Nieuwsbrief oktober 2018
Van de voorzitter
Na een prachtige zomer en een goed begin van de herfst, beginnen nu echt de bladeren te
vallen. En met het vallen van de bladeren is het een mooi moment om terug en vooruit te
kijken. Dat doen we in deze nieuwsbrief.
In mijn vierde jaar als voorzitter doet het me heel veel plezier om te zien dat we na een aantal
jaren van afname ledenbestand, nu weer een groei laten zien. In hoeverre Kiki Bertens hier
debet aan is weet ik niet, maar ik ben er wel blij mee.
Onze toernooien zijn over het algemeen goed verlopen. Jammer dat de deelname bij de jeugdtoernooien wat achterblijft. De voorjaars- en najaarscompetitie hebben wederom tot veel
speelvreugde geleid waarbij het wel of niet kampioen worden vaak dicht bij elkaar heeft
gezeten.
Maandag 29 oktober gaan voor ons tennispark de openingstijden voor de winterperiode in.
We hopen natuurlijk dat er dankzij goede weersomstandigheden heel veel getennist kan
worden. Afgelopen maandag is al gestart met de Wintercompetitie 2018-2019, de komende
weken staat deze competitie wekelijks op het programma. Een fantastisch initiatief waar vorig
jaar mee gestart is. Voor de maandagavond hebben zich wederom meer dan 100 leden
opgegeven. Fantastisch! Als proef hebben we deze winterperiode ook de zaterdagmiddag
toegevoegd. Bij de eerste zaterdag-editie starten we met 27 deelnemers. Ik ben er van
overtuigd dat ook deze middag een groot succes zal zijn. Uiteraard moeten de weergoden ons
gunstig gestemd zijn.
Ik wens je veel leesplezier.
Aldo Westhoff

Openingstijden winterperiode 29 oktober 2018 – 16 december 2018
Gedurende de winterperiode 2018 gelden onderstaande openingstijden, alles onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Tijdens deze openingstijden is het paviljoen geopend
en de beheerder aanwezig. Van zondag 16 december 2018 t/m zondag 13 januari 2019 is
het park gesloten! Over openingstijden vanaf 14 januari 2019 informeren we jullie later.
•
•
•
•

maandag
woensdag
donderdag
zaterdag

13.30-17.00 uur en 19.00-22.00 uur
10.00-12.30 uur en 19.00-22.00 uur
19.00-22.00 uur
13.30-17.00 uur

Mochten weersomstandigheden het niet toelaten om te tennissen, dan wordt dat
vermeld op onze website (www.ltc-sgravenzande.nl).
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Grote clubactie 2018
Peter van der Hout is al weer een tijdje bezig met de verkoop
van loten voor de jaarlijkse Grote Clubactie. De opbrengst is
voor ons onmisbaar! Elk verkocht lot levert voor de vereniging
€2,40 op. Vorig jaar was de opbrengst het superbedrag van
€ 6.480,00 op, dat staat voor 2700 verkochte loten!!
Lukt het om dat aantal te overtreffen? Ja natuurlijk, als
iedereen loten koopt van Peter! We rekenen op jullie.

Wil je een grote gok wagen, koop dan een superlot
(50 loten)! Dan maak je ook nog eens kans op het
winnen van het Grote Clubfeest t.w.v. €5.000,00!

LTC-Wintercompetitie 2018-2019 op maandagavond én zaterdagmiddag
Gezien het grote succes van vorig jaar is er dit jaar zowel
op maandagavond als op zaterdagmiddag de LTC-wintercompetitie. Op maandagavond is de organisatie weer in
handen van Esther van Eekelen en Emily Klop, op
zaterdagmiddag is Aldo Westhoff het aanspreekpunt.
Op onze website kun je het reglement van deze
onderlinge competitie inzien, deelnemers worden steeds
persoonlijk geïnformeerd over het wedstrijdprogramma. Veel succes voor de organisatie en
deelnemers, en bovenal natuurlijk veel tennisplezier!

Racketwissel op woensdagochtend én -avond gaat ook in de winterperiode door
Tijdens de winteropening is er op woensdagochtend én -avond racketwissel. Kom gezellig
meedoen, er wordt ingedeeld ’s ochtends tussen
10.00 uur-11.30 uur, ’s avonds tussen 19.00 tot
22.00 uur. En er is alle tijd om de wedstrijden met
elkaar te evalueren onder het genot van een kopje
koffie of ander drankje.
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Einde Najaarscompetitie 2018
De Najaarscompetitie is bijna voorbij, helaas zijn er vanwege
slecht weer wat wedstrijden uitgevallen die komende week
nog ingehaald moeten worden.
In deze competitie zijn onderstaande teams kampioen zijn
geworden:
- Damesdubbel donderdagochtend 2e klasse afdeling 14
met Sandra Fluit, Nellie van Berge, Mariëlle van Oers,
Ingrid Bogaards, Dea van Leeuwen en Ria Smit.
- Mix-team vrijdagavond 2e klasse afdeling 13 met Medy Permentier, Mariëlle van Santen,
Bob Lamers, Robin Vollebregt en Mark Haaring.
- Jeugd Groen 2 afdeling 119 met Stef Bijl, Hidde Weide, Quinten Vellekoop,
Felix Vreugdenhil en Menno Lekkerkerker.
Allemaal gefeliciteerd met jullie kampioenschap!
In de vrijdagavondcompetitie maakt het 6e damesteam (captain Mariëlle Bentvelzen) gaan
met nog één wedstrijd te spelen aan de leiding in de 3e klasse afdeling 5. Ook zij kunnen dus
nog kampioen worden. Succes bij jullie laatste wedstrijd!

Voorjaarscompetitie 2019
Inmiddels kijken we al weer naar de
Voorjaarscompetitie 2019. De KNLTB
heeft afgelopen periode gewerkt aan het
harmoniseren van de verschillende
(meer dan 300!) competitiesoorten die
verdeeld over de KNLTB-districten
werden gespeeld. Nu de districten zijn
vervallen, is er meer uniformiteit
aangebracht in de competitiesoorten en het aantal soorten teruggebracht tot ca. 75.
Voor het voormalige district Den Haag zal er niet heel veel veranderen, maar er is helaas nog
geen definitief overzicht van de mogelijkheden beschikbaar. Dat neemt niet weg dat het héél
handig is als je je seniorenteam voor de voorjaarscompetitie alvast per mail meldt bij de
competitieleider (pmvdhout@gmail.com). Zo voorkom je dat er straks op bepaalde
dagen/avonden geen plek meer is. Zodra het inschrijfformulier beschikbaar is, informeren we
je per mail en kun je de verdere informatie vinden op onze website.
Jeugdspelers worden via de trainingen benaderd om in te schrijven voor jeugdcompetitie of
World Tour 2019.
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ClubApp
Omdat we regelmatig vragen krijgen over de ‘ClubApp’, informeren we jullie hieronder over de
stand van zaken.
Behalve de ClubApp van de KNLTB is er een ClubApp van
AllUnited. Omdat wij al werken met Allunited hebben
we besloten ook die ClubApp aan te schaffen. Groot
voordeel is dat het een verlenging is van het pakket dat
we voor administratie, communicatie en afhangbord
gebruiken. In de app kun je nieuws van de vereniging
tonen, de agenda publiceren, ledenlijst inzien en ook de
resultaten van competities. De app leest de gegevens
direct uit van het KNLTB-systeem.

We zitten nu in de testfase en zoeken leden die het leuk vinden dit met ons te testen en in te
regelen. In 2019 gaan we voor de start van het seizoen de app ‘uitrollen’. Tot die tijd werkt het
prima om via een mobiel apparaat mijnknltb.toernooi.nl te bezoeken, daarin kun je rating,
competities en toernooien terugvinden. Wil je helpen testen, meld je dan aan via
secretaris@ltc-sgravenzande.nl, dan nemen we contact met je op.

Pasfoto vernieuwen?
Wil je het nieuwe seizoen beginnen met een pasfoto die nog steeds lijkt, stuur dan snel een
recente foto naar ledenadmin@ltc-sgravenzande.nl.

Sinterklaasmiddag voor de jeugd
Zeker weten doe je het natuurlijk nooit, maar we hopen dat
Sinterklaas ook dit jaar weer naar de Sinterklaasmiddag
voor onze jeugdleden komt. Die hebben we gepland op
woensdagmiddag 28 november, noteer alvast de datum!
Jeugdleden ontvangen een aparte uitnodiging om aan te
melden.
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