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Samenstelling Bestuur
Voorzitter:
Jo Olivier
Tel.: 046 475 25 55
E-mail: jo@horecatotaal.nl

Secretaris:
Wilma Foederer
Tel.: 046 433 82 28
E-mail: wilmafoederer@ziggo.nl

Penningmeester:
Lily Ogg
Tel.: 046 475 84 42
E-mail: lilyogg@home.nl

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

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

Ledenadministratie:
Gonnie Feijen - Tel.: 06 121 430 39 - E-mail: 5xfeijen@home.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
Renate Parren (aanspreekpunt)
Paul Parren

Sponsor + PR Commissie
Peter van der Bom
Commissie Park & Baan Onderhoud
Jan Evers
Ger Dirrix
Gerrit Strijkers
Frans Blummel

Jeugdcommissie
Mart Westbroek
Esther Vaessen
Jan Vaessen

ClubInfo / Website
Esther Vaessen

Overzicht Projectgroepen
Zomer- & Wintercompetitie
Leon Aarts
Olaf Feijen
Maandagavond-Mixed
Herenmorgen
Ger Dirrix

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

Senior Plus eendagstoernooi 50+
Ger Dirrix
Jan Evers

Licht-Mixed
Ger Hellebrand
Brigitte Scheijen

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

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

Voorjaarscompetitie 2015
Beste tennisvrienden en -vriendinnen.
Het buitenseizoen 2014 is net afgesloten met een sluitingstoernooi,
en ondertussen worden in de tennishallen de wintercompetities gespeeld.
Tegen het einde van dit jaar moeten al de voorbereidingen getroffen worden
voor de voorjaarscompetitie 2015.
De eerste wedstrijden zijn al gepland op zaterdag 4 april 2015.
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 een wijziging doorgevoerd
dat alleen betrekking heeft op de avondcompetities.
De derde set wordt vervangen door de wedstrijdtiebreak of supertiebreak (10 punten).
Dit heeft te maken met een wetswijziging in 2014 die alle gemeenten heeft verplicht
schenktijden te bepalen voor sportkantines. Hierdoor kan niet meer gegarandeerd worden
dat binnen hetzelfde competitiegebied iedereen in staat is lang door te spelen.
Dit zou kunnen leiden tot competitieongelijkheid.
De begintijden voor de zaterdag- en de zondagcompetities zijn variabel,
wat betekent dat de wedstrijden tussen 9.00 uur en 14.00 uur kunnen 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- 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.
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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 KNLTB COMPETITIE VOORJAAR 2015
SPEELDAGEN
WEEK

14

15

16

17

18

INHAALDAGEN

19

20

21

22

23

20

21

1-jun

14-mei

25-mei

22

23

MAANDAG

6-apr

13-apr 20-apr

DINSDAG

7-apr

14-apr 21-apr 28-apr

12-mei 19-mei 26-mei

14-mei

25-mei

2-jun

WOENSDAG

8-apr

15-apr 22-apr 29-apr

13-mei 20-mei 27-mei

14-mei

25-mei

3-jun

16-apr 23-apr 30-apr

21-mei 28-mei

14-mei

25-mei

4-jun

DONDERDAG

2-apr

9-apr

VRIJDAG

3-apr

10-apr 17-apr 24-apr 1-mei

ZATERDAG

4-apr

ZONDAG

4-mei 11-mei 18-mei

15-mei

29-mei

14-mei 22-mei

11-apr 18-apr 25-apr

9-mei 16-mei

30-mei

14-mei 23-mei

6-apr* 12-apr 19-apr 26-apr

10-mei 17-mei

31-mei

14-mei

5-jun
6-jun
25-mei

* 6 april valt op een maandag (= 2e Paasdag) en wordt gezien als de zondag van week 14
Data landskampioenschappen landelijke competitie:
13-jun 14-jun
Data landskampioenschappen voor regiokampioenen senioren:
Voorronde:
13-jun
Finale:
20 en 21-jun

Feestdagen in 2015:
Pasen: 5 en 6 april
Koningsdag: 27 april
Hemelvaart: 14 mei
Pinksteren: 24 en 25 mei
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24
8-jun

7-jun

Voorjaarscompetitie 2015

Inschrijfformulier SENIOREN
Inschrijfformulier voorjaarscompetitie 2015
Ondergetekende,
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

Landelijk

17+

35+

50+


(zo)

(zo)

(zo)

(zo)

(zo)

(zo)


(za)

(vr.av tijd)

(za)

(do.av)

(za)

(do.av/vr.av tijd)


(za)

(vr.av/za)


(za)

(vr. md/za)


(di/vr.av/za)

(za)

(vr.av/za)


(vr.md)

*17+ zijn spelers die voor 1 januari 1999 zijn geboren (in deze categorie kunnen zowel junioren van
17 jaar als senioren spelen)
35+ zijn spelers die voor 1 januari 1981 zijn geboren.
50+ zijn spelers die voor 1 januari 1966 zijn geboren.

Handtekening: ____________________________________ Datum: ___________________

Opm.: sluitingsdatum is zondag 7 december 2014

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

Voorjaarscompetitie 2015

Inschrijfformulier JUNIOREN
Inschrijfformulier voorjaarscompetitie 2015

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*









(za/zo)

(za/zo)







11 t/m 17*





(za/zo)

(za/zo)





(za/zo)

(za/zo)

*dit is de leeftijd op 31 december 2015

Handtekening: ____________________________________ Datum: ______________________

Opm.: sluitingsdatum is zondag 7 december 2014

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

Advertentie

Het Licht mixed toernooi ging helaas vanwege het weer, pas 1 dag later van start omdat
de banen onder water stonden. Daarna is het toernooi met een aangepaste programmering
goed verlopen zonder uitvallers en met min of meer droog weer, zodat mensen voor en na
hun wedstrijd nog even op het goed verzorgde terras konden nagenieten van een hapje
en een drankje.
We kunnen terug kijken op een sportief geslaagd toernooi, met leuke wedstrijden waar
de 20 teams op hun eigen niveau hebben kunnen spelen. 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.
De winnaars van het toernooi werden in de finale partij Chantal Maessen en Sascha Elzinga.
Op de tweede plaats kwamen Bep Helsen en Ger Dirrix. Cindy Savelkoul en
Don Abelshausen eindigden op de derde plaats. De aanmoedigingsprijs was voor Nicole
Cox en Patrick Schalken.
We willen de vrijwilligers van de kantinecommissie en het baanonderhoud en tevens onze
sponsors van harte bedanken om dit toernooi mogelijk te maken.
Verder willen we Gertie Muijsenberg en Lizette Aerdts bedanken die met de organisatie van
het Lichtmixed tournooi meegeholpen hebben.
Met vriendelijke groeten
Brigitte Scheijen / Ger Hellenbrand
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Advertentie

Afsluittoernooi
!
seizoen 2014
Op zondag 5 oktober verzamelden een 35-tal leden (jong en
oud) zich in de kantine van de club voor het afsluittoernooi.
Was het zaterdag nog schitterend weer….zondagochtend
begon helaas koud en nat. Dus eerst maar een kop koffie met
zijn allen en een woordje van Wilma Foederer.
Gedreven als altijd werden toen toch de bekende “Balletjes van
Ger” getrokken en ging men de baan op.
Ondertussen waren Marie-Louise en Renate druk in de weer om
een Englisch Breakfest/Brunch voor te bereiden.
Iets wat toch meer werk was dan ze hadden gedacht.
Maar dat mocht de pret niet drukken. Uiteindelijk stond het
hele buffet klaar. Diverse soorten brood, spiegeleieren, bacon,
witte bonen in tomatensaus, scrambled eggs, bloedworst
(speciaal voor Mart Westbroek) en overheerlijke worstjes.
Voor de kids werden er frietjes met een snack gebakken,
iets wat er ook wel altijd in gaat.
Er werd bijzonder goed gegeten en daarna trokken een aantal
sportievelingen weer de baan op om een balletje te slaan.
Ondanks het mindere weer was het een geslaagde afsluiting
van het seizoen.

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 2014: 10 december 2014
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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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

