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Voorwoord
Beste Tennisvrienden,
Het nieuwe jaar/seizoen zijn we weer gestart met een mosselavond, waar weer heel veel
werk verricht werd door de kantinecommissie. Het is zeker de moeite waard geweest.
De avond was ook deze keer weer een succes.
Op zondag 27 januari hadden we de Algemene Ledenvergadering. Er was deze keer een
redelijke opkomst. We hebben afscheid genomen van Jan Evers als bestuurslid.
Hij blijft gelukkig actief in zijn andere functie’s van parkbeheer en als lid van de
kantinecommissie. Ook hebben we afscheid moeten nemen van Theo Woltering en Rob
Didden, commissieleden Sponsoring en van Marleen Wels als lid van de kantinecommissie. Uiteraard werden allen zeer bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren.
Het belangrijkste discussiepunt was, hoe verder te gaan in de nabije toekomst.
Er zal nog veel gedaan moeten worden komend jaar. Zeker gelet op het feit,
dat er op dit moment geen sponsorcommissie meer is en dat er voor 2014 nog
slechts 3 bestuursleden overblijven. Er zal dringend medewerking gevraagd worden
van alle leden.
We kijken nu weer vooruit op het komende tennisseizoen.
Dit jaar wordt al op 24 maart gestart met het openingstoernooi, als het weer tenminste
geen roet in het eten gooit.
Een aantal teams zal ook dit jaar deelnemen aan de competitie,
waar gelet op de resultaten van de afgelopen seizoenen, zeker gerekend wordt op één
of meer kampioenen. We wensen jullie allemaal in ieder geval een gezellig, succesvol en
sportief tennisseizoen toe.
René Jansen,
Voorzitter
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Samenstelling Bestuur
Voorzitter:
René Janssen
Tel.: 046 433 90 88
E-mail: r.wjanssen@hetnet.nl

Secretaris:
Gonnie Feijen
Tel.: 06 121 430 39
E-mail: 5xfeijen@home.nl

Penningmeester:
Brigitte Scheijen
Tel.: 046 433 92 65
E-mail: jscheijen@home.nl

Algemeen Bestuurslid:
John Pex
Tel.: 046 433 44 08
E-mail: john.pex@home.nl

Voorzitter Jeugdcommissie:
Mart Westbroek
Tel.: 046 433 44 18
E-mail: westbroek29@home.nl

Voorzitter Kantinecommissie:
Renate Parren
Tel.: 046 433 38 21
E-mail: parre081@planet.nl

Algemeen Bestuurslid:
Wilma Foederer
Tel.: 046 433 82 28
E-mail: wilma.foederer@planet.nl
Lid worden.
U kunt zich opgeven als lid bij LTC Urmond door het inschrijfformulier
te downloaden ( www.ltcurmond.nl ) en ingevuld op te sturen naar
de ledenadministratie
Lidmaatschap beëindigen.
Het lidmaatschap van LTC Urmond loopt tot en met december. In verband met
afdrachten aan de KNLTB, zijn leden, die willen opzeggen, volgens het
huishoudelijk reglement dit verplicht te doen uiterlijk 31 december.
Het kan per briefje of per e-mail. Zegt u het lidmaatschap op na 31 december,
dan bent U voor dat jaar het hele contributiebedrag nog verschuldigd.
LTC Urmond (Verenigingsnummer 40964),
Swentiboldlaan 29, 6129 HP Urmond, Telefoon kantine: 046 - 433 50 74.
Rabobank: 14.92.47.087
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Hans Janssen B.V.

Business Park Stein 110
6181 MA Elsloo
Telefoon: 046 - 433 66 48
Fax: 046 - 433 60 79
Mobiel: 06 - 53 20 98 67
Email: info@hansjanssen.com

Internet: www.hansjanssen.com

Advertentie

Overzicht Commissies
Kantinecommissie
Marie-Louise Evers
Jan Evers
Lilly Ogg
Renate Parren (aanspreekpunt)
Paul Parren

Sponsor + PR Commissie
VACANT!!
VACANT!!
VACANT!!
Commissie Park & Baan Onderhoud
Jan Evers
Ger Dirrix
Gerrit Strijkers
VACANT!!

Jeugdcommissie
Jurgen Scheijen
Mart Westbroek
Esther Vaessen
Jan Vaessen

ClubInfo / Website
Esther Vaessen

Overzicht Projectgroepen
Zomer- & Wintercompetitie
Leon Aarts
Olaf Feijen

Molenpark Toernooi
Marco Huijs
Sonja Breikers
Jean de Vries (wedstrijdleider)
Chantal Baggen
Ine Spinder

Maandagavond-Mixed
Herenmorgen
Ger Dirrix

Licht-Mixed
Ger Hellebrand
Brigitte Scheijen

Senior Plus eendagstoernooi 50+
Ger Dirrix
Jan Evers

Ondersteuning, op welke manier dan ook, is hard nodig.
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OpgaveFormulier

Vele handen maken licht werk !!!!
		

Opmerkingen:

Molenpark Toernooi
Recreatie/Ideeën Commissie
Licht-Mixed
Poetsen (kantine)
Overige activiteiten
Eigen suggesties
Commissie Park & Baan Onderhoud
Wenst aan geen activiteiten deel te nemen
Naam
Adres
Tel. 		

E-mail

Inleveren bij Gonny Feijen: Bramertweg 13 - 6129 PM Urmond.
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voorjaarsWANDELING
Zondag 17 maart 2013
We vertrekken om 14 uur vanuit de kantine

Noteer de bovenstaande datum alvast in je agenda:
LTC Urmond organiseert net voor de opening
van het seizoen een gezellige
voorjaarswandeling voor het hele gezin.
Onderweg zal er worden gezorgd voor een
kleine versnapering en na afloop wacht U een heerlijke
puntzak LTC-Patat.
En dit alles voor 3,50 euro per persoon.
(kinderen tot 12 jaar 1,50)
Ook niet-leden zijn welkom.
Inschrijven via mail: parre081@planet.nl of via telefoon:
046-4333821/046-4338939
Namens de kantine commissie, Renate Parren

Ledenpas / KNLTB-pas
Seizoen 2013

De pasjes kunnen worden opgehaald in de Kantine:
Zondag 24 maart 2013 tijdens het openingstoernooi (zie onderstaand).
Maandag 25, dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 maart 2013
tussen 19.00 - 21.00 uur.
LET OP !! Heeft u niet tijdig betaald dan ontvangt u GEEN pasje.
(deze pasjes zijn noodzakelijk voor toernooien en competitie) !!!!
Bent U deze avonden verhinderd, dan kunt U het pasje persoonlijk
ophalen bij het Secretariaat aan de Bramertweg 13 te Urmond.
Dit graag na een mailtje of telefoontje.
E-mail: 5xfeijen@home.nl - Tel.: 06 121 430 39
Het Bestuur

Openingstoernooi
seizoen 2013
Zondag 24 maart

Mits de weergoden ons goed gestemd zijn en daardoor
de banen tijdig kunnen worden opgeleverd.
Verdere info hierover volgt nog.
Namens de kantine commissie, Renate Parren

Van Houtum B.V.
Boutestraat 125
6071 JR SWALMEN
Postbus 9013
6070 AA SWALMEN
Locatie Verwerking:
Industrieterrein nr. 526
Reubenberg 8a
6071 PS SWALMEN
Tel.: +31 (0)475 507 300
Fax: +31 (0)475 507 301
E-mail: info@vanhoutum.nl
Internet: www. vanhoutum.nl

Advertentie

Voorjaarscompetitie 2013
Na een winterstop van een paar maanden, waar de winter ons goed te pakken heeft
gehad, begint menigeen al eens naar buiten te kijken, om te zien wanneer de laatste
sneeuw gaat verdwijnen. Het is begin maart en bij velen begint de drang om weer op
gravel te kunnen gaan spelen, op te komen. De vooruitzichten voor de komende dagen
zijn goed, waarbij de temperaturen in de loop van komende week met dubbele cijfers
geschreven zouden kunnen worden. Als de mannen van de baancommissie
met de tractor en de wals aan het einde van de maand de laatste plooien van de banen
hebben glad gestreken, kan er bij goed weer op 24 maart al het openingstoernooi
gespeeld worden. Na twee weken wennen aan de gravel, gaat op zaterdag 6 april de
voorjaarscompetitie 2013 van start.
Dit jaar gaan vijf teams, alleen senioren, meespelen in deze competitie,
één herenteam 35+ en een gemengddubbel 35+ op de zaterdagmiddag,
en drie gemengde teams op vrijdagavond.
De eerste competitiedag voor de zaterdagteams is 6 april 2013
en voor de vrijdagteams 12 april 2013.
De teamcaptains zullen binnenkort een mail krijgen met daarin vermeld
de te betalen competitiebijdragen.
Tijdens het openingstoernooi van 24 maart a.s. worden
de competitie-papieren aan de captains uitgereikt en ontvangen
we van hen de bijdrage van hun team.
Indien er nog onduidelijkheden zijn, dan horen we het wel van jullie.
Verder rest ons nog om jullie allen een sportieve en gezellige competitie toe te wensen.

Leon Aarts en Olaf Feijen
Competitieleiders
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Senioren vrijdagavond
Speeldata: 12 april, 19 april, 26 april, 10 mei, 17 mei, 24 mei, 31 mei 2013

Gemengd dubbel 35+, team 1 (3e klasse)
Chantal Verboort©
Sonja Breikers
Bert Verboort
Jean de Vries
Jan Vaessen
Gemengd dubbel 35+, team 1 (4e klasse)
Gonnie Feijen©
Chantal Maessen
Olaf Feijen

John Tolen

Gemengd dubbel 35+, team 1 (4e klasse)
Jacqueline Schalken©
Gertie Muysenberg
Bianca de Pijper
Phon Stevens
Marco Huys
Peter van de Bom

Senioren zaterdagmiddag
Speeldata: 6 april, 13 april, 20 april, 11 mei, 18 mei, 25 mei, 1 juni 2013

Gemengd dubbel 35+, team 1 (1e klasse)
Marga Hoofs©
Esther Vaessen
Diny Scheijen
Jurgen Scheijen
Harry Foederer
Heren dubbel 35+, team 1 (4e klasse)
Gerrit Strijkers©
Frans Boels
Sacha Elzinga
Paul Parren
Leon Aarts

Olaf Feijen

© = teamcaptain
De wedstrijdindelingen zijn te vinden op onze verenigingssite
www.ltcurmond.nl
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Najaarscompetitie 2013
Beste tennisvrienden en -vriendinnen,
De banen zijn nog niet open, de sneeuw is nog niet helemaal weg en de eerste wedstrijden zijn
nog niet gespeeld in de voorjaarscompetitie of er moet al weer voorbereidingen getroffen gaan
worden voor de najaarscompetitie. Zowel junioren als senioren kunnen hier aan deelnemen.
Vanaf de laatste week van augustus, week 35, zal er op zeven opeenvolgende weken wedstrijden
gespeeld gaan worden.
Heeft u interesse om (eens) deel te nemen aan de competitie, dan kunt u zich via een
van bijgaande formulieren aanmelden bij de competitieleiders. Er zijn diverse categorieën
waarin gespeeld kan worden, zowel voor beginners als voor gevorderden, zowel dames-, herenals gemengd competitie. Afhankelijk van de competitiesoort worden er singles en dubbels gespeeld
of alleen dubbels.
Heeft u nog geen ervaring met competitie spelen of u weet niet wat er van verwacht wordt bij een
competitie, dan kunt u altijd de clubleden of de competitie-leiders vragen die er al vaker aan hebben deelgenomen.
Meer info betreffende de najaarscompetitie is te vinden op de site van de KNLTB.
DATA NAJAARSCOMPETITIE
Hopelijk kunnen we u verwelkomen in de najaarscompetitie.
REGIO
ZUID 2013
We wensen u alvast veel tennisplezier
toe.
De competitieleiders, Leon Aarts en Olaf Feijen
SPEELDAGEN
WEEK

35

36

WOENSDAG

28-aug

4-sep

DONDERDAG

29-aug

VRIJDAG

37

38

INHAALDAGEN
40

41

42

43

44

11-sep 18-sep 25-sep

2-okt

9-okt

16-okt

23-okt

30-okt

5-sep

12-sep 19-sep 26-sep

3-okt

10-okt

17-okt

24-okt

31-okt

30-aug

6-sep

13-sep 20-sep 27-sep

4-okt

11-okt

18-okt

25-okt

1-nov

ZATERDAG

31-aug

7-sep

14-sep 21-sep 28-sep

5-okt

12-okt

19-okt

26-okt

2-nov

ZONDAG

1-sep

8-sep

15-sep 22-sep 29-sep

6-okt

13-okt

20-okt

27-okt

3-nov
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Najaarscompetitie 2013
Inschrijfformulier senioren -

deadline 25 mei

Inschrijfformulier najaarscompetitie 2013
senioren
Ondergetekende (teamcaptain),
Naam: _____________________________________________________________________
Telefoon: ___________________________________________________________________
e-mail-adres: ________________________________________________________________
schrijft onderstaand team in
Naam spelers / speelsters:

Pasnummer

M/V

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Schrijft in voor:

Competitie-soort
 Heren


Heren dubbel



Dames



Dames dubbel



Gemengd



Gemengd dubbel

17+

(zo)

(za)

(zo)

(do.mo/do.av/za)

(zo)

(do.av/za)

35+

55+


(vr.av)


(vr. md)


(vr.av)


(vr.av)


(vr.md)

*17+ zijn spelers die voor 1 januari 1997 zijn geboren (in deze categorie kunnen zowel junioren van
17 jaar als senioren spelen)
35+ zijn spelers die voor 1 januari 1979 zijn geboren.
55+ zijn spelers die voor 1 januari 1959 zijn geboren.

Handtekening: ____________________________________ Datum: ___________________

Opm.: sluitingsdatum is zaterdag 25 mei 2013

Terugtrekken van een team na inschrijving kost max. € 225,*************************************************
Inleveren: Leon Aarts, Odalaan 48, Urmond, leon.aarts@home.nl
Olaf Feijen, Bramertweg 13, Urmond, 5xfeijen@home.nl

Datum binnenkomst: ____________________ (in te vullen door competitie-leiders)
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Najaarscompetitie 2013
Inschrijfformulier junioren -

deadline 25 mei

Inschrijfformulier najaarscompetitie 2013
junioren
Ondergetekende (teamcaptain),
Naam: _____________________________________________________________________
Telefoon: ___________________________________________________________________
e-mail-adres: ________________________________________________________________
schrijft onderstaand team in
Naam spelers / speelsters:

Pasnummer

M/V

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Schrijft in voor:

Competitie-soort


jongens



meisjes



gemengd

10 t/m 12 jaar*
groen

11 t/m 14 jaar*

11 t/m 17 jaar*


(wo.md)

(wo.md)

(wo.md)


(zo)

(zo)

(zo)


(zo)

(zo)

(zo)

*10 t/m 12 jaar zijn spelers/-sters die op of na 1 januari 2001 en voor 1 januari 2004 zijn geboren.
11 t/m 14 jaar zijn spelers/-sters die op of na 1 januari 1999 en voor 1 januari 2003 zijn geboren.
11 t/m 17 jaar zijn spelers/-sters die op of na 1 januari 1996 en voor 1 januari 2003 zijn geboren.

Handtekening: ____________________________________ Datum: ___________________

Opm.: sluitingsdatum is zaterdag 25 mei 2013

Terugtrekken van een team na inschrijving kost max. € 225,*************************************************
Inleveren: Leon Aarts, Odalaan 48, Urmond, leon.aarts@home.nl
Olaf Feijen, Bramertweg 13, Urmond, 5xfeijen@home.nl

Datum binnenkomst: ____________________ (in te vullen door competitie-leiders)
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Advertentie

RAMEN
DEUREN
ROLLUIKEN
Vernieuwde showroom met uitgebreide
collectie voordeuren
Voor kunststof ramen, deuren, puien, grootste
collectie voordeuren.
Alles eigen fabricage en montage.
Voor info en offerte:
Stationsstraat 58B, Schinnen
Tel. (046) 443 17 57, b.g.g. (046) 433 91 47
www.tummerskunststof.nl

Oproep:

Wij verzamelen ijzer koper lood zink en kabelafval
Dit kunnen jullie inleveren in de grijze bak achter de kantine.
Bij grotere hoeveelheden kunnen jullie bellen met 06-45620618,
dan komen wij het ophalen. De mannen van baanonderhoud zullen dit scheiden
en afvoeren. De opbrengst komt ten baten voor de club.
Vraag ook bij familie vrienden of kennissen.
De baancommissie

Advertentie

Maandagavond-mixed
Vanaf 25 maart 2013

De maandagavond-mixed start weer op maandag 25 maart om 19 uur
onder leiding van Ger Dirrix. Ben op tijd aanwezig en trek een balletje. Dan ben je
er zeker van dat je ook meteen kunt spelen.
Het is de bedoeling dat iedereen met iedereen speelt
en de gezelligheid voorop staat.
De Maandagavond-Mixed is in het leven geroepen om beginnende tennissers
de gelegenheid te geven met anderen een balletje te slaan en wat meer thuis
te raken binnen de club. De al wat meer getalenteerde speler zal zijn of haar spel
hierop aanpassen om zo een leuke wedstrijd te bevorderen.
Hieronder de spelregels:
om te spelen moet je 5 minuten voor de aanvang van de partij
je pasje inleveren;
indeling geschiedt door eigen loting middels het groen/witte balletjessysteem;
voorkeuren m.b.t. het spelen van bepaalde partijen kunnen niet
worden gehonoreerd;
junioren vanaf 12 jaar kunnen meespelen vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur
(2 partijen).

Zondag Dames- en Herenmorgen
Vanaf 7 april 2013

De bekende Herenmorgen start op zondag 7 april vanaf 9.45 uur.
Omdat er ook regelmatig dames deze ochtend bezoeken hebben we de zondagen
omgedoopt tot Dames- en Herenmorgen. Dus dames...jullie zijn van harte welkom.
De kantine is geopend tot 13.00 uur.
Groetjes en veel tennisplezier,
Ger Dirrix
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Huishoudelijk reglement
Kantine-dienst!

In de bijlage van deze
info treft U ook weer
het kantinerooster
voor het komende
seizoen aan.

De kantine gaat om 19 uur open.
Indien Uw opvolger voor het eerst kantinedienst draait,
maak hem/haar dan wegwijs.
Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om bij verhindering van een
kantine-dienst te zorgen dat er vervanging ter plaatse is.
Je kunt ten allen tijde met iemand ruilen.
De kantine wordt draaiende gehouden door de leden zelf. Daarom is het van 		
groot belang dat eenieder ook zijn/haar verantwoordelijkheid neemt met 			
betrekking tot deze taak. Alleen zo houden we het plezierig voor iedereen.
Laat daarom de kantine ZO achter, zoals je hem zelf graag bij aanvang aan 			
zou willen treffen en neem de nodige hygiene-maatregelen serieus!!
De bar en het buffet dienen volledig schoongemaakt te worden en
de glazen opgeruimd (bar is dus leeg!!)
Het koffie-apparaat uitschakelen en schoonmaken.
Tafels binnen en buiten schoon achterlaten.
De kantine veeg-schoon achterlaten.
Zorg svp dat de koelkasten bij buffet en keuken zijn bijgevuld en
let op houdbaarheidsdata.
De prullenbakken tijdig legen (ook op toiletten en kleedruimten).
Controleer de natte ruimten.
Verder is het zeer belangrijk dat:
De baanverlichting uiterlijk om 22.45 uur uitgemaakt dient te worden. De kantine vanaf
23.30 uur (driekwartier na afloop van de laatste partij), doch uiterlijk om 01.00 uur
gesloten moet zijn. Dit in verband met afgegeven vergunningen.
Een uitgebreidere omschrijving omtrent te gebruiken apparatuur, voorraden,
veiligheidsmaatregelen en andere belangrijke zaken ligt ter inzage in de kantine.
De “kantine-klapper” onder de bar!! Hierin bevinden zich ook de ledenlijst en
de consumptie-tellijsten.
Wij wensen iedereen een prettige en sportieve kantine-dienst toe.
De kantinecommissie
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Clubinfo
Artikeltjes, foto’s, “Wist-U-datjes” en andere wetenswaardigheden
zijn altijd zeer welkom. Aanleveren bij: Esther Vaessen (esthervc@home.nl).

Sluitingsdatum 2e uitgave 2013: 12 mei 2013
Mocht u deze info nog niet per e-mail hebben ontvangen dan kunt u
uw e-mail adres aan de bovenstaande e-mailadressen doorgeven.
Kijk geregeld op onze website voor verdere informatie, uitslagen, etc.

www.ltcurmond.nl

Voor elk horeca-bedrijf, groot en
klein, moet u bij Horeca
Makelaardij Totaal zijn.
Mauritslaan 4a
6161 HV Geleen
Tel.: 046 475 25 55
Fax: 046 475 77 07
Mobiel: 0651 169 161
E-mail: jo@horecatotaal.nl

Jo Olivier
Advertentie

Advertentie

