Jaargang 8 nummer 1 maart 2011

Nieuwsblad van
TC Lichtenberg
www.tclichtenbergweert.nl

JAARGANG 8 NUMMER 1

Van de redactie.

Colofon:
Nieuwsbrief is een uitgave van
TC Lichtenberg.

Het eerste nummer alweer van 2011.
Het lijkt er op dat we allemaal weer uit
onze winterslaap ontwaken. De nieuwe
banen hadden ons voor een
winterslaap kunnen behoeden, maar
het weer wilde daaraan niet
meewerken. Voor de meesten onder
ons zal het wel weer jeuken. Dit
nummer dus weer vol met leuke
berichtjes zodat we snel weer aan het
tennissen kunnen.

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.

Veel leesplezier en voor later, veel
tennisplezier.

Volgende deadline:

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

BESTUURSLEDEN:

Website:
www.tclichtenbergweert.nl

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Technische zaken:

John Huizing
Jantine Zwart
Ton van Hulst
Willem Croughs

INHOUD:
Voorwoord
Algemene ledenvergadering
Bestuurlijk nieuws
Openingstoernooi
Husselen
Website is verhuisd
De nieuwe pasjes
Bardiensten
Laddercompetitie
Activiteiten 2011
Parkdag
Competitie 2011
Najaarscompetitie
TC LICHTENBERG

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

blz. 2
blz. 2
blz. 2
blz. 3
blz. 4
blz. 4
blz. 4
blz. 4
blz. 5
blz. 6
blz. 6
blz. 7
blz. 10

Ledenadministratie:
Jantine Zwart
Minderbroederslaan 15
Tel. 06-24897353
Paviljoen:

2011

1

JAARGANG 8 NUMMER 1

Voorwoord
Hadden we vorig jaar bij de aanleg van de Smash Court banen nog gedacht de natuur te
kunnen temmen en de hele winter door te kunnen tennissen, inmiddels weten we beter.
De maanden december en januari hebben we het noodgedwongen moeten doen met het
beeld van de webcam. Waarbij je je maar moeilijk kon voorstellen, dat er ooit nog weer
getennist zou kunnen worden. Maar ook hier is inmiddels het tegendeel bewezen, de
banen hebben de winter goed doorstaan en er kan weer gespeeld worden!
Als we dan toch maar weer een beetje in termen van seizoenen mogen spreken: voor U
ligt de Heksenpraat met een overzicht van alle activiteiten en plannen, die het komend
seizoen op de Lichtenberg op stapel staan. We hopen, dat het U aanspreekt en U
natuurlijk veelvuldig te kunnen begroeten.

De Algemene Ledenvergadering
Op 26 januari jongstleden hielden we weer onze traditionele ledenvergadering.
Toegegeven het was niet zo spannend als in voorgaande jaren, toen het beleidsplan en de
baanrenovatie op de agenda stonden maar het is toch fijn om als bestuur met de leden in
dialoog te kunnen treden. Dus dank aan degenen, die de moeite hadden genomen om te
komen – maar het zou leuk zijn wanneer bij een volgende gelegenheid een groter deel
van onze achterban zou komen en niet alleen (met alle respect voor degenen die er
waren) “the usual suspects”!

Bestuurlijk nieuws
Zat bij de zojuist genoemde ledenvergadering het huidig bestuur exact een jaar op het
pluche, inmiddels zijn we ook twee commissies rijker! Het bestuur is zeer enthousiast
over het feit, dat een aantal mensen zich geroepen heeft gevoeld op een tweetal
gebieden die zeer belangrijk zijn voor de club – de jeugd en het paviljoen, actief te
worden en het nodige te organiseren.
Voor ons toch al bloeiende jeugdtennis is er een jeugdcommissie gevormd bestaande uit
de volgende personen: Monique Hoeben, Nancy Bosmans, Lisette Klaver, Mieke Moons en
Anne-Marie Croughs.
Voor het beheer van het paviljoen heeft zich de volgende commissie gevormd: Wim
Verhallen, Marita Janssen en Simon Klaver.
Beide commissies zijn voortvarend te werk gegaan – meer over hun initiatieven elders in
dit blad.
Naast genoemde commissies zijn er gelukkig nog de nodige leden actief als vrijwilliger,
dit stellen we erg op prijs en ook wanneer U zich geroepen voelt, meldt U zich aan bij
een bestuurs- of commissielid. Alle kleine beetjes helpen, vele handen maken licht werk
etc etc! Het hoeft niet altijd in de vorm van een formeel bestuurlidmaatschap.
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Openingstoernooi
Op 3 april organiseren we ons openingstoernooi – we hebben dit zo opgezet, dat
iedereen kan meedoen en hopen dan ook massale deelname!

Zondag 3 april opent TC Lichtenberg het
tennisseizoen met een tosstoernooi.
Het begint om 11.00 uur en duurt tot ongeveer
15.00 uur.
We gaan diverse toss rondes doen van 1 uur.
Tussendoor wordt er voor een lunch gezorgd.
Je hoeft je niet vooraf aan te melden, dus kom
3 april rond 10.45 uur gezellig naar ons
sportpark en speel mee!

TC LICHTENBERG

2011

3

JAARGANG 8 NUMMER 1

Husselen
De husselclub wil ook het komend jaar weer met hernieuwd elan verder gaan. Na een
uitgebreide enquête is men tot de conclusie gekomen, dat de dinsdag toch de meest
geschikte avond is. Dus met ingang van 5 april aanstaande is iedereen weer van harte
welkom!

Onze website is verhuisd
Met ingang van 15 maart vindt U onze website op een ander adres:
www.tclichtenbergweert.nl
Reden van de verhuizing was het streven van het bestuur en onze webmaster, Simon
Klaver, om het nog beter en goedkoper te doen. Simon heeft er voor gekozen om de
website nu op een server in Hong Kong te zetten, dus als U ineens tussen de
122 (combinatiegerecht 122) voorbij ziet
redactionele bijdragen een bestelling voor
komen, dan is hij nog bezig om de kinderziektes er uit te krijgen!



De nieuwe pasjes
Voor eenieder, die zijn contributie heeft betaald zijn de KNLTB-spelerspasjes weer
beschikbaar. Deze zijn nodig als U per 1 april op onze banen wilt spelen (afhangen!) en
zeker ook wanneer U als competitiespeler voor de TC Lichtenberg wilt uitkomen. Met
ingang van de start van de competitie, zal de kaartlezer op de deur van het clubhuis ook
zo geprogrammeerd zijn, dat hij alleen nog pasjes van 2011 accepteert. Op de beperkte
tijden, dat het clubhuis open is voor het openingstoernooi, tijdens de komende
trainingssessies en tijdens het openingstoernooi kunt U Uw pasje ophalen in het
clubhuis. Daarna zijn ze ook af te halen tijdens de reguliere openingstijden van het
clubhuis.

Bardiensten
Er is ondermeer tijdens de ALV uitgebreid stilgestaan bij de invulling van de
bardiensten en geconstateerd, dat het vorig seizoen zaken niet altijd zijn gelopen zoals
het we hadden gedacht. Met als gevolg, dat het clubhuis te vaak gesloten was – tot
teleurstelling van onze leden en ook onze penningmeester, die omzet is misgelopen. Het
bestuur en de nieuw gevormde barcommissie willen dit doorbreken. Een aantal zaken
zullen anders worden aangepakt, maar aan een aantal principes zal ook onverkort worden
vastgehouden. De commissie komt hier in een uitgebreide mail op terug. Een aantal
bestaande en nieuwe uitgangspunten zijn echter:
• Voor bepaalde dagdelen willen we meer een beroep doen op de “zelfwerkzaamheid”
van de groep, die op dat moment gebruik maakt van het park;
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• Nieuwe leden, maar ook leden, die al langer lid zijn krijgen een instructie voor de
bardienst;
• Het openen en sluiten van het hekwerk van het park hoeft niet meer door leden
verricht te worden;
• Het opgeven voor een bardienst wordt makkelijker via een link op de website:
www.tclichtenbergweert.nl onder het kopje bardienst
• Ieder lid, wordt nog steeds geacht 2 bardiensten per jaar te verrichten – de
leeftijdsgrens van 70 is daarbij niet meer van toepassing.
Maar zoals gezegd, meer nieuws volgt binnenkort!

De laddercompetitie gaat weer van start
Hadden we al een afhangbord, dat sterk deed denken aan de tijden van Tom Okker en
Betty Stöve, we willen proberen om de laddercompetitie ook weer te laten herleven. We
willen dit doen met de borden, die U nog in het clubhuis kunt vinden:

De competitie is toegankelijk voor alle leeftijden. Wilt U meedoen geef U op via een e
mailtje aan Yme Huizing: Ymehuizing@home.nl. Graag voor 15 april, daarna worden de
bordjes opgehangen!
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Activiteiten 2011
Tot en met augustus is de kalender voor 2011 al weer aardig ingevuld en vindt U
onderstaand de belangrijkste data – noteer vast de activiteiten waar U aan mee wilt
doen, maar kom ook eens kijken bij andere activiteiten en toernooien:
Activiteiten TC Lichtenberg tm augustus 2011

3 april Openingstoernooi
Voorjaarscompetitie
SP E EL DA GE N

IN HAA L DAG E N

14

15

16

4-a pr

1 1 -ap r 1 8-a p r

17

18

19

20

21

22

17

17

22

22

23 /24

W E EK
MAA NDA G

25-ap r

0 9 -m ei 16-m ei 23 -m ei

3 0 -ap r 0 1-m e i

3 0-m ei 02 -jun

DINS DA G

5-a pr

1 2 -ap r 1 9-a p r

26-ap r

1 0 -m ei 17-m ei 24 -m ei

3 0 -ap r 0 1-m e i

3 1-m ei 02 -jun

W OE NS DA G

6-a pr

1 3 -ap r 2 0-a p r

27-ap r

1 1 -m ei 18-m ei 25 -m ei

3 0 -ap r 0 1-m e i

0 1-ju n

DON DERD AG

7-a pr

1 4 -ap r 2 1-a p r

28-ap r

1 2 -m ei 19-m ei 26 -m ei

3 0 -ap r 0 1-m e i

0 2-ju n

09 -jun

VRI JDA G

8-a pr

1 5 -ap r 2 2-a p r

29-ap r

1 3 -m ei 20-m ei 27 -m ei

3 0 -ap r 0 1-m e i

0 2-ju n

10 -jun

ZA TERD AG

9-a pr

1 6 -ap r 2 3-a p r

1 4 -m ei 21-m ei 28 -m ei 04 -ju n 3 0 -ap r 0 1-m e i

0 2-ju n

11 -jun

ZON DAG

10 -apr 1 7 -ap r 2 5-a p r*

1 5 -m ei 22-m ei 29 -m ei 05 -ju n 3 0 -ap r 0 1-m e i

0 2-ju n

13 -jun

ZON DAG (la nde lijk)

10 -apr 1 7 -ap r 2 5-a p r*

0 2-ju n

05 -jun 13 -jun

08 -me i 1 5 -m ei 22-m ei 29 -m ei

0 1-m e i

02 -jun

18/19 juni Voorronde PIP-toernooi
27 juni tm 3 juli K4 Open jeugdtoernooi
17 tm 24 juli Open Toernooi

Voorafgaand aan de competitie zijn er voor alle jeugdteams (ook mini en ¾) trainingen
op zondagochtend: 20, 27 maart en 3 april, telkens van 09.30 uur tot 11.00 uur,
georganiseerd door de nieuwbakken jeugdcommissie.

Parkdag
Van de jeugd is het maar een kleine stap naar de man, die de eeuwige jeugd schijnt te
hebben: Frans van Geffen. Frans organiseert op 26 maart weer een parkdag, waarbij
weer de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden ter hand zullen worden genomen. Dit
zal plaatsvinden op 26 maart om 09.00 en duren tot het begin van de middag. Wilt U
meedoen, geef U dan op bij Frans van Geffen: betty-frans@home.nl

TC LICHTENBERG

2011

6

JAARGANG 8 NUMMER 1

Competitie 2011
Er zijn weinig verenigingen waar zo’n groot deel van het ledenbestand deelneemt aan de
competitie als de Lichtenberg. Onderstaand de indeling voor de competitie. De captains
ontvangen binnenkort een oproep van Willem Croughs, onze VCL, voor een bijeenkomst,
waar “de spelregels” nader zullen worden toegelicht en waar de wedstrijdformulieren
worden uitgereikt. De team-indeling ziet er als volgt uit:

Zondag landelijk
Gemengd 1: 3e klasse
Martin Oonk (aanvoerder)
Marnix Polleart
Ayo Ajayi
Jean Paul Gerards
Cherelle van Dorp

Gemengd 2: 4e klasse
Kim Kunncom (aanvoerder)
Janou Jansen
Suzanne Knapen
Peter Dreesen
Robin van Olfelen
Peter Thunissen

Gemengd 3: 5e klasse.
Mickey Saes
Joris Levels
Yvette Maes (aanvoerder)
Lois Kollee
Heren 1: 4e klasse
Emiel Dignouts (aanvoerder)
Robbert Rutten
Erwin Geurts
Didier Adams
Tim Cuypers

Heren 2: 4e klasse.
Sjors van Eck
Jeroen van Eck (aanvoerder)
Willem van Dooren
Collin Bouwels
Marc Geurts

Dames 1: 1e klasse
Eline Jansen
Anne de Rouw (aanvoerder)
Femke Hendriks
Emma von Scheibler
Severinne Henissen
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Meisjes 1 (tm 17 jaar): 1e klasse
Robin van Dael (aanvoerder)
Cheyenne Seerden
Femke van Heur
Anieke Croughs
Madeleine Franken
Romy Doomen

Meisjes 2 (tm 17 jaar): 1e klasse
Amy van Hulst
Evi Hoeben (aanvoerder)
Claudia Meulen
Carlijn Coolen
Iris Lemmers

Jongens 1 (tm 17 jaar): 2e klasse
Yme Huizing
Antonie Hekers
Jordy Bogie (aanvoerder)
Jack Donders
Tom Croughs

Jongens 2 (tm 17 jaar): 3e klasse
Dylan Laurens (aanvoerder)
Joris van Wel
Rik Verhagen
Friso Smit
Vito Hoeben

Zondag ( district)
e

Gemengd 1 (tm 14 jaar): 2 klasse
Tim Leenders
Abel van Beest
Max Franken (aanvoerder)
Sarah Neele
Bobbi van den Berg
Michelle van den Berg

Zaterdag district
e

Gemengd 1 18+: 1 klasse
Alexander Haspels (aanvoerder)
Robbert Roosen
Ton van Hulst
Monique Gerlach
Ellen Schouten
Annemarie Boelens
Anneloes Timmermans

Gemengd 2 18+: 3e klasse
Loes Hermans
Kristel Leemkuil
Nicole Janssen (aanvoerder)
Dave Beeren
Marc Daems

Gemengd 1 35+: 4e klasse
Noud den Hartog (aanvoerder)
Gerrit van Buuren
Frits Coenen
Karin Coenen
Hanneke Huizing

Heren 1 35+: 4e klasse
Ton Govaerts (aanvoerder)
Wim Verhallen
Theo Zouteriks
John Huizing
Mark van den Hoff
Hein Franken

TC LICHTENBERG

2011

8

JAARGANG 8 NUMMER 1

Vrijdagavond district
e

Gemengd 1 35+: 4 klasse
Anne-Marie Croughs
Annemarie van Hulst
Lisette Sickman
Jantine Zwart
Leonard Jansen
Simon Klaver
Willem Croughs
John Huizing

Woensdag middag district
Gemengd 1 t/m 12: 2e klasse
Luc Nouwen (aanvoerder)
Lars Poell
Sven Bosmans
Bobbi van den Berg
Michelle van den Berg

Junioren: ¾ veld
Amber Duinkerke
Imke Rademaekers
Merle van Beest
Maartje Papen
Dez Kollee (aanvoerder)
Tessa Klaver

Junioren: mini veld
Jules Nouwen
Kirsten Croughs (aanvoerder)
Lieke Bosmans

Dinsdag morgen district
e

Dames dubbel 35+ 5 klasse
Irmgard Haspels (aanvoerder)
Riet van Bussel
Ineke van Engelen
Jeanny Peters
Nel Wijnstock
May van Moorsel
Ria Smeets
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Najaarscompetitie
Terwijl de voorjaarscompetitie nog moet beginnen, maken we U ook nog attent op de
najaarscompetitie. Met onze all-weather banen een prima gelegenheid om het seizoen
nog een beetje door te trekken – het risico op uitval door weersomstandigheden is bijna
nul. Heeft U belangstelling geef U dan op bij: Willem Croughs:
willem@tclichtenbergweert.nl
De speeldata zijn:
SPEELDA G EN

IN H A A L D A G E N

W EEK

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

W O E N S D AG

3 1 -a u g

7 -s e p

1 4 -s e p

2 1 -s e p

2 8 -s e p

5 -o kt

1 2 -o kt

1 9 -o kt

2 6 -o kt

2 -n o v

D O N D E R D AG

1 -s e p

8 -s e p

1 5 -s e p

2 2 -s e p

2 9 -s e p

6 -o kt

1 3 -o kt

2 0 -o kt

2 7 -o kt

3 -n o v

VR IJ D AG

2 -s e p

9 -s e p

1 6 -s e p

2 3 -s e p

3 0 -s e p

7 -o kt

1 4 -o kt

2 1 -o kt

2 8 -o kt

4 -n o v

ZAT E R D AG

3 -s e p

1 0 -s e p

1 7 -s e p

2 4 -s e p

1 -o kt

8 -o kt

1 5 -o kt

2 2 -o kt

2 9 -o kt

5 -n o v

ZO N D AG

4 -s e p

1 1 -s e p

1 8 -s e p

2 5 -s e p

2 -o kt

9 -o kt

1 6 -o kt

2 3 -o kt

3 0 -o kt

6 -n o v

Het aanbod van de KNLTB bestaat uit de volgende klassen:
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