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VOORWOORD
Terwijl ik dit schrijf heeft de winter ons land in een ijzeren greep en kunnen
zelfs de die-hards onder ons nu al weer een paar weken niet buiten spelen. We
waren de laatste decennia wat overmoedig geworden en meenden onafgebroken
het hele jaar door buiten te kunnen tennissen. De laatste drie winters bewijzen
het tegendeel. We hopen echter, dat de dooi spoedig weer intreedt en we weer
verder kunnen spelen op onze (bijna) all-weather banen. In tegenstelling tot
voorgaande jaren houden we ons clubhuis verwarmd, zodat zodra er weer
gespeeld kan worden er ook weer een kop koffie of iets sterkers genuttigd kan
worden.
Het lijkt al weer ver weg, maar er is een hoop gebeurd het afgelopen jaar.
Minder dan een jaar geleden waren onze banen een bouwput en werd er druk
gewerkt aan de aanleg van 6 nieuwe Smash Court banen. De aanleg van deze
banen en de vernieuwing van de lichtinstallatie hebben het tennis op ons park een
broodnodige impuls gegeven. Daarnaast zijn er vele positieve ontwikkelingen te
melden. We noemen:
- Het (zondag-)competitie tennis bloeit als nooit te voren, het park barst op
zondag uit zijn voegen;
- Het jeugdtennis gaat geweldig, met name op woensdagmiddag veel activiteiten
vanaf de jongste jeugd;
- Veel gemotiveerde trainingsgroepen;
- Door de week ’s ochtends veel vitale tennissende 55-plussers;
- Een K4-jeugdtoerooi, dat voor de 2e keer in successie een doorslaand succes
werd;
- Het open toernooi – al vele jaren een klassieker.
Veel positieve zaken. Toch zijn er een aantal punten van zorg, die we ook graag
met U delen. Niet alleen om ze van ons af te schrijven (dat helpt zeker!), maar
ook, omdat we een beroep op alle leden doen om er iets aan te doen. Als bestuur
kunnen we dit niet alleen:
Het ledental van de vereniging loopt terug. Naast de zojuist genoemde groepen
waar we het relatief goed doen zijn er groepen, die absolute aantallen verder
teruglopen. Met name de groep van 25 tot 55-jarigen, die op doordeweekse
avonden spelen loopt terug – wat de levendigheid op het park op deze tijdstippen
niet ten goede komt;
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Het teruglopend ledental legt uiteraard een financiële druk op de vereniging –
direct via teruglopende contributie-inkomsten, maar ook indirect via de baromzet;
Er is weinig samenhang tussen de verschillende groepen. Dit is met name te
merken wanneer er iets georganiseerd wordt, waarvoor we ons inspannen om dit
voor iedereen aantrekkelijk te maken (Smashing Saturday,
Clubkampioenschappen);
Dit komt ook naar voren in het gebrek aan bereidheid om zich een keer in te
spannen wanneer een andere groep aan het spelen is. Bijvoorbeeld een bardienst
op zondag van iemand, die op zaterdag competitie speelt en omgekeerd.
We gaan hier niet op alle details in, maar het bestuur zou het als een belangrijke
stimulans voor het komend seizoen beschouwen wanneer we de wetenschap
zouden hebben, dat er het komende seizoen meer bereidheid zou zijn om eens
iets verder te kijken dan het eigen (sub)-groepje! Doe mee aan activiteiten,
draai eens een bardienst op een tijdstip, dat je zelf normaal nooit speelt, kom
eens kijken tijdens een toernooi of competitie!
Tijdens de komende ALV zal het bestuur op een aantal punten met meer
specifieke voorstellen komen. Echter we kunnen plannen maken wat we willen – de
leden zullen het uiteindelijk moeten doen! Ook wanneer U zelf ideeën of
suggesties heeft, dan zijn deze van harte welkom.
Ik zei het al de Algemene Ledenvergadering van de TC Lichtenberg is gepland
op:

26 Januari om 20.00 uur – in het
Clubhuis van de TC Lichtenberg
Begin volgend jaar volgt de uitnodiging, maar U bent bij deze al van harte
uitgenodigd.
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Het bestuur wenst U allen:

PRETTIGE KERSTDAGEN EN
VOORPOEDIG EN GEZOND 2011!
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MAATSCHAPPELIJKE STAGIAIRES VOOR BAAN_
EN PARKONDERHOUD
Onze nieuwe banen zijn onderhoudsarm en niet onderhoudsvrij. Dit wisten we en
werd met name in het najaar eens te meer duidelijk. Met name de overdaad aan
blad, die naar beneden komt moet worden afgevoerd. Laten liggen zou de banen
in no-time weer doen dichtslibben. Voor het onderhoud hebben we sinds enige
tijd een negental maatschappelijke stagiaires ingeschakeld en het park ligt er
mooi bij. Helaas kon de laatste lichting blad net niet worden verwijderd voor de
eerste sneeuw, maar zodra deze weg is, zullen we dit inhalen. Heeft U (klein)kinderen, die ook nog een maatschappelijke stage moeten vervullen. Ze kunnen
zich aanmelden bij via de website van de Jonge Vrijwilliger:
https://www.dejongevrijwilliger.nl/zoekstages

JEUGDSPELERS LICHTENBERG SUCCESVOL

Twee jeugdspelers van de Lichtenberg zijn tijdens de Limburgse Indoor
Jeugdkampioenschappen succesvol geweest – bij de jongens t/m 12 jaar werd
Sander van Eck eerste en bij de meisjes t/m 10 jaar werd Anieke Croughs
vierde. Sander en Anieke, gefeliciteerd.
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WE HEBBEN TOCH ALL-WEATHER BANEN?
Op 2 april jongstleden hebben we onze nieuwe Smash Court banen in gebruik
genomen. We kunnen denk ik rustig stellen, dat de banen alom positief zijn
gewaardeerd. Het besluit om over te gaan naar deze baansoort was mede
gebaseerd op het feit, dat we hiermee “all-weather” banen zouden krijgen. Dit is
zo, echter er is destijds ook vermeld, dat er bepaalde omstandigheden zijn,
waaronder deze banen niet bespeeld kunnen worden. Dit leek toen nog ver weg,
maar recentelijk zijn we hiermee geconfronteerd.
Onlangs tijdens de eerste sneeuwbuien hebben een aantal leden nog optimaal
gebruik gemaakt van de banen. Ook tijdens het sneeuwen speelde men gewoon
door, maar op een gegeven moment moest men zich gewonnen geven, omdat men
door de sneeuw de lijnen niet meer kon zien (That’s the spirit!). Het zal U
duidelijk zijn, dat wanneer er vervolgens een pak sneeuw op de baan blijft liggen
er ook niet gespeeld kan worden, vanwege het simpele feit, dat de bal niet meer
stuit!
Een andere, iets minder voor de hand liggende situatie wanneer de banen niet
bespeeld kunnen worden, is bij opdooi. Opdooi doet zich voor wanneer na
langdurige vorst de eerste dooi optreedt en alleen de bovenlaag ontdooit. In zo’n
geval kan het dooiwater niet weg en wordt de bovenlaag door water verzadigd en
instabiel. Wanneer er dan toch op de banen gespeeld wordt, dan kunnen deze
onherstelbaar beschadigd worden. Wanneer zich opdooi voor gaat doen is niet
altijd exact te voorspellen – vooral niet wanneer de temperatuur rond het
nulpunt schommelt. Ook is moeilijk te voorspellen hoelang het duurt, dit kan zeer
lokaal bepaald zijn. We hebben er voor gekozen om in deze situaties, de netten
te laten zakken ten teken, dat er niet gespeeld kan worden. We vragen U
dringend dit te respecteren! Meer weten over opdooi:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Opdooi

Opdooi – netten naar beneden: NIET SPELEN!
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WE HEBBEN WEER EEN AFHANGBORD!
U bent het wellicht al vergeten, maar vele jaren is het op de TC Lichtenberg
verplicht geweest om, indien U op een baan wilde spelen af te hangen middels Uw
KNLTB-pasje. De reden hiervoor was tweeledig: Bij drukte iedereen aan
zijn/haar speelminuten laten komen en (ook niet onbelangrijk), voorkomen, dat
mensen, die geen lid waren “wild” gingen spelen. Het klassieke afhangbord, is
hierbij een aantal jaren geleden vervangen door een digitale versie. De meningen
hierover waren enigszins verdeeld. Van laaiend enthousiast tot mensen, die er
voortdurend ruzie mee hadden (dezelfde mensen waarschijnlijk, die ook de
thermostaat van hun cv niet kunnen programmeren). Begin van dit jaar moest het
contract voor dit systeem voor langere tijd vernieuwd worden, tegen weliswaar
geen spectaculair bedrag, maar toch een bedrag, dat ieder jaar weer terugkwam.
Dit alles heeft het bestuur doen besluiten, om het contract niet te verlengen en
terug te keren naar het klassieke afhangsysteem. Het leek ons een mooie
gedachte om de introductie van een nieuw bord te combineren met de
baanrenovatie – helaas waren we hierin iets te optimistisch! Samen met Arcadis
hebben we gezocht tot in de diepste spelonken van GOOGLE, maar het klassieke
afhangbord is nergens meer te krijgen. Dus zijn we op zoek gegaan naar een
lokale partner, die dit op maat voor ons zou kunnen maken. Ook deze zoektocht
liep niet van een leien dakje, maar we prijzen ons gelukkig in aanraking te zijn
gekomen met JENI Printing en Belettering (www.jeniprinting.nl), die een prachtig
bord gerealiseerd hebben. Met name Herman Linnartz (zie foto) heeft de soms
warrige ideeën van de voorzitter weten om te zetten in wat toch rustig een
overzichtelijk bord mag worden genoemd. Op het bord is plek voor maar liefst
96 pasjes, dus we hopen, dat het snel te klein is!
Onderstaand hebben we om Uw geheugen op te frissen het afhangreglement
vermeld – we verzoeken U het te bestuderen en na te leven – met name de
afgelopen zomer werden we nogal eens geconfronteerd met “wilde” tennissers en
het bord maakt het makkelijker mensen hierop aan te spreken.
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Herman Linnartz met ons nieuwe afhangbord – we gaan het uiteraard nog ophangen

AFHANGEN, HOE GING DAT OOK ALWEER?
Om speelgerechtigd te zijn voor een baan, dient U voor een baan af te hangen,
hierop zijn onderstaande regels van toepassing:
1. Afhangen is altijd verplicht ook wanneer niet alle banen bezet zijn. Er
dient persoonlijk te worden gedaan met een geldig pasje.
2. Voor het afhangen gelden de volgende regels:
o tijdsduur van een partij is 50 minuten
o als eerste dienen vrije banen te worden afgehangen
o indien er geen vrije baan is dient de baan waarop het langst wordt
gespeeld als eerste te worden afgehangen
o op de klok stelt u de begintijd in van de door u te spelen partij
o indien de pasjes niet overeenkomen met de spelers op de
betreffende baan, dan mag deze baan worden afgehangen, en dienen
de spelers die baan te verlaten.
3. De op de klok ingestelde begintijd mag niet worden gewijzigd. Dit
betekent dus, dat altijd op het bord de tijd is aangegeven waarop de
eerste spelers de baan hebben betreden. Het tussentijds veranderen van
de begintijd is niet toegestaan.
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4. Indien u bent afgehangen en u wordt uitgenodigd om mee te spelen met de
al op de baan aanwezige spelers, dan is dit toegestaan. Daarbij geldt dat
de tijd die is ingesteld niet mag worden gewijzigd. U moet dan wel uw
pasje op het betreffende klokbord plaatsen.
5. Bestuursleden kunnen banen reserveren voor competitie, toernooien,
trainingen, onderhoud en eventueel verhuur.

De banen in vier jaargetijden:

Foto 1 Voorjaar

Foto 2 Zomer

Foto 3 Najaar

Foto 4 Winter
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