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Van de redaktie
Een volle Heksenpraat met als
hoogtepunt natuurlijk een clinic met
Sjeng Schalken en Michelle Gerards!
Dat belooft een interessante dag te
worden. Als je meedoet, alvast veel
plezier gewenst!
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Van de voorzitter
We zijn aan de gang ……
Half mei is het alweer. De competitie zit er weer bijna op. Zoals
het er nu naar uitziet met een paar kampioenen.
Bovendien vroege clubkampioenschappen dit jaar. Al direct na de
competitie. Geef je dus op voor deze kampioenschappen. Extra punten
te verdienen voor het DSS systeem. Ook een mooie kans om weer wat
goed te maken van de in de competitie verloren punten. Dat geld in
elk geval voor mezelf. Ik ga het zeker proberen.
Zoek ook eens een andere partner, zodat we steeds meer
Lichtenbergers zien op de clubkampioenschappen. Info vind je in deze
Heksenpraat.
Op zaterdag 6 juni gaan we het slot van de competitie vieren en maar
vast een voorschotje nemen op de finales van de
clubkampioenschappen. De jaarlijkse barbecue is er dan. Een aantal
actieve leden gaan er dit jaar iets bijzonders van maken. Zorg dus
dat je het niet mist. In deze Heksenpraat kun je je ook daarvoor
opgeven.
En dan begin juli ons allereerste K-5 toernooi. Een jeugdtoernooi
van allure moet het worden. Jeugd tot en met 16 jaar kan meedoen.
We hopen hiermee een nieuwe en succesvolle activiteit toe te voegen
aan onze kalender.
En ik kan het niet genoeg zeggen. We kunnen nog steeds niet zonder
vrijwilligers. We hebben wat vacatures, waarin in deze uitgave meer.
Denk er eens serieus over na. Het hoeft allemaal niet heel veel tijd
te kosten en je helpt jezelf en de clubgenoten om de contributie
betaalbaar te houden. Een uurtje per week zijn we vaak al heel erg
blij mee.
Ik reken op jullie.
Wil Hermans,
16 mei 2009.
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Beste tennisvrienden,
De maand april is al het gezellig druk geweest in en rondom het paviljoen, zeker tijdens de
competitiedagen was het gezellig en zonnig vertoeven op het terras en rondom de banen. Men
kon dan ook genieten van mooie tennispartijen. Ook in mei wordt er nog competitie gespeeld,
zeker een aanrader om eens te komen kijken.
Om in 2009 ervoor te zorgen dat het paviljoen geopend is voor recreatieve tennissers,
toernooien, competitie, clubkampioenschappen en andere activiteiten, is reeds in 2008
gevraagd om voor bardiensten in te schrijven. Vanaf maart 2009 zijn de bardiensten
toegewezen. Met 1 bardienst per seizoen krijgen wij de bezetting niet rond, daarom zijn er al
een heleboel leden 2 keer ingedeeld. Zie voor ingeplande, zowel als afgesproken data:
www.tclichtenberg.nl , onder kopje paviljoen, bardiensten.
Op het publicatiebord buiten hangt een actueel schema bardiensten, met naam, telefoon en
datum van de barbezetting per 2 weken.
Bent U op de ingeplande data verhinderd, zorg dan zelf voor een vervanger. Als er geen
vervanger komt is het paviljoen gesloten.
Leden die na maart, gedurende het seizoen, worden ingepland krijgen per e-mail of
telefonisch bericht.
Is het de eerste keer dat U bardienst doet, meldt dit dan bij het afhalen van de sleutels aan de
weekdienst, deze staat ook vermeld in het schema bardiensten, tevens ligt er een handboek ter
inzage in het paviljoen. Tijdens drukke dagen zijn er ook altijd wel leden aanwezig die U om
uitleg kunt vragen.
Een bardienst duurt 4 uur. Staat U ingepland op een dag dat het niet druk is, er is altijd wel
wat te doen, bijv. terras aanvegen, glazen wassen, drank aanvullen, vuilnisbakken legen,
planten water geven, paviljoen vegen, natte ruimtes controleren, etc. Klusjes genoeg. Zorgt U
er ook voor dat de keuken netjes (dus geen etenswaren buiten de koeling) wordt
achtergelaten.
Wij zien jullie graag op ons park tennissen, maar ook als barbezetting of als toeschouwer bij
de competities, toernooien en activiteiten, welke staan vermeld in de activiteitenkalender.
Karin Coenen, Paviljoenbeheer.

OPROEP
In verband met vakantie van onze interieurverzorgster, zoeken wij voor de wekelijks
terugkerende schoonmaakbeurten van de natte ruimtes en het paviljoen een aantal dames voor
1, 5, 9 en 12 juni (of een van deze data). Uiteraard wordt dit vergoed.
Gaarne opgeven bij Karin Coenen, 0495-450005 of karincoenen@home.nl .
Wilt U dit doen voor 25 mei, daar wij anders een professioneel bedrijf moeten inschakelen.
Karin Coenen, Paviljoenbeheer.

TC LICHTENBERG

2009

3

JAARGANG 6 NUMMER 3

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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Hallo Tennismaatjes.

Ik vond het onderstaande zo leuk en treffend dat ik het niet kon nalaten om het in de
heksenpraat te zetten.
Op dinsdag 17 maart, om precies te zijn om 12 uur gingen Ria en ik voor het eerst de baan op.
Dit na een lange winter.
Wij hadden allebei ruim een jaar niet meer op de baan gestaan.
Wat was daarvan de reden : DE HEUPJES.
Ria 2 nieuwe heupen en ik ook een. Eerst voorzichtig een balletje slaan, daarna even rusten.
Toen weer de baan op en wat harder slaan. Na een half uur hadden we het wel weer door.
Toen samen een partijtje en dat ging wonderwel goed.
We hadden het letterlijk en figuurlijk op onze HEUPEN .
Wat konden we weer rennen ,want geen bal lieten we lopen. Het was heerlijk.
Misschien zijn er leden die hier wat van op kunnen steken.
Zeg nooit te gauw ”DAT KAN IK NIET MEER..” Want het blijkt hier wel uit dat zelfs met
kunststukken nog goed te sporten is.
Wij zijn blij dat we het hebben laten doen ,zo kunnen we nog heel lang meetennissen.
Ria Soede en Riet Zouteriks.

Voorronde Limburgse JeugdKampioenschappen
Op maandag 27 april jl. werd er op TC Lichtenberg een voorronde gespeeld van de
Limburgse Jeugdkampioenschappen. Evenals vorig jaar werd bij ons de categorie jongens en
meisjes tot en met 16 jaar gespeeld. Er hadden zich 24 jongens en 15 meisjes ingeschreven.
Ontvangst en inschrijving was om 9.00 uur en de eerste wedstrijden gingen om 9.30 uur van
start. De weergoden waren ons gunstig gezind en alle wedstrijden konden op één dag worden
gespeeld. De wedstrijdleiding werd verzorgd door Mirjam Wacanno en Robbert Roosen.
Helaas waren er in deze categorie geen deelnemers van onze club.
In Meijel werd de categorie t/m 10 jaar gespeeld. Diverse tennissers van onze club hebben
hier leuke wedstrijden gespeeld. In Beek werd de categorie t/m 12 jaar gespeeld en in Echt de
categorie t/m 14 jr.
De halve finales, de wedstrijden om de 3e en 4e plaats en de finales worden gespeeld op
zondag 31 mei op het tennispark van SLTC te Sittard.
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MINIVELDTOERNOOI
(voorronde van de Limburgse Miniveld tenniskampioenschappen)

TC LICHTENBERG
ZONDAG 14 JUNI

Op 14 juni 2009 organiseert TC Lichtenberg weer een miniveldtoernooi.
Aan dit toernooi kunnen kinderen meedoen die geboren zijn in 1999 of
later. Er kan ingeschreven worden per e-mail bij annemarie.v.h@home.nl .
Bij opgave graag naam, knltb-nummer, geboortedatum en jongen/meisje
doorgeven. Dit toernooi is erg leuk voor alle beginnende jeugdspelers, dus
doe mee!!
Wanneer uw inschrijving per e-mail is ontvangen krijgt u hiervan een
ontvangstbevestiging! De inschrijving sluit op maandag 1 juni 2009.
Alle deelnemers dienen zich op zondag 14 juni te melden om 9.00 uur.
Aanvang van de wedstrijden: 9.30 uur
Eindtijd: ca. 14.00 uur
Inschrijfgeld: 3,50 euro

Ben je een jeugdspeler en wil je meedoen aan een vet
jeugdtoernooi, schrijf je dan in voor het:
Dunlop Junior Series TC Lichtenberg K5 Open Jeugd Toernooi 2009
Ga snel naar toernooi.nl, vul in: “TC Lichtenberg”
en schrijf je in, ook als je nog niet zo goed bent!
Waar: TC Lichtenberg, Weert
Wanneer: 29 juni t/m 5 juli
(categorieën: jongensenkel, meisjesenkel, jongensdubbel en meisjesdubbel – tm 10, 12, 14 en 16 jaar)

CU!
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Van maandag 1 juni tot en met zondag 7 juni
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 maximaal 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.
DE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN TELLEN MEE VOOR DE RANKING VAN
HET DSS-SYSTEEM!
Hoe aanmelden?
- via de volgende link: www.toernooi.nl (dit is de makkelijkste en
snelste manier!)
- via e-mail: janssen_nicole@hotmail.com
- door het inschrijfformulier te deponeren in de groene brievenbus
in het paviljoen
- door het inschrijfformulier per post op te sturen naar: Nicole
Janssen, Herenstraat 85, 6001 XM te Weert
Aanmelden kan tot uiterlijk 26 mei. De kosten bedragen 2,50 euro p.p.
per categorie, betaling van inschrijfgeld bij aanmelding voor de 1e
wedstrijd.
Schrijf je NU in!!
De activiteitencommissie
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2009
Van maandag 1 juni tot en met zondag 7 juni
VOOR: SENIOREN + JUNIOREN (geboren in 1994 of eerder)
Aanmelding voor junioren mag alleen voor open klasse!
NAAM
ADRES
POSTCODE
WOONPLAATS
TELEFOONNR
E-MAILADRES
GEBOORTEDATUM

SPEELSTERKTE
ENKEL
DUBBEL

WENST ZICH IN TE SCHRIJVEN VOOR DE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN VAN TC LICHTENBERG.
DEZE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN TELLEN MEE VOOR DE RANKING VAN HET DSS-SYSTEEM.
INSCHRIJVEN KAN TOT UITERLIJK 26 MEI
IK SCHRIJF ME IN VOOR (maximaal 2 onderdelen!):
ENKEL

DAMES

OPEN KLASSE
CATEGORIE 7
CATEGORIE 8-9

ENKEL

HEREN

OPEN KLASSE
CATEGORIE 7
CATEGORIE 8-9

DUBBEL

DUBBEL

DUBBEL

DAMES

HEREN

GEMENGD

IK BEN BESCHIKBAAR OP:

OPEN KLASSE
CATEGORIE 7

MET
MET

CATEGORIE 8-9

MET

OPEN KLASSE
CATEGORIE 7

MET
MET

CATEGORIE 8-9

MET

OPEN KLASSE
CATEGORIE 7

MET
MET

CATEGORIE 8-9

MET

ZONDAG 31 MEI JA/NEE

IK BEN VERHINDERD OP DE VOLGENDE AVOND

( DATUM INVULLEN)

SLECHTS 1 VERHINDERING TOEGESTAAN IN DE AVONDEN, IN HET FINALEWEEKEND (6/7 JUNI)
DIEN JE BESCHIKBAAR TE ZIJN

KOSTEN: 2, 50 euro p.p. per categorie, betaling van inschrijfgeld bij aanmelding voor de 1e wedstrijd
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Tijdens het finaleweekend van de clubkampioenschappen vindt dit jaar voor het eerst de
Smashing Saturday plaats. Een evenement met vele activiteiten voor alle leden, van jong tot oud.
Van ’s ochtends 11 uur tot ’s avond laat worden er een groot aantal activiteiten georganiseerd.
Noteer deze dag dus al vast in je agenda, en mis ‘m niet!
Programma

Wedstrijd snelste service
Test je service! Een professionele snelheidsmeter legt de snelheid van jouw service vast. De snelste van 3 pogingen telt en
wordt vermeld op het certificaat. En per leeftijdscategorie en speelsterkte worden de winnaars bepaald! Overdag is de
snelheidsmeter gereserveerd voor de jeugd. Vanaf 17.00 uur kunnen de senioren de strijd aan gaan.

Sponsor game CanonBall Challenge
Ten behoeve van het jeugdplan organiseren we een sponsoractie. Jeugdleden worden uitgedaagd om de strijd aan te gaan met
het ballenkanon. Iedere deelnemer krijgt 50 ballen geserveerd. Hoe meer er goed teruggeslagen worden (ze moeten natuurlijk
wel ‘in’ zijn ..;-) hoe meer er aan sponsorbijdrage binnengehaald wordt, want de sponsoren worden gevraagd om voor iedere 10
goed teruggeslagen ballen een sponsorbedrag toe te zeggen!

Clinic met Sjeng Schalken, Michelle Gerards en de trainers van Tennis Time Academy
Van 15.00 tot 17.00 uur wordt er een clinic georganiseerd. Onze hoofdtrainer Marcel Gerards
heeft zich geweldig ingespannen om de bekende spelers Sjeng Schalken en Michelle Gerards
naar ons tennispark te halen. In principe hebben zij toegezegd, hoewel dat bij dit soort toppers natuurlijk altijd
een beetje afhankelijk is van andere (toernooi)verplichtingen die niet altijd lang
van te voren voorspelbaar zijn. Maar de trainers van Tennis Time Academy zullen er voor
zorgen dat de clinic hoe dan ook een geweldige happening gaat worden. Er kunnen zich
maximaal 128 personen inschrijven voor een clinic van een half uur.

Barbecue en feestavond
De jaarlijkse barbecue aan het einde van de competitie is nu ook onderdeel van Smashing Saturday en open voor alle leden!
Vanaf 17.00 beginnen we met de jeugd en vanaf 19.00 uur zijn de grillroosters beschikbaar voor de volwassenen. Tussendoor
worden de kampioenen van dit seizoen gehuldigd! De barbecue loopt vanzelf over in de feestavond. Onze DJ speelt de beste
partymusic van de jaren zeventig en tachtig!

Kom ook naar deze unieke dag en schrijf in!
Smashing Saturday is een dag voor alle leden. En we verwachten alle leden die dag ook op ons park! Minimaal als
toeschouwer of om deel te nemen aan de barbecue, maar veel beter nog als deelnemer aan één van de activiteiten. Op
een andere plaats in deze Heksenpraat vind je informatie over het aanmelden!

Tot 6 juni 2009!
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Voor de feestelijke barbecue en voor de clinic met o.a. Sjeng Schalken en
Michelle Gerards op zaterdag 6 juni moet je je VOORAF AANMELDEN!
Aanmelden BARBECUE
De kosten voor de barbecue zijn € 5 voor jeugd tot en met 13 jaar en € 12,50 voor de oudere jeugd en
senioren.
Alle spelers in competitieteams, zowel jeugd als senioren, moeten zich aanmelden bij hun
teamcaptain. Bij hem of haar moet je ook direct betalen.
Leden die niet in een competitieteam spelen kunnen zich vooraf aanmelden via e-mail bij Nicole
Janssen (janssen_nicole@hotmail.com). Je krijgt dan per e-mail een bevestiging.

Aanmelden CLINIC
De clinic is een belevenis, duurt een half uur en staat onder leiding van één van de toptrainers van
Tennis Time Academy of de topspelers Sjeng Schalken en Michelle Gerards. Er wordt tussen 15.00
en 17.00 uur op 4 banen gespeeld in groepen van 8 spelers. Schrijf dus snel in want er kunnen
maximaal 128 spelers mee doen!
Voor jeugdleden tot en met 14 jaar is de clinic gratis. Voor de oudere jeugd en de senioren zijn de
kosten € 5 per persoon.
Alle spelers in competitieteams, zowel jeugd als senioren, moeten zich aanmelden bij hun
teamcaptain. Bij hem of haar moet je ook direct betalen.
Leden die niet in een competitieteam spelen kunnen zich vooraf aanmelden via e-mail bij Nicole
Janssen (janssen_nicole@hotmail.com.
Je krijgt vooraf een bevestiging per e-mail met de tijd waarop je bent ingedeeld.
Betaling voor niet-competitiespelers
Wanneer je je per e-mail aanmeldt kun je op twee manieren betalen voor barbecue e/of clinic:
- in het paviljoen op ons tennispark op zaterdag 30 mei van 10 tot 11 uur en op maandag 1 juni
van 19 tot 20 uur
- overmaken op rekening 13.26.56.655 t.n.v. N.W.J.Janssen Weert
let op : je betaling moet op 2 juni binnen zijn!
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e

25 T.C. LICHTENBERG
OPEN TOERNOOI alle leeft./40+
SPEELSTERKTES 3, 4, 5, 6, 7 en 8
CATEGORIEËN DE, HE, DD, HD, GD
13 JULI T/M 19 JULI 2009

Park:
Goedgekeurd
IJzerenmanweg,
door KNLTB
WEERT
Telefoon paviljoen: 0495-452064

Gespeeld wordt
op
6 gravelbanen

Bondsgedelegeerde:
Jan Feijen

Toernooicommissie: Noud den Hartog, Loes Hermans, Wil Hermans
Wedstrijdleiding:
Wil Hermans

INSCHRIJVING SLUIT OP 1 JULI 20099
Extra inschrijfkaarten kunt u aanvragen bij het secretariaat: Wil Hermans (0495-450302)
of inschrijven via internet www.tclichtenberg.nl of

http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=24182
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NAJAARSCOMPETITIE
Vorig jaar heeft TC Lichtenberg voor het eerst meegedaan aan de
najaarscompetitie, georganiseerd door de KNLTB. Toen hebben er 5 teams
meegedaan aan de competitie. Ook dit jaar willen we weer gaan deelnemen aan de
najaarscompetitie op zondag.
Op de volgende zondagen vindt de najaarscompetitie plaats:
13, 20 en 27 september
4, 11, 18 en 25 oktober
Op zondag zijn er de volgende mogelijkheden:
Gemengd senioren, geboren voor 1 januari 1992 (5 wedstrijden)
Heren senioren, geboren voor 1 januari 1992
Gemengd/jongens/meisjes tot en met 17, geboren na 1 januari 1992
Gemengd/jongens/meisjes tot en met 14, geboren na 1 januari 1995
De aanvang van de wedstrijden is om 13 uur.
Geef je NU op, dit kan individueel of per team. Aanmelden kan tot uiterlijk 30 mei
door een mail te sturen naar Nicole Janssen: janssen_nicole@hotmail.com
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