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Van de voorzitter

Midden oktober.
Het buitenseizoen zit er op. Althans, voor de meesten onder ons. Respect heb ik voor de
die-hards die alle weersomstandigheden trotseren en onze onvolprezen French-Court
banen de hele winter door voorzien van regelmatig gebruik. En dat terwijl de rest
(waaronder mezelf) de warmte van de hal opzoeken.
Weten jullie het nog? Begin dit jaar hebben we aan alle leden het beleidsplan
voorgelegd, voor zover interesse bestond. Aanleiding was onder meer het mogelijke
verdwijnen van de tennishal en niet te vergeten de zo langzamerhand broodnodige
renovatie van onze banen. Het hele jaar al is een enthousiaste groep mensen bezig om
allerlei aspecten rondom renovatie van de banen uit te werken. Dat loopt van onderzoek
naar baansoorten, tot subsidiekansen, sponsoring, communicatie, natuur, ledenwerving,
training etc. Doel is om te komen tot een levendige, bloeiende, boeiende en
aantrekkelijke vereniging voor iedereen die in Weert wil tennissen bij dé tennisclub van
Weert, de Lichtenberg dus.
De komende ledenvergadering, woensdag 28 januari aanstaande om 20.00 uur in het
paviljoen, gaan we u de plannen voorleggen in de jaarlijkse ledenvergadering. Zet deze
datum vast in uw agenda en zorg dat u er bij bent. Het is van belang voor u en ons als
Bestuur dat we besluiten nemen op basis van een groot draagvlak. Dat kan alleen als u er
bent. Nogmaals, 28 januari, 20.00 uur, paviljoen. U zie u graag.
Zaterdag 13 december (of als het slecht weer is 20 december) willen we het park eens
goed onderhanden nemen. Bladeren weg, spullen naar binnen, zorgen dat de zaak
winterklaar is. Zin om een handje mee te helpen. Laat het me weten.
In elk geval tot 28 januari.
Wil Hermans,
14 oktober 2008.
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HERHAALDE OPROEP
•
•
•
•

Vind u het ook belangrijk dat de Lichtenberg blijft bestaan?
Vind u het ook belangrijk dat het park er netjes uit blijft zien?
Vind u het ook belangrijk dat het paviljoen open is?
Vind u het ook belangrijk dat we veel activiteiten uitvoeren?

Dan zijn we op zoek naar u
Zonder vrijwilligers kan een vereniging als de onze niet bestaan. We zijn altijd
op zoek naar vrijwilligers.
Op dit moment zoeken we mensen die ons willen helpen om:
•
•
•
•
•
•

De bestuursfunctie paviljoenzaken in te vullen
Het paviljoen mee te beheren door in de paviljoencommissie plaats
te nemen
De onderhoudsploeg voor het park te versterken
Zitting te nemen in de technische commissie
De rol van penningmeester op zich willen nemen

Informatie bij een van de bestuursleden.

We rekenen op u om de vereniging levend en
bestuurbaar te houden.
Namens het bestuur,
Wil Hermans, voorzitter
0495-450302
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Ledenadministratie.
Hallo luitjes.
Het tennisseizoen buiten loopt al weer ten einde. Heel veel leden zijn inmiddels al binnen in
de hal aan het tennissen.
Toch wil ik jullie op enkele dingen attent maken.
1e. Ik heb een nieuw e-mailadres: rietzouteriks@kpnmail.nl.
2e. Willen jullie volgend jaar een andere foto op de pasjes hebben, dan nu opsturen naar mijn
adres: Steenspil 7 6003BS Weert. Graag achter op de foto je naam.
Dit is vooral belangrijk voor de jeugd. Er staan foto’s op hun pasjes die er echt niet meer op
kunnen blijven staan. Dus kijk ze nog eens na.
3e. OPZEGGEN. Natuurlijk willen wij alle leden graag behouden. Maar er kunnen redenen
zijn dat het noodzakelijk is om op te zeggen. Voor 31 DEC. 2008 moet dit bij mij binnen
zijn. Zowel schriftelijk of per email. Wie te laat is blijft automatisch lid in 2009 en
is dan ook verplicht om zijn contributie voor dat jaar te voldoen.
Neem goede notitie van het bovenstaande, dan komen er ook geen problemen.
Tot de volgende heksenpraat.
Groetjes Riet.

IN MEMORIAM MANFRED MEISTER
Op 1 september 2008 hebben we veel te vroeg afscheid moeten nemen van Manfred Meister
onze goede tennisvriend, hij zou 28 sept. 68 jaar geworden zijn.
Het was een echte gedreven sportman, hockey, tafeltennis , schaatsen enz.
Maar vooral tennis was zijn favoriete sport, waarin hij zich kon uitleven. Dat deed hij dan ook
met veel plezier en inzet.
Een wedstrijd spelen met hem, of tegen hem, was prettig en sportief maar ook met veel inzet
om te winnen.
Nadat hij gestopt was met werken was er meer vrije tijd, en hij heeft nog enkele jaren kunnen
genieten van overdag tennissen, en daarna lekker doorzakken.
Veel te kort heeft hij ook met zijn gezin van deze vrije tijd kunnen genieten, want een ziekte
kondigde zich aan.
Met veel moed en vertrouwen dat alles nog goed zou komen, is hij de strijd tegen de ziekte
aangegaan, maar heeft deze helaas helaas niet kunnen winnen.
Wij zullen hem missen.
Wij wensen Sandra , Charlotte , Anne-marie en zijn familie veel sterkte met dit grote verlies.
H.L.
TC LICHTENBERG
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Clubkampioenschappen 2008
Van 30 augustus tot en met 6 september hebben de clubkampioenschappen voor
zowel de junioren (tot en met 14 jaar) als de senioren plaatsgevonden. De
weersvoorspellingen beloofden niet veel goeds, maar achteraf gezien hebben we
heel erg geboft met het weer. Op de doordeweekse avonden hebben we af en
toe een kleine bui gehad, maar kon er gelukkig gewoon doorgespeeld worden. Op
de finaledag konden we ’s middags heerlijk op het terras in het zonnetje
genieten van zeer spannende finalewedstrijden.
Bij de senioren was de opkomst met 60 deelnemers even hoog als vorig jaar. En
ook dit jaar was dit deels te danken aan onze jeugdige senioren. Het was mooi om
te zien dat ook dit jaar weer jong en oud goed samenging en vochten voor de
overwinning. Op de laatste dag zijn de finales gespeeld en dit heeft geleid tot de
volgende kampioenen:
Klasse
Gemengd Dubbel Open
Heren Dubbel Open
Dames Dubbel Open
Heren Enkel Open
Gemengd Dubbel 7
Dames Dubbel 7
Heren Dubbel 7
Dames Enkel 7
Heren Enkel 7
Heren Enkel 8

Clubkampioenen
Severine Hennissen
Emiel Dignouts
Robbert Roosen
Emiel Dignouts
Monique Gerlach
Anneloes Timmermans
Roy Linders
Debby Hermans
Roy Hermans
Marita Janssen
Jantine Zwart
Roy Hermans
Dominique Vos
Judith Smit
Mark Daems
Cor Gielissen

2e plaats
Anneloes Timmermans
Robbert Roosen
Jop Roosen
Raf Kollee
Severine Hennissen
Anne de Rouw
Tycho Lamberigts
Nicole Janssen
Leonard Jansen
Ria Smeets
Mariet Bruschinski
Frits Coenen
Mark Daems
Sanne ten Haken
Leonard Jansen
Simon Klaver

Na afloop kregen deze spelers tijdens de prijsuitreiking allemaal een heuse
beker. Daarnaast heeft TC Lichtenberg een wisseltrofee ingevoerd, voor de
winnaar van de Heren Enkel Open. Aan hem de taak om ervoor te zorgen dat hij
ook volgend jaar weer de wisseltrofee in zijn bezit krijgt!
TC LICHTENBERG
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Door de hoge opkomst, het goede weer tijdens de finaledag en het enthousiasme
van de spelers waren de clubkampioenschappen 2008 zeer geslaagd.
We hopen dat we volgend jaar weer net zo’n grote opkomst mogen hebben, want
dan zal het wederom een succesvol toernooi worden. Tot volgend jaar!
De activiteitencommissie,
Loes Hermans
Jantine Zwart
Con Bras
Nicole Janssen

Hallo Jeugd,
De clubkampioenschappen zitten er weer op. Ondanks de matige opgave was het een leuk
toernooi, met veel lange en mooie wedstrijden. De finale dag werd zoals gewoonlijk samen
met de senioren gehouden maar de jeugd deed zeker niet onder voor hen. De meeste spelers
die door de poule heen kwamen moesten nog een halve finale spelen om in de prijzen te
vallen. Bij de ME t/m 14 moesten er zelfs 2 kwartfinales gespeeld worden.
De finalisten van de Tc. Lichtenberg jeugd clubkampioenschappen waren:
Miniveld

1e Anieke Croughs
2e Max Francken

JE t/m 10

1e Vito Hoeben
2e Tom Croughs

ME t/m 12

1e Robin van Deal
2e Laura Rijns

JE t/m12

1e Coen Dirckx
2e Mark van Kappel

ME t/m 14

1e Lois Kollee
2e Yvette Maes

JE t/m14

1e Mats Weekers
2e Joey Stevens

Er waren ook dit jaar weer veel jeugdspelers die zich bij de senioren hebben ingeschreven, de
jeugd commissie wil ook deze spelers feliciteren met hun behaalde resultaten.
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Wij hopen de spelers die dit jaar mee hebben gedaan volgend jaar terug te zien. De
jeugdcommissie wil dan ook aan jullie vragen om volgend jaar jullie tennis vriendjes en
vriendinnetjes uit te nodigen voor de clubkampioenschappen van 2009.

Groetjes,
Mirjam en Robbert

ANIEKE CROUGHS EN ABEL VAN BEEST LIMBURGS KAMPIOEN MINIVELD
Omdat onze jeugdleden Abel van Beest, Anieke Croughs, Jort Cuijpers, Max Franken, Sanne Gerads,
Emily Lehmann en Maartje Papen tijdens het miniveld toernooi in juni op de Lichtenberg poule
winnaar waren geworden, waren ze uitgenodigd om deel te nemen aan de Limburgse
kampioenschappen miniveld.
Op zaterdag 30 augustus jl. was het zover en is het 7-tal met ouders naar Venlo afgereisd. Op een
van de warmste nazomerdagen van het jaar hebben onze kids hun uiterste best gedaan.
e

Aan het einde van de dag bleek dat Maartje in haar categorie t/m 7 jaar 4 van Limburg was
e
e
e
Abel, Anieke, Jort en Max mochten als 1 of 2 van de poule op zondag de 31 nog de hele dag
strijden om de finaleplaatsen. Er werden –weer in de hitte- heel veel spannende wedstrijden gespeeld.
Uiteindelijk hebben ze
een fantastisch resultaat
gehaald
Anieke en Abel zijn in
hun categorie tot en met
8 jaar Limburgs
kampioen geworden!!
e
e
Max is 2 en Jort is 3
van Limburg in de
categorie tot en met 9
jaar geworden!!
Proficiat allemaal, wij zijn
trots op jullie

De jeugdcommissie
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Najaarscompetitie 2008
Voor het eerst heeft TC Lichtenberg deelgenomen aan de najaarscompetitie, die
door de KNLTB georganiseerd is. Vanuit onze vereniging deden 5 teams mee. Dit
waren 3 jeugdteams en 2 seniorenteams. Vanaf eind augustus tot begin oktober
hebben zij 6 zondagen achter elkaar leuke wedstrijden gespeeld. Het weer zat
daarnaast ontzettend mee (op 1 zondag na), waardoor we kunnen spreken van een
geslaagde deelname aan de najaarscompetitie.
Uiteindelijk is 1 team van de Lichtenberg kampioen geworden: het 1e gemengde
team tot en met 17 jaar. Dit team bestond uit: Severine Hennissen, Anne de Rouw,
Emma von Scheibler, Jop Roosen en Raf Kollee. Van harte gefeliciteerd met het
behalen van dit kampioenschap! Daarnaast heeft ons meisjesteam tot en met 14
een mooie gedeelde eerste plek behaald, waarvoor ook hulde. Dit team bestond
uit: Carlijn Coolen, Madeleine Franken, Evi Hoeben, Amy van Hulst, Claudia Meulen
en Noelle van Sprang.
Nicole Janssen
Verenigings Competitie Leider

Herinnering: Aanmelding voorjaarscompetitie 2009
Een tijdje geleden heeft iedereen een mailtje ontvangen met daarin nadere
informatie over de voorjaarscompetitie 2009. Je kunt je individueel of per team
inschrijven. Dit had vóór 15 oktober moeten gebeuren. Aangezien we nog meer
reacties verwachten, kun je je per ommegaande nog aanmelden door een mailtje
te sturen naar Nicole Janssen (senioren) of Annemarie van Hulst (junioren):
janssen_nicole@hotmail.com of a.f.van.hulst@home.nl. GEEF JE DAAROM NU
OP!
Geef hierbij aan wat je speelsterkten zijn (enkel + dubbel), je bondsnummer en
naar welke competitiesoort en –dag je voorkeur uitgaat.
Met sportieve groet,
Nicole Janssen en Annemarie van Hulst
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