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Prettige vakantie.
Bijna augustus. De vakanties vallen laat. De meesten van ons moeten nu nog gaan maar zullen
dit pas lezen als ze weer terug zijn.
We hebben een mooi voorseizoen achter de rug.
De competitie was drukker dan ooit tevoren en een aantal teams zijn dit jaar weer kampioen
geworden. Tijdens de barbecue zijn de betreffende spelers in het zonnetje gezet. Ze hebben
immers de naam van de TC Lichtenberg in de competitie hoog gehouden.
Voor het eerst dit jaar was de barbecue gecombineerd met een dagactiviteit. De naam was
toepasselijk: Smashing Saturday. Met snelheidsmetingen voor de opslag, allerlei
spelactiviteiten, een bijdrage van Michelle Gerards konden we het een geslaagde dag noemen.
Daarna de clubkampioenschappen met helaas een iets verregende slotzondag.
Begin juli dan nog het K5-jeugdtoernooi en midden juli het 25e Open Toernooi.
Ik denk dat niemand nog durft te zeggen dat deze club niet bruist van de activiteit. Ik ben in
elk geval erg trots op wat er bereikt is. Tegelijkertijd is dit wel het probleem. Veel
activiteiten is veel werk. Gelukkig zie ik steeds meer vrijwilligers, maar dat mag best meer
zijn. En of dat nu is in de vorm van een fysieke bijdrage of in de vorm van het zoeken naar
sponsoren, maar niet zo veel uit. Het spreekwoord zegt, vele handen maken licht werk en dat
geld nog altijd.
Dat geld ook voor de bardiensten. Te vaak gebeurt het nog dat de bardienst niet op komt
dagen. Er staan (nog) geen boetes op, maar ik vind gewoon dat ieder lid zijn of haar plicht
jegens de vereniging en vooral de collega tennisser moet vervullen. Je vind het zelf ook niet
leuk als de bar gesloten is na je tennismatch. Zorg dus dat je op onze site kijkt naar de
inroostering en doe de bardienst. Als je echt niet kunt, zoek dan zelf iemand anders en laat
dat zoeken niet over aan een van de bestuursleden.
Ik reken op jullie, nadat je van je vakantie hebt kunnen genieten.
Wil Hermans,
23 juli 2009.
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Vacatures
De tennisvereniging de Lichtenberg heeft de volgende vacatures.

Vrijwilliger(s) redactie (M/V)
Onze website wordt technisch gezien bijgehouden door Fred Coppen. Maar Fred heeft
ondersteuning nodig om de vulling van de website voor elkaar te krijgen.
Heb je journalistieke vaardigheden of vind het gewoon leuk om mee te denken aan een
goede website voor de TC Lichtenberg, graag.
Inlichtingen bij Fred Coppen, Simon Klaver of Wil Hermans

Vrijwilliger(s) parkbeheer (M/V)
We hebben een prachtig tennispark. Dat vergt ook het nodige onderhoud. Frans van
Geffen (ons oudste lid) is erg actief in het beheer van ons park. Maar hij staat er wel
alleen voor. Wie gaat hem helpen?
Het werk bestaat uit het aanharken van paden, snoeien, wat schoffelen, kleine
reparatiewerkzaamheden. Een ochtend in de week buiten werken, genieten van het
park en nog gezond bezig zijn ook. Het kan allemaal bij onze tennisvereniging.
Inlichtingen bij Frans van Geffen of Jan Janssen

Vrijwilliger ??????? (M/V)
Er is altijd meer dan genoeg te doen. En we komen ook altijd handen te kort. Of het nu
gaat om het beheren van het paviljoen, het onderhouden van het park, het
organiseren van activiteiten, hulp is altijd welkom.
Vele handen maken licht werk.
Inlichtingen bij een van de bestuursleden.
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
T.C. LICHTENBERG d.d. 28 JANUARI 2009
1.
Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder het erelid mevr. R. van Hest. Het
andere erelid de heer N. den Hartog heeft zich vanwege verplichtingen elders afgemeld en mist zo doende
voor de eerste maal een algemene ledenvergadering van de vereniging.
De voorzitter vraagt de aanwezigen 1 minuut stilte in acht te nemen in verband met het overlijden in 2008 van
de heer M. Meister.
De voorzitter spreekt bijzondere dank uit voor de vrijwilligers. De betrokkenheid van deze personen is zeer
belangrijk, zonder hen zou de vereniging niet kunnen bestaan. De vrijwilliger van het jaar 2008 wordt op de
vrijwilligersavond bekend gemaakt.
In 2008 was er sprake van een langzame toename van het aantal leden. Dit terwijl tennis in zijn algemeenheid
in Nederland het moeilijk heeft. Dat geeft aan dat de acties vanuit het beleidsplan langzaamaan tot resultaat
leiden.
De grote onderhoudsbeurt in 2008 heeft geleid tot een goede ondergrond van de banen. Voor 2009 staat
wederom een dergelijke beurt op het programma.
Verder is in het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het beleidsplan. De voorzitter komt daar later in de
vergadering op terug.
2.
Mededelingen de vergadering betreffende
Er zijn 30 stemgerechtigden leden aanwezig van de 237 stemgerechtigde leden. Dit is meer dan 1/14 deel en
dus kunnen op grond van het bepaalde in de statuten rechtsgeldige besluiten worden genomen.
Huishoudelijke mededelingen:
•
Roken is niet toegestaan in het paviljoen.
•
De aanwezigen wordt gevraagd de presentielijst te tekenen.
•
De consumpties in de pauze zijn voor rekening van de vereniging.
•
De consumpties na de vergadering zijn voor eigen rekening.
3.
Ingekomen stukken en afmeldingen
Er is bij het secretariaat een schriftelijke volmacht van de heer W. Verhallen binnen gekomen. Bij deze
volmacht wordt aan de heer J. Huizing volmacht verleend om de heer Verhallen tijdens de ALV te
vertegenwoordigen. Verder is het verslag van de kascommissie ontvangen. De inhoud daarvan zal bij het
desbetreffende onderwerp worden besproken.
De navolgende leden hebben zich voor de algemene ledenvergadering bij het secretariaat afgemeld:
De heer N. Den Hartog, Mevr. J. Janssen, mevr. M. Bruschinski, mevr. A. Hendriks, mevr. R. De Monte, de
heer M. Schouten, de heer T. Zouteriks, de heer W. Croughs, de heer H. Franken, mevr. R. Beerens, de heer
T. Van Hulst, de heer M. Gerards en de heer J. Te Riele.
4.
Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 22 mei 2008
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris voor de opstelling daarvan.
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De heer H. Wissink verzoekt het bestuur voortaan bekend te maken in welke Heksenpraat de notulen
gepubliceerd zijn. Bij de uitnodiging zal voortaan vermeld worden in welke HP het verslag is gepubliceerd.
5.
Jaarverslag door de voorzitters van de commissies
De jaarverslagen van de diverse commissies worden mondeling voorgedragen door de voorzitters daarvan:
•
Verslag voorzitter technische commissie mevr. N. Janssen.
•
Verslag voorzitter jeugdcommissie mevr. A. van Hulst.
•
Verslag voorzitter paviljoencommissie mevr. K. Coenen.
6.
Financieel jaarverslag 2008 en begroting 2009
Aan alle aanwezige leden is bij binnenkomst het financieel jaarverslag 2008 en de begroting 2009 uitgereikt.
De heer de Leeuw geeft daarbij een toelichting.
Een aantal vragen wordt aan het bestuur voorgelegd:
De heer H. Wissink vraagt zich af waarom de huur van de Petanque Club niet exact weergegeven kan worden
in de begroting. De heer de Leeuw geeft hierop het antwoord dat dat komt omdat de huur geïndexeerd is.
De heer L. Philipse vraagt zich af of er draagvlak is om de bardienstvergoeding af te schaffen. De voorzitter
deelt mede dat in 2009 de bardienstvergoeding zal bestaan uit een consumptiekaart van 15 euro. Daardoor kan
de vereniging al haar uitgaven beperken.
De heer Huizing stelt daarop voor om voor de 1e en 2e bardienst geen vergoeding te betalen en voor de daarop
volgende wel, zodat de personen die veel bardiensten draaien niet benadeeld worden en de vereniging niet
voor problemen komt te staan dat de bardiensten niet in te vullen zijn. De uitgaven voor de vereniging worden
dan nog veel meer verminderd.
Voorgesteld wordt beide voorstellen in stemming te brengen en het voorstel wat met meerderheid van
stemmen wordt gekozen ten uitvoer te brengen.
De heer C. Beerens geeft te kennen dat hij het vreemd vindt dat er nu gestemd gaat worden over een besluit
dat niet op de agenda heeft gestaan.
De voorzitter geeft aan dat de bardienstvergoeding onder de bevoegdheden van het Bestuur valt en hij niet
inziet waarom dat op de agenda had moeten staan. De vergadering kan, gelet op het aantal aanwezige leden, in
ieder geval rechtsgeldige besluiten nemen.
De voorzitter geeft aan de leden de volgende keuze:
1. het voorstel om de bardienst middels een consumptiekaart ter waarde van € 15,00 te vergoeden
2. het voorstel om de 1e en 2e bardienst niet te vergoeden en alle daarop volgende bardiensten wel.
(in beide gevallen zal overigens voortaan voor alle leden een verplichting van de bardienst gelden)
Het 2e voorstel wordt met een meerderheid van 17 stemmen aangenomen.
De gepresenteerde begroting wordt door de vergadering geaccordeerd.
7.
Verslag kascontrolecommissie
De heer Padberg leest het verslag van de kascommissie voor. De commissie heeft tijdens de controle van de
boeken geen onregelmatigheden geconstateerd en meldt dat de boekhouding ordentelijk en volledig wordt
bijgehouden. De voorzitter vraagt de vergadering gezien de verklaring van de kascommissie en de
verklaringen van de activiteitencommissies het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over
2008. De vergadering stemt daarmee in.
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De heer Padberg heeft zijn tweede jaar als lid van de kascommissie vervuld. De voorzitter bedankt hem voor
zijn werkzaamheden. Als opvolger stelt de heer Th. Lemmers zich beschikbaar. Daarmee bestaat de nieuwe
kascommissie uit de heren M. Daems en Th. Lemmers.
8.
Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is bestuurslid de heer C. Bras. De voorzitter bedankt de heer Bras voor zijn
inspanningen voor de verenigingen en overhandigt hem een kleinigheid als dank voor zijn werkzaamheden.
Aftredend en herkiesbaar zijn mevr. A. van Hulst en de heer R. de Leeuw. Het bestuur stelt voor mevr. Van
Hulst en de heer De Leeuw wederom te benoemen. Er zijn geen tegenkandidaten op grond waarvan beide
personen worden herkozen en tot bestuurslid benoemd.
9.
Beleidsplan
De voorzitter presenteert de ontwikkelingen met betrekking tot het beleidsplan. Deze PowerPoint presentatie
is voor alle leden in te zien op de website van de TC Lichtenberg.
De heer Philipse stelt de vraag of er meer bekend is over het gerucht dat de Gemeente het park zal kopen? De
voorzitter antwoordt dat er onderhandelingen lopen tussen stichting St. Joseph en Gemeente, maar dat de
uitkomst van die gesprekken voor de TC Lichtenberg op dit moment volstrekt onduidelijk is.
De heer F. Coenen vraagt zich af hoe de leden over de in de presentatie geformuleerde voorwaarden worden
geïnformeerd. De voorzitter geeft aan dat dat in de Heksenpraat zal gebeuren.
De heer B. Padberg meldt dat als het park in de toekomst 52 weken per jaar open zal zijn daardoor de kosten
zullen stijgen. Is daar in het beleidsplan rekening mee gehouden? De heer Huizing antwoordt hierop dat na
contact hierover met de KNLTB gebleken is dat per saldo verenigingen er beter van worden als ze ook in de
winterperiode actief zijn.
De heer Wissink vraagt aan het bestuur of de voorgestelde baansoorten voldoen aan de KNLTB-normen. Dit
in verband met het prestatieve tennis. De heer Huizing kan dat beamen.
De voorzitter vraagt aan de ALV toestemming voor het bestuur om onder de onderstaande voorwaarden
uitvoering te geven aan de gepresenteerde plannen met betrekking tot de nieuwe banen.
•
We ontvangen 25 % subsidie
•
Het pachtcontract is verlengd voor minimaal de aflossingsperiode + 5 jaar
•
We zijn in staat de BTW terug te vorderen
•
We kunnen dit gefinancierd krijgen met een rente van maximaal 7%
•
We krijgen voor minimaal 50% garanties van stichting waarborgfonds sport en/of gemeente
•
We zijn in staat de kosten van de groundsman omlaag te brengen
•
De exploitatie is sluitend
•
We zijn in staat op lange termijn eigen vermogen op te bouwen
•
Vanaf 2010 geen vergoeding voor 1e en 2e bardienst
•
Een contributieverhoging ingaande 2010 is mogelijk noodzakelijk, maximaal
€ 40 voor senioren, € 20 voor jeugdleden, maar dat willen we sterk beperken
•
Contract met banenbouwer pas te tekenen nadat financiering mogelijk is gebleken en de leden zijn
geïnformeerd over contributie voor 2010 en verder
De ALV geeft deze toestemming unaniem.
10.
Activiteiten 2009
De voorzitter geeft een opsomming van de geplande activiteiten voor 2009:
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Technische commissie:
•
Het openingstoernooi op de laatste zondag van maart
•
De voorjaarscompetitie, met drukke bezetting in het weekend: 6 teams op zaterdag, 13 op zondag
•
De clubkampioenschappen in juni
•
Het open toernooi (jubileumjaar) in juli
•
De najaarscompetitie in september/oktober
•
Het hele jaar door de laddercompetitie.
•
En uiteraard de husselavonden op dinsdag
Jeugd:
•
Het openingstoernooi in de vorm van een crackochtend
•
Extra trainingsaanbod voor de jeugd
•
De competitie, deze wordt uitgebreid met 3 teams KNLTB districtscompetitie op woensdagmiddag
•
De voorronde Limburgse Jeugdkampioenschappen (waarschijnlijk wordt de categorie t/m 16 jr.
toegewezen)
•
Het minitennis toernooi (ook een voorronde van de Limburgse minitennis Kampioenschappen)
•
De clubkampioenschappen
•
K5 toernooi
•
Nog nader vast te stellen slotactiviteit
Paviljoen:
•
De bardienstvergoeding is al eerder in de vergadering aan de orde geweest.
•
De heer R. Vandenhende gaat de inkoop doen. Het is zeer goed dat er weer een vrijwilliger extra is.
•
De bardiensten worden zoals reeds aangegeven verplicht. De leden hebben zich kunnen opgeven voor
een wensdatum. Een en ander impliceert dat we bij niet opkomen van de bardienst een gesloten bar
hebben. Het is helaas niet anders.
•
Bovendien zal er op de vrijdagavond geen bardienst meer ingezet worden. Er is namelijk op die avond
gewoon geen klandizie en dan is € 15 euro barvergoeding weggegooid geld.
Banen:
•
Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor de banen voor het komend seizoen. Net als vorig
jaar wordt er een grote beurt uitgevoerd.
•
De parkdag zal op 14 of 21 maart a.s. plaatsvinden. Belangrijkste klus zal zijn het vernieuwen van het
pad aan de zijde van de Diesterbaan.
11.
Rondvraag
De heer F. Van Geffen heeft een vraag aan de groundsman of hij de op de banen gelegen hoopjes naar de trap
bij baan 6 wil verplaatsen. Deze worden vervolgens gratis opgehaald. Dit zal aan de groundsman worden
meegedeeld.
Mevrouw Y. Linders geeft aan het op prijs te stellen als het parkeerterrein voortaan beter verlicht zal worden.
De voorzitter geeft aan dat daar aan wordt gewerkt.
De heer F. Van Geffen deelt mede dat hij wellicht de wal aan de Diesterbaan kan laten opschonen.
De heer W. Verhallen vraagt zich af wat het bestuur gaat doen aan leden die weigeren bardienst te draaien. De
voorzitter geeft aan dat dat in de gaten zal worden gehouden en in de evaluatie zal worden meegenomen. Het
Bestuur hoopt dat alle leden zich aan de regels zullen houden.
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De heer J. Jansen geeft aan dat hij bij zijn onderhoudswerkzaamheden de assistentie van de heer C. Bras heeft
gehad. Hij bedankt de heer Bras daarvoor.
De heer C. Bras verzoekt het bestuur bij activiteiten vast te leggen hoeveel banen er gebruikt zullen worden.
De voorzitter geeft aan dat verzoek te zullen inwilligen.
De heer L. Philipse vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot de indooraccomadatie. De voorzitter
geeft te kennen dat dat volstrekt niet duidelijk is. In ieder geval blijft de tennishal ook in het seizoen
2009/2010 open, zo is tenminste vernomen.
De heer H. Wissink vraagt zich af of niet iedereen een sleutel van de poort aan de achterzijde bij baan 7 moet
hebben. Dat is gemakkelijk als er ballen over het hek gaan. De voorzitter geeft aan dat het niet de bedoeling is
dat die poort gebruikt wordt.
De heer R. Linders vraagt zich af op welke wijze de vereniging meer seniorleden kan aan trekken. De
voorzitter vraagt de heer Linders of hij als trainer daar geen rol in kan gaan spelen.
De heer H. Wissink vraagt of de prestatie teams niet in een soort clubtenue kunnen gaan spelen. De voorzitter
reageert daarop met de mededeling dat dat de bedoeling is maar dat daar sponsoren voor nodig zijn. Deze
worden momenteel gezocht.
De heer R. de Leeuw vraagt wanneer een overlijdensadvertentie wordt geplaatst. De voorzitter geeft te kennen
dat hij altijd een persoonlijke brief stuurt naar de nabestaanden van een overleden lid. Een advertentie plaatsen
is vanwege de hoge kosten daarvan niet haalbaar.
De heer H. Wissink bedankt het bestuur voor de werkzaamheden en de inzet in 2008.
12.
Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor haar/zijn aanwezigheid en vraagt extra aandacht voor de broodnodige
nieuwe vrijwilligers:
•
een die over 2 jaar het penningmeesterschap van de heer de Leeuw over wil nemen,
•
velen die het team van de heer van Geffen willen versterken en
•
een vrijwilliger voor het afhangbord
Tot slot wenst de voorzitter eenieder een goed tennisseizoen toe.

Bridgen op de Lichtenberg.
Tijdens het winterseizoen willen we wekelijks op de vrijdagavond een bridgeavond
organiseren voor geïnteresseerde leden.
Om dat we eerst willen weten of er voldoende animo is om dit te gaan organiseren kun
je je aanmelden bij:
Fred Jansen, telefoon 0495-536563, email fr.janssen.carrierpgn@home.nl
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VOORJAARSCOMPETITIE
Het is inmiddels half juli en dat betekent dat de voorjaarscompetitie alweer even achter ons ligt. 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 voorjaar.
In totaal hebben we dit jaar met maar liefst 21 teams deelgenomen aan de competitie: 1 team op dinsdag,
3 jeugdteams op woensdag, 6 teams op zaterdag en 11 teams op zondag (waarvan 3 jeugdteams tot en met
14 jaar en 1 jeugdteam tot en met 17 jaar). Dit jaar hebben we ontzettend goed weer gehad, er zijn bijna
geen wedstrijden verzet hoeven te worden. Tezamen met mooie wedstrijden zorgde dit ervoor dat er
tijdens de competitiedagen vaak veel publiek op ons park te vinden was.
Daarnaast kunnen we zeer tevreden over het aantal kampioensteams: er zijn in totaal maar liefst 5 teams
kampioen geworden. Een resultaat waar onze vereniging trots op mag zijn! Tijdens de slotBBQ van de
competitie – tevens de dag van Smashing Saturday – zijn deze kampioenen in het zonnetje gezet:

Woensdagmiddag, gemengd t/m 10
jaar: Sarah Neele, Anieke Croughs,
Jort Cuijpers en Abel van Beest (de
teamleden Max Franken en Lauren
Franken ontbreken op de foto)

Donderdag,
damesdubbelcompetitie: Monique
Hoeben, Marita Janssen, Els van
Run, Els Renette (teamlid Anneke
Vente ontbreekt op de foto)
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Zaterdag, gemengd 18+ team 1: Monique Gerlach, Ellen Schouten, Alexander Haspels en Roy
Linders (teamlid Annemarie Zuijdgeest ontbreekt op de foto)

Zondag, meisjes t/m 14, team 1:
Amy van Hulst, Evi Hoeben, Claudia
Meulen en Floortje de Rouw
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Zondag, heren team 2: Martijn
Peeters, Roy Linders, Rudi Niens
en Tommie Wacanno

Daarnaast zijn er, ondanks hun felle strijdlust, helaas drie teams gedegradeerd.
De competitie werd traditiegetrouw afgesloten met de slotBBQ. Onder het genot van een
lekker drankje en heerlijk eten werd de competitie met ruim 100 aanwezigen op
uitstekende wijze afgesloten.
Tot volgend jaar!
Annemarie van Hulst
Anne-Marie Croughs
Nicole Janssen

Clubkampioenschappen senioren 2009
Van 31 mei tot en met 7 juni hebben de clubkampioenschappen voor zowel de junioren
(tot en met 14 jaar) als de senioren plaatsgevonden. Bij de senioren was de opkomst met
bijna 60 deelnemers ongeveer even hoog als de afgelopen twee jaar. En ook dit jaar was
dit weer deels te danken aan onze jeugdige senioren.
Op de doordeweekse avonden zijn er veel mooie poulewedstrijden gespeeld met iedere
avond droog en zomers weer. Op de finaledag was het weer ons helaas minder gunstig
gestemd en konden vijf finales helaas niet uitgespeeld worden vanwege de regen. Die
wedstrijden zijn in de daaropvolgende week verder afgespeeld. De clubkampioenen en de
verliezend finalisten hebben daarna op een doordeweekse avond hun bekers in ontvangst
mogen nemen. Vorig jaar was de wisseltrofee voor de Heren Enkel Open al
geïntroduceerd, en dit jaar konden we daar ook de wisseltrofee voor de Dames Enkel
Open aan toevoegen. Hopelijk wordt dit een traditie die we nog lang in ere kunnen
houden!
Hieronder zijn de clubkampioenen en de verliezend finalisten weergegeven:
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Categorie
Gemengd Dubbel Open

Clubkampioenen
Monique Gerlach
Robbert Roosen
Marc Schouten
Roland Gertsen
Monique Gerlach
Rinske Neele
Peter Tunissen
Suzanne Knapen
Wil Hermans
Frits Coenen
Ruud Sensen

Heren Dubbel Open
Dames Dubbel Open
Heren Enkel Open
Dames Enkel Open
Heren Dubbel 7
Heren Enkel 7

2e plaats
Severine Hennissen
Emiel Dignouts
Robbert Roosen
Emiel Dignouts
Marie Colette Franken
Petra Neele
Philip Hendrikx
Lois Kollee
Roy Kuepers
Ruud Scheepers
Simon Klaver

Door de hoge opkomst, het goede weer op de doordeweekse avonden en het
enthousiasme van de spelers waren de clubkampioenschappen ook dit jaar weer geslaagd.
We hopen dat we volgend jaar weer net zo’n grote opkomst mogen hebben, want dan zal
het wederom een succesvol toernooi worden. Graag tot volgend jaar!
De activiteitencommissie,
Loes Hermans
Jantine Zwart
Nicole Janssen

Clubkampioenschappen 2009 jeugd
Beste jeugd,
De clubkampioenschappen van 2009 zitten er weer op. Ondanks de matige opkomst is het een leuk
toernooi geworden. De jongens en meisjes die zich opgegeven hadden hebben allemaal hun best
gedaan om er mooie partijen van te maken met een hoog niveau. De clubkampioenen van dit jaar
zijn:
Mix t/m 10
Me t/m 12
Je t/m 12
Me t/m 14
Je t/m 14

Max Franken Robin van Dael Coen Dirckx
Sophie Bras
Coen Dirckx
-

Anieke Croughs
Femke van Heur
Tom Croughs
Amy van Hulst
Jordy Bogie

6-4 6-3
6-1 6-0
6-1 6-2
6-1 6-1
7-5 6-3

Dus vond jij het ook zo gezellig geef het dan door aan je vriendjes en vriendinnetjes voor volgend
jaar.
Groeten de JC.
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Betty Serveert nog één keer
Smashing Saturday 2009 op de Lichtenberg
Sta ik asperges te jassen, gaat de telefoon: “Hey Betty, met Leonard”.
“Tjee, Leonard, da’s lang geleden, hoe gaat het met je?”
Onmiddellijk dwaalden mijn gedachten af naar de zomer van 1977 toen ik met Leonard in London de zomer
van mijn leven beleefde: lekker luieren in de dekstoelen in Hyde Park, aardbeien met slagroom op
Wimbledon en de rest laat ik maar aan de verbeelding van de lezer over. Tja hoe anders had de finale tegen
Virginia Wade kunnen verlopen, als ik me geheel op deze wedstrijd had kunnen concentreren? We zullen het
nooit weten.
“Nou ik woon tegenwoordig in Weert en doe wat voor de lokale tennisclub – binnenkort hebben we een
Smashing Saturday en we zoeken nog wat cracks om heb op te luisteren, heb je zin?”
“Maar natuurlijk, Leonard, for old lang syne, wanneer?”
“Op 6 juni aan de Ijzeren Man weg in Weert, als je me zoekt, ik heb inmiddels wel een andere kapper.”
Op 6 juni gearriveerd op de Lichtenberg (leuk park overigens) was het een drukte van belang. Het hele
trainerscorps was op komen draven en veel spelers van jong tot oud maakten zich op om hun krachten te
meten met het ballenkanon.
Meest interessante onderdeel was natuurlijk de service competitie en het doet me deugd om te zien, dat
mijn instructiefilms met commentaar van Koen Verhoef nog steeds hun vruchten afwerpen. De absoluut
hardste service was van Marcel Gerards met 196 km per uur, hoewel moet worden aangetekend, dat deze
jongeman ter plekke stiekum 3 nieuwe Tretorn ballen tevoorschijn toverde, terwijl de rest aan het ploeteren
was met afgeleefde exemplaren van Dunlop. Michelle Gerards deed het ook niet onaardig met 169 km/u. Bij
de jeugdleden hebben we de volgende snelheden gemeten:
tot en met 8 jaar
Meisjes: Merle van Beest en Anieke Croughs, beide 58 km
Jongens: Abel van Beest, 104 km
9 - 10 jaar
Jongens: Tom Croughs, 111 km
11 -12 jaar
Meisjes: Robin van Dael, 111 km
Jongens: Coen Dircks, 117 km
13 - 14 jaar
Meisjes: Sophie Bras, 111 km
Jongens: Yme Huizing, 124 km
15 - 16 jaar
Meisjes: Rinske Neele, 134 km
Jongens: Raf Kollee, 163 km
Ook aan de clinic deden veel kids mee. De sponsor actie op baan 2, leverde €304,= voor de club op.
Tijdens de afsluitende barbecue liet Leonard zich weer van zijn zonnige zijde zien en konden we onder het
genot van een glaasje rosé alweer afspreken voor volgend jaar, de 2e editie van Smashing Saturday!
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Een foto-impressie van deze dag vindt U op: http://www.flickr.com/photos/38795041@N06/

K5 / Dunlop Series Open Jeugdtoernooi TC Lichtenberg (29 juni t/m 5 juli
)
Dit jaar werd op ons park voor het eerst een K5/ Open Jeugdtoernooi georganiseerd. K5 was voor de
categorie jongens/meisjes enkel t/m 12 en jongens enkel t/m 14. In deze categorieën werd er
gespeeld voor de Reaal jeugdranglijst als jeugdranglijst toernooi.
De overige categoriën waren van het open toernooi te weten jongens/meisjes dubbel t/m 10 jaar,
jongens/meisjes dubbel t/m 12 jaar, jongens/meisjesenkel t/m 16 jaar en jongensdubbel t/m 16.
Er waren 115 inschrijvingen en 95 deelnemers aan dit toernooi. Al met al is dit voor het eerste jaar
zeker niet slecht. Wij waren zeer vereerd dat burgemeester Niederer het toernooi kwam openen. Hij
deed dit door 40 ballen te retourneren die aangespeeld werden door Sanne Lemmers. Voor iedere bal
die binnen de lijnen geretourneerd werd ontvingen de CliniClowns een bijdrage.
Het park was versierd met vlaggen en het weer was onvergetelijk mooi. Bijna te mooi, want de
wedstrijdleiding hield er serieus rekening mee dat de KNLTB opdracht zou geven om wedstrijden uit
te stellen i.v.m. het warme weer. Gelukkig gebeurde dit niet, maar er is menig zweetdruppeltje
gevallen. Voor alle deelnemers was er een leuk welkomspresentje en na de laatste wedstrijd een
medaille als herinnering. Om de kinderen van extra energie te voorzien werden er dagelijks bananen
uitgedeeld.
De deelnemers kwamen van veel verschillende verenigingen en er was zelfs belangstelling vanuit het
buitenland.
Ook de kinderen van Lichtenberg waren ruimschoots aanwezig. Er zaten zelfs prijswinnaars bij!
Iedereen van harte gefeliciteerd! Voor de exacte uitslagen verwijzen wij naar www.toernooi.nl . De
toernooileiding heeft genoten van de vele sportieve partijen die gespeeld zijn en hoopt op minstens
evenveel of nog meer inschrijvingen bij het volgende toernooi.
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Onderstaand nog een foto van de prijswinnaars.

Winnaars
Dunlop Junior Series TC Lichtenberg K5 Open Jeugd Toernooi 2009
Onderdeel
JD16

ME16

JE16

JD14

JE14

MD12

JD12
ME12

Pos.
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
3
1
2
1
2
3
4

Naam
Yoeri Kortooms+Oscar Linders
Niek Baltussen+Aart Broek
Menno Bos+Wouter Schroyen
Roos Veltman
Iris Lemmers
Bonnie Hendriks
Vincent Debets
Oscar Linders
Wouter Schroyen
Bas van den Berg
Jordy Bogie+Dylan Laurens
Coen Dirckx+Yme Huizing
Marnix Uyterlinde+Wouter Uyterlinde
Yoeri Kortooms
Yme Huizing
Jordy Bogie
Wouter Uyterlinde
Janneke de Rijk+Anne Slaats
Loes Moonen+Cheyenne Seerden
Merle Bergmans+Sam Verhees
Robin van Dael+Femke van Heur
Mathijs Frenken+Sven Maes
Tom Croughs+Vito Hoeben
Merle Bergmans
Carmen Pijls
Lisa Mooijekind
Janneke de Rijk
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Club
Tennisclub Venlo
De Meulenslag/N.T.C. '72
T.C. eynderveld/N.T.C. '72
T.C. Van Horne
T.C. Lichtenberg
tennisclub weert
RTC N.I.P.
Tennisclub Venlo
N.T.C. '72
T.C. Boshoven
tennisclub weert
T.C. Boshoven/T.C. Lichtenberg
L.T.V. Eeckenrode
Tennisclub Venlo
T.C. Lichtenberg
tennisclub weert
L.T.V. Eeckenrode
T.C. Weert-Oost
tennisclub weert
L.T.V. De Grensmeppers
tennisclub weert
T.C. Van Horne/T.C. Boshoven
T.C. Lichtenberg
L.T.V. De Grensmeppers
B.R.Z.
T.V. Heksenwiel
T.C. Weert-Oost
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JE12

MD10

JD10

ME10

JE10

1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4

Sander van Eck
Coen Dirckx
Domenic de Wolff
Sander Jong
Anieke Croughs+Sarah Neele
Sanne Gerads+Fleur vander Zanden
Iris Janssen+Emily Lehmann
Jordy van Bragt+Jens van Hees
Lucas Duinkerke+Max Franken
Abel van Beest+Jort Cuijpers
Sven Bosmans+Luc Nouwen
Savannah Sendar
Sam Verhees
Anieke Croughs
Stijn Luijben
Max van den Berg
Lars Gillissen
Jordy van Bragt

De Meulenslag
T.C. Boshoven
T.C. Helios
T.V. Wolfsbosch
T.C. Lichtenberg
T.C. Lichtenberg
T.C. Lichtenberg
RTC N.I.P.
T.C. Lichtenberg
T.C. Lichtenberg
T.C. Lichtenberg
Horner T.C.
L.T.V. De Grensmeppers
T.C. Lichtenberg
Tennisclub Maasniel
B.R.Z.
T.C. Helios
RTC N.I.P.

25e Open toernooi.
Van zondag 12 juli tot en met zondag 19 juli stond de Lichtenberg in het teken van het
jaarlijkse Open Toernooi. De 25e keer alweer en dus reden voor extra activiteiten.
Daarnaast was dit ook het 25e toernooi van Noud den Hartog, die dus al 25 jaar lang de
constante factor is in dit toernooi. Noud is door de organisatie dan ook hartelijk
bedankt voor zijn inzet en bijdrage aan de goede naam die dit toernooi aan de
Lichtenberg geeft.
Het park was voorzien van vlaggetjes, hetgeen een feestelijke aanblik bood.
Vrijdagavond hadden we een feestavond met live-muziek. De deelnemers hebben
genoten van de muziek van het Duo Tuned.
Bovendien zat het weer mee. De eerste zondag moesten we nog even soppen, maar
later die week hebben we geen wateroverlast meer gehad. En dat ondanks slechte
weersvooruitzichten die naarmate de dag naderde echter in ons voordeel wijzigde. Tot
de finaledag op zondag. Van 7 tot 9 regende het flink, waardoor om 9 uur de halve
finales niet gespeeld konden worden. Gelukkig konden we uitwijken naar de hal. Vanaf
12.00 uur was de baan dankzij de inspanningen van Noud den Hartog en Ignace van
Swieten weer speelklaar en hebben we alle finales op gravel kunnen spelen.
TC LICHTENBERG
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In een week tijd hebben ruim 180 deelnemers bijna 250 wedstrijden gespeeld. Met
een gemiddelde duur van bijna 1,5 uur per partij, dus in totaal 375 uur tennis in een
week tijd.
Onderstaand vind je alle winnaars en gelukkig zitten er nog de nodige Lichtenbergers
bij. Al met al weer een geslaagde week met veel prijswinnaars, niet alleen vanwege de
sportieve prestaties maar ook vanwege de vele prijzen in de tombola tijdens de
prijsuitreiking.
Misschien een reden om volgend jaar eens zelf mee te doen.
Onderdeel
HD8 40+ Finale
HE8 40+ Finale
HE8 – Finale
DD7 40+ Finale
HD7 40+ Finale
HE7 40+ Finale
GD7 – Finale
DD7 – Finale
HD7 – Finale
DE7 – Finale
HE7 – Finale
GD6 40+ Finale
HE6 40+ Finale
GD6 – Finale
DD6 – Finale
HD6 – Finale
HE6 – Finale
HD5 40+ -Finale
GD5 – Finale

Pos.
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

TC LICHTENBERG

Naam
Frank Dirckx+Eric Sentjens
Jo van Dijk+Riny Sprenkels
Theo Venner
Cornell van den Berg
Chris Tournelle
Rob Poels
Marleen Molenkamp-v.d. Heuvel+Yvonne van Ool
Petra Kanters-Mackus+Carla Tindemans-Stals
Frans Biemans+Peter Nossin
Nandy Iglesias De Aller+Ruud Kovac
Hans Duijf
Wim Verhallen
Eefje van Beek+Dirk Hellemans
Loes Hermans+Wil Hermans
Regina Scheepers+Gonny Vleeshouwers
Jolanda op 't Root+Marianne Wijen
Jeroen Curvers+Jean-Paul Niessen
Eric van Neerven+Victor Overwater
Jolanda op 't Root
Anita Maes
Mark Boeren
Jeroen Timmermans
Betsy Liebregts-Raemaekers+Jan Liebregts
Carin Smeets+Nandy Iglesias De Aller
Hein Franken
Doke van Niekerk
Lois Kollee+Robbert Roosen
Marion Feijen-Moors+Mat Feijen
Mariette Havermans+Ellen Vlek
Linda Bloemhard+Marion van Gemert-Raemakers
Huub Mertens+Robbert Roosen
Roel Roelofsen+Fredy van de Werken
Jack Hoeben
Fredy van de Werken
Brian Voesten+Mike Voesten
Mart Bosch+Hans Keersmaekers
Kim Munnecom+Jordy Schreurs
Puck America+Koen America

2009

Club
T.C. Weert-Oost
Tennisclub Weert
T.C. Baexem
N.T.C. '72
T.O.S.
De Meulenslag
T.C. Weert-Oost/B.T.V.
N.T.C. '72
T.C. Weert-Oost
T.C. Weert-Oost
T.C. Weert-Oost
T.C. Lichtenberg
B.T.V.
T.C. Lichtenberg
T.C. Weert-Oost
De Meulenslag
T.C. Boshoven
L.T.C. Ray-Prickers
De Meulenslag
L.T.V. De Grensmeppers
Sittardse LTC
T.V. Grootveld
T.C. Weert-Oost
T.C. Weert-Oost
T.C. Lichtenberg
T.C. Altweerterheide
T.C. Lichtenberg
L.T.C. Meijel
T.C. Boshoven
NTC Neerpelt (B)/Tennisclub Weert
Tennisclub Weert/T.C. Lichtenberg
T.C. Weert-Oost
De Meulenslag
T.C. Weert-Oost
L.T.C. Ray-Prickers/N.T.C. '72
T.C. Altweerterheide
T.C. Helios
M.S.T.V. Stennis/Tennisclub Venlo
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DD5 - Finale
HE5 – Finale
GD4 – Finale
DE4 – Finale
HE4 – Finale

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Marie-Colette Franken+Ellen Schouten
Jolanda van Dijk+Carmen Kamer-Boots
Midas Rubberg
Frank Geelen
Janou Janssen+Peter Dreesen
Kim Munnecom+Roel Bremmers
Janou Janssen
Edith Mathijssen
Midas Rubberg
Tycho Lamberigts

T.C. Lichtenberg
T.C. Van Horne/N.T.C. '72
T.C. Helios
RTC N.I.P.
L.T.V. De Grensmeppers
T.C. Helios/T.C. Swalmen
L.T.V. De Grensmeppers
B.T.V.
T.C. Helios
Tennisclub Weert

De toernooicommisie,
Noud den Hartog, Mieke van Dooren, Loes Hermans, Wil Hermans.
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