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Voorwoord
Beste Tennisvrienden,
Op 5 september heeft de Jeu de Bouleclub officieel hun banen geopend.
Daarmee is een lange periode van voorbereiding door de beide besturen afgesloten.
We heten bestuur en leden/gebruikers van harte welkom in het park.
De samenwerking zal zeker leiden tot een positieve uitstraling voor het gehele park.
In de afgelopen periode heb ik meerdere malen kenbaar gemaakt, dat we een groot
probleem gaan krijgen met het samenstellen van bestuur en commissies.
Daar zijn uiteraard allerlei oorzaken voor.
Door de vergrijzing in de komende tijd zal dat probleem steeds nijpender worden.
Ik heb allen, die op dit moment geen taak binnen de vereniging hebben, persoonlijk
opgeroepen na te denken over medewerking binnen de vereniging, door zich beschikbaar
te stellen voor een bestuurs- of commissiefunctie.
Het resultaat is zeer bedroevend. Een kandidaat voor het bestuur en een kandidaat voor
een commissie. U zult begrijpen, dat dit niet kan leiden tot het handhaven van
een stabiele en succesvolle vereniging. We zullen ons als bestuur gaan beraden hoe het
nu verder moet.
Er zal in ieder geval in november een Algemene Ledenvergadering gehouden worden,
waarbij deze problematiek op de agenda zal staan.
Nogmaals doe ik een dringend beroep op U allen om mijn oproep nog eens te lezen en
wellicht overwegen om Uw huidig standpunt bij te sturen in het belang van onze
vereniging. Het kan toch niet zo zijn, dat de kern van vrijwilligers, die tot nu toe met
hart en ziel alles voor de vereniging heeft gedaan, straks moet zeggen dat het allemaal
voor niets is geweest.
Uw voorzitter,
René Janssen.
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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

Jeugdcommissie
Jurgen Scheijen
Mart Westbroek
Esther Vaessen
Jan Vaessen

ClubInfo / Website
Esther Vaessen

Commissie Park & Baan Onderhoud
Jan Evers
Ger Dirrix
Gerrit Strijkers

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.

Beste Leden,
Het doel van de Grote Clubactie!
Het Nederlandse verenigingsleven financieel steunen, dát is het doel van de Grote Clubactie.
De grote clubactie
is nog steeds in volle gang.
Want verenigingen en clubs leveren een belangrijke bijdrage aan een gezonde samenleving. Van
sportclub
tot
zangkoor:
ze zijnbeperkt
allemaal belangrijk
ontspanning,
bewegingHeb
en sociale
contacten
Onze vereniging heeft
nog een
aantal voor
loten
te verkopen.
je nog
geen lot
van miljoenen mensen. Daarmee vormen verenigingen een onmisbaar element voor een prettige
gekocht enmaatschappij.
wil je de tennisclub alsnog steunen, wend je dan even tot Renate Parren.
Grote Clubactie als bron van inkomsten
Tel: 046 4333821
of mail: paulrenate@telfortglasvezel.nl
Iedere vereniging, groot of klein, heeft geld nodig om haar activiteiten te ontplooien. Daarin ligt de
kracht van de Grote Clubactie als 'sponsor' voor de broodnodige financiële middelen. Via de jaarlijkse
loterij vloeien veel extra inkomsten in de clubkas van verenigingen, stichtingen en instellingen.

Wees er snel bij want OP IS OP!!

We wensen verder iedereen heel veel succes met de trekking op 28 november.
Renate Parren en Chantal Maessen.
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Beste leden,
Op zaterdag 14 september 2013 start de grote clubactie, waaraan wij als vereniging dit jaar

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 2014
Beste tennisvrienden en -vriendinnen.
Het afgelopen zomerseizoen van 2013 is voor eerst afgesloten zonder een
sluitingstoernooi, in de najaarscompetitie zijn de laatste wedstrijden reeds gespeeld
en het winterseizoen is net van start gegaan in diverse tennishallen in de regio.
Ondertussen moeten we al de voorbereidingen gaan treffen voor de voorjaarscompetitie
van het nieuwe seizoen, al lijkt dit nog ver weg. De eerste wedstrijden zijn al gepland op
zaterdag 5 april 2014.
Daarvoor zal al vroeg ingeschreven moeten worden.
Begin december dienen de inschrijvingen bij de bond binnen te zijn.
Voor het komende seizoen heeft de tennisbond drie grote wijzigingen
doorgevoerd voor alle KNLTB-competities.
1. Beslissend punt systeem / no ad-scoring in dubbels
	In ALLE dubbelspelen in ALLE KNLTB-competities, ingaande vanaf de start
van de voorjaarscompetitie 2014, wint degene die bij de stand 40-40 het volgende 		
punt wint, de game. (uitleg in bijlage IV van de Tennisregels)
2. Supertiebreak in plaats van derde set
In ALLE dubbelspelen in ALLE KNLTB-competities wordt vanaf de start
van de voorjaarscompetitie 2014 de supertiebreak (beslissende wedstrijdtiebreak)
gespeeld in plaats van de derde set.
3. Spelers inzetten bij enkelspelen op basis van rating ipv speelsterkte
In ALLE enkelspelen in ALLE KNLTB-competities worden spelers/speelsters
in volgorde van oplopende rating opgesteld ipv oplopende speelsterke-aanduiding.
Tevens zijn de begintijden voor de zaterdag- en de zondagcompetities variabel.
De wedstrijden kunnen tussen 9.00 uur en 14.00 uur beginnen.
Heeft u interesse om (eens) deel te nemen aan de competitie, dan kunt u zich via
bijgaand formulier aanmelden bij de competitie-leiders. Er zijn diverse categorieën waarin
gespeeld kan worden, zowel voor beginners als voor gevorderden, zowel dames-, heren-
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als gemengd competitie. Competities met alleen dubbelspellen, competities met zowel
single en dubbel.
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.
Hopelijk kunnen we u voor het volgende seizoen verwelkomen om onze club
te vertegenwoordigen. We wensen u alvast veel tennisplezier toe.
De competitie-leiders:
Leon Aarts
Olaf Feijen
Het inschrijfformulier vindt u elders in deze Info.
DATA DISTRICTS- / REGIOCOMPETITIE VOORJAAR 2014 REGIO ZUID
SPEELDAGEN
WEEK

14

15

16

17

18

19

INHAALDAGEN
20

21

22

18

22

23

MAANDAG

7-apr

14-apr 21-apr

5-mei 12-mei 19-mei 26-mei 4-mei 29-mei

2-jun

DINSDAG

8-apr

15-apr 22-apr

6-mei 13-mei 20-mei 27-mei 4-mei 29-mei

3-jun

WOENSDAG

9-apr

16-apr 23-apr

7-mei 14-mei 21-mei 28-mei 4-mei 29-mei

4-jun

8-mei 15-mei 22-mei

4-mei 29-mei

5-jun

DONDERDAG

24

3-apr

10-apr 17-apr 24-apr
11-apr 18-apr 25-apr

9-mei 16-mei 23-mei 30-mei 4-mei 29-mei

6-jun

ZATERDAG

5-apr

12-apr 19-apr

10-mei 17-mei 24-mei 31-mei 4-mei 29-mei

7-jun

ZONDAG

6-apr

13-apr 21-apr*

11-mei 18-mei 25-mei

1-jun

4-mei 29-mei

9-jun*

ZONDAG (landelijk)

6-apr

13-apr 21-apr*

11-mei 18-mei 25-mei

1-jun

4-mei 29-mei

9-jun*

VRIJDAG

* 21 april valt op een maandag (= 2e Paasdag) en wordt gezien als de zondag van week 16
* 9 juni valt op een maandag (= 2e Pinksterdag) en wordt gezien als zondag van week 23
Data landskampioenschappen voor regiokampioenen senioren:
Voorronde:
Finale:

14-jun
21 en 22-jun
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Feestdagen in 2014:
Pasen: 20 en 21-apr
Koningsdag: 27-apr
Hemelvaart: 29-mei
Pinksteren: 8 en 9-jun

Voorjaarscompetitie 2014

Inschrijfformulier SENIOREN
Inschrijfformulier voorjaarscompetitie 2014
Ondergetekende ( teamcaptain  individuele inschrijving),
Naam:

________________________________________________________

Telefoon:

________________________________________________________

E-mail-adres:

________________________________________________________

 schrijft onderstaand team in

 schrijft individueel in voor de competitie 2014

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

Landelijk

17+

35+

50+

55+


(zo)

(zo)

(zo)

(zo)

(zo)

(zo)


(za)

(vr.av tijd)

(za)

(do.av)

(za)

(do.av/vr.av
tijd)


(za)

(vr.av/za)


(za)

(za)


(vr. md)


(di/vr.av/za)

(za)

(vr.av/za)


(vr.md)

*17+ zijn spelers die voor 1 januari 1998 zijn geboren (in deze categorie kunnen zowel junioren van
17 jaar als senioren spelen)
35+ zijn spelers die voor 1 januari 1980 zijn geboren.
50+ zijn spelers die voor 1 januari 1965 zijn geboren.
55+ zijn spelers die voor 1 januari 1960 zijn geboren.

Handtekening: ____________________________________ Datum: ___________________

Opm.: sluitingsdatum is zondag 1 december 2013

Terugtrekken van een team na10
inschrijving kost max. € 225,*************************************************

Voorjaarscompetitie 2014

Inschrijfformulier JUNIOREN
Inschrijfformulier voorjaarscompetitie 2014

Naam:

__________________________________________________________________

Telefoon:

__________________________________________________________________

E-mail-adres:

__________________________________________________________________

Schrijft in voor:

Competitie-soort


jongens



meisjes



gemengd

t/m 10*
(woensdag)

t/m 12*
(woensdag)











11 t/m 14*

11 t/m 17*





(za/zo)

(za/zo)





(za/zo)

(za/zo)





(za/zo)

(za/zo)

*dit is de leeftijd op 31 december 2014

Handtekening: ____________________________________ Datum: ______________________

Opm.: sluitingsdatum is zondag 1 december 2013

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

Najaarscompetitie 2013
De najaarscompetitie van 2013 is op vrijdag 30 augustus van start gegaan met drie
teams, twee gemengde teams en een herenteam. In zeven opeenvolgende weken werden
de wedstrijden bij vaak heel goed weer gespeeld. Helaas is dit jaar geen enkel team
kampioen geworden.
Het tweede gemengde team kwam uit in de tweede klasse en bestond uit Gonnie Feijen,
Gertie Muijsenberg, Bianca de Pijper, Olaf Feijen en Phon Stevens. Zij zijn in hun poule
voorlopig* als zesde geëindigd na vier verloren, één gelijkgespeelde en twee gewonnen
wedstrijden.
Het eerste gemengde team met Sonja Breikers, Chantal Verboort, Jan Vaessen,
Jean de Vries en Bert Verboort, kwam uit in de eerste klasse. Na één verloren wedstrijd,
drie gelijkgespeelde en drie gewonnen wedstrijden zijn zij in hun klasse voorlopig*
op de derde plaats geëindigd.
De heren tenslotte, met Frans Boels aan het hoofd van een groep jonkies, zijn in de
tweede klasse op een voorlopige* tweede plaats geëindigd, na één verloren en zes
gewonnen wedstrijden. Dit team bestond uit Frans Boels, Gerrit Strijkers, Paul Parren,
Alexander Ummels, Sacha Elzinga, Mart Westbroek en Leon Aarts.
Aan het einde van de najaarscompetitie kunnen we terugkijken op een goed verlopen
competitie, waarbij de weergoden ons bijna iedere vrijdag goed gezind waren,
en de wedstrijden op een sportieve manier verlopen zijn.
Ik wil daarbij de kantinecommissie en de mensen die bardienst hebben gedraaid
op de vrijdagavond bedanken voor de goede verzorging. Tevens wil ik de mannen
van de baancommissie bedanken voor het in perfecte staat houden van de banen.
Hopelijk zien we elkaar het volgend seizoen weer.
Leon Aarts, Olaf Feijen
competitieleiders
*Definitieve uitslag is nog niet bekend bij de bond.
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Advertentie

JEUGD
UITSTAPJE
bowlen en
een hapje eten !!
De kids vonden het een gezellig uitstapje!

Advertentie

We kunnen terug kijken op een sportief geslaagd toernooi, met leuke wedstrijden
waar de teams op hun eigen niveau kunnen spelen waardoor wedstrijden veelal gelijk
opgingen. De aangepaste formule waarbij teams de mogelijkheid hebben om een avond
niet te spelen lijkt aan te slaan: veel teams hebben daar gebruik van gemaakt.
Verder verliep het toernooi goed zonder uitvallers en prachtig weer, zodat mensen voor en
na hun wedstrijd nog even op het goed verzorgde terras konden nagenieten van een hapje
en een drankje.
De winnaars van het toernooi werden, ondanks een verlies in de finale partij ,
maar dankzij een beter puntensaldo, uiteindelijk Mariet Diederen en Wil Hustinx.
Op de tweede plaats eindigden Natascha van Haren en Roger Buskens en
Jose en Bert Daemen op de derde plaats.
We willen de vrijwilligers van de kantinecommissie en het baanonderhoud en tevens
onze sponsors van harte bedanken om dit toernooi mogelijk te maken.
Met vriendelijke groeten
Brigitte Scheijen / Ger Hellenbrand

16

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

Clubinfo
Artikeltjes, foto’s, “Wist-U-datjes” en andere wetenswaardigheden
zijn altijd zeer welkom. Aanleveren bij: Esther Vaessen (esthervc@home.nl).

Sluitingsdatum 5e uitgave 2013: 10 december 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
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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

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

Advertentie

