, maar vlak na de middag kregen we wel
te maken met buien. Het is zo langzamerhand een traditie dat de finaledag wordt
geplaagd door nattigheid. Moesten we vorige jaren nog uitwijken naar de hal en zorgen
voor een flinke dweilpauze, de nieuwe banen zorgden er dit jaar voor dat uitwijken en
dweilen niet nodig waren. Gelukkig waren ook onze deelnemers “weerbestendig”, er
werd gewoon doorgespeeld. Hulde voor de volharding.
Al met al dus weer een geslaagd toernooi. Mooi (afwisselend) weer, goede banen, volop
strijd en mooie partijen. Om precies te zijn: 187 wedstrijden, waarbij 19 walkovers, 380
sets, 3332 games en 14.899 speelminuten. De langste partij was bijna 3 uur, een single
en dan ook nog op de eerste (warme) zondag. De ruim 150 deelnemers hebben weer
hun uiterste best gedaan. Na het tennissen is dan op zondag weer de prijsuitreiking en
de gebruikelijke tombola met weer volop prijzen te winnen. De prijswinnaars van de
verschillende categorieën zijn jullie hieronder. De winnaars van de tombola hebben de
prijzen natuurlijk meteen meegenomen.
Natuurlijk willen we hier ook alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in paviljoen,
parkbeheer, regelen van prijzen etc.
Volgend jaar dus alweer ons 27e Open toernooi. Wij kijken er alweer naar uit.
Loes en Wil Hermans.
Foto’s ziet U op: http://www.tclichtenberg.nl/fotos
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Clubkampioenschappen
De clubkampioenschappen zijn dit jaar van 13 september tot en met 18 september. U
krijgt binnenkort allen een uitnodiging – laat U verassen door de geheel nieuwe opzet,
echt iedereen kan, mag en moet meedoen !
Evaluatie banen
Zoals tijdens de ALV afgesproken willen we met de leden nog een evaluatiemoment
inbouwen naar aanleiding van de baanrenovatie. Dit willen we doen tijdens de
clubkampioenschappen en wel zaterdag 18 september om 17.00 uur.
Harpconcert op de Lichtenberg
Geheel indachtig de doelstelling van de oprichters van de Lichtenberg (kunst, cultuur en
lichamelijke oefening gaan samen) zal er op 22 augustus om 14.30 een harpconcert
plaatsvinden voor de Maria kapel. Belangstellenden zijn van harte welkom.
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