Nieuwsbrief maart 2019
Een nieuwe voorzitter
Sinds kort mag ik voorzitter zijn van LTC ’s-Gravenzande. Veel
mensen kennen mij niet, daarom iets meer informatie.
Tennissen deed ik in Monster, Thor de Bataaf en vanaf 1983 in
’s-Gravenzande. Helaas was actief tennissen voor mij afgelopen in
1996. Mijn 3 zonen leerden tennissen in ‘s-Gravenzande. Alleen
Thiemo speelt nog en is professioneel tennisser.
In 1996 ben ik bestuurlijk actief geworden als bondsgedelegeerde,
bestuurder en later voorzitter van de KNLTB district Den Haag.
Ook ben ik gemeenteraadslid, in Westland.
Toen Aldo aangaf te willen stoppen, vond ik het voorzitterschap een mooie nieuwe uitdaging.
Aldo heeft in een lastige tijd met het bestuur en vrijwilligers ervoor gezorgd dat de vereniging
weer bloeiend is en ik hoop dat we deze trend samen kunnen voortzetten.
De komende periode zal ik gebruiken om opnieuw kennis te maken met de vereniging door op
verschillende momenten naar het park komen, te kijken en te luisteren. Natuurlijk ben ik ook
benieuwd naar jullie verwachtingen en ideeën. Laat van je horen als je iets wilt of kunt
bijdragen. Je kunt me aanspreken op het park of mailen naar voorzitter@ltc-gravenzande.nl
Tot slot wens ik iedereen een gezellig, sportief en natuurlijk gezond tennisseizoen toe.
Graag tot ziens.
Carlieke van Staalduinen

Schwagermann Tennispark weer dagelijks open!
De banen zijn seizoensklaar, binnenkort kunnen de mannen van de onderhoudswerkgroep de
reclameborden weer ophangen en ziet het park er zoals gewend prachtig uit. Vanaf 11 maart
kon er al dagelijks buiten getennist worden, maar helaas werkte het weer in de eerste week
nog niet mee. Maar de échte lente komt er aan!
We vragen aan iedereen opnieuw extra aandacht voor het vegen van de banen:

VEEG NA JE TENNISBEURT ALTIJD DE HELE BAAN – IN DE JUISTE RICHTING!! –
VÓÓRDAT ER ANDEREN VERDER GAAN.
We wensen iedereen weer veel tennisplezier!

Bericht van Racket & Partycentrum (RPC) ’s-Gravenzande inzake sluiten tennishal
Alle huurders van indoor-tennisbanen bij RPC ontvingen maandag j.l. van de verhuurder de
boodschap dat de tennishal gaat sluiten. Reden is dat de verhuur dusdanig terug is gelopen
dat het niet meer haalbaar is. Ook het bestuur van LTC ’s-Gravenzande is door deze boodschap
verrast. We beraden ons nu op de ontstane situatie. Voor vragen kun je contact opnemen met
de voorzitter (voorzitter@ltc-sgravenzande.nl).
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De AllUnited ClubApp
Sinds vorig jaar is een nieuwe app beschikbaar voor Android en Iphone, de AllUnited ClubApp!
We hebben de app afgelopen winter getest en deze is nu klaar voor gebruik.
De KNLTB-app waar vorig jaar de competitiestanden op te zien waren is niet meer beschikbaar, daar is nu deze ClubApp voor te gebruiken. Wij hebben voor de app van AllUnited
gekozen en niet voor de KNLTB-app vanwege de koppeling met onze ledenadministratie.
Met de app is het mogelijk om clubnieuws te lezen, de agenda met evenementen te zien, de
bespeelbaarheid van de banen te bekijken, een tennismaatje te zoeken, gegevens van
mijnknltb.nl te zien, momenten te delen en nog veel meer!
De KNLTB stuurt de competitiegegevens nà de eerste competitiedag naar de app, deze zijn nu
nog in te zien op mijnknlb.nl en dus nog niet in de ClubApp.
Binnenkort ontvangt ieder lid een mail met instructies hoe er ingelogd kan worden met de
app. Downloaden kan in de Appstore, de app heet ClubApp en heeft een groen/wit logo.
Veel plezier met het gebruik van de app!

Nieuwe pasjes ophalen
In het paviljoen kun je dagelijks tussen 19.30-20.00 uur je nieuwe spelerspasje afhalen. De
nieuwe pasjes zijn voor twee jaar geldig, bij opzeggen van lidmaatschap vervalt de geldigheid.

Kortingsbon van Sport 2000 Van der Geest
Bij het afhalen van de nieuwe spelerspas is er voor iedereen een unieke SPORT 2000 kortingsbon. Hiermee kun je 20% korting ontvangen op een tennisartikel naar keuze. Let op: deze bon is
geldig t/m 1 mei 2019. Voor nieuwe leden is er een speciale kortingsbon die recht geeft op 20%
korting t/m 1 september 2019. Je kunt bij onze sponsor SPORT 2000 Van der Geest terecht voor
de nieuwste collectie Sjeng Sports, Nike, Adidas en Bjorn Borg. Ook voor teamkleding helpt Van
der Geest je graag verder. Liever online kopen? Ga dan naar www.tennis-geest.nl.

Racket laten bespannen? Dat kan, breng 'm langs bij SPORT 2000, binnen 48 uur kun je 'm
weer ophalen.

Overlijden Nora Hanemaaijer
Op 10 maart j.l. overleed ons oud-lid Nora Hanemaaijer-Hazenbroek. Nora was tijdens haar
lidmaatschap zeer actief in onze vereniging, nog steeds spelen veel tennissers van september
t/m maart in de overbekende ‘Nora-competitie’! We wensen haar nabestaanden veel sterkte.
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Seizoensopeningen jeugd en senioren

Het Openingsfeest voor de jeugd is inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement.
Deze keer een apart programma op WOENSDAGMIDDAG 20 MAART voor de kinderen die in
GROEN-ORANJE-ROOD en op VRIJDAGAVOND 22 MAART voor de JUNIOREN die in GEEL spelen.
Aanmelden voor deze Openingsfeesten kan via een mail aan jeugdcommissie@ltcsgravenzande.nl.
Voor de SENIOREN is er op ZONDAG 31 MAART een Openingstoernooi. Aanvang 13.30 uur,
inschrijven op de lijst in het paviljoen of telefonisch bij Willem Timmers 06 2888 1487.
Kosten € 10,00 per persoon.

Kennismakingslidmaatschap jeugd
Jeugdigen van 5 t/m 17 jaar kunnen KENNISMAKINGSLID worden van LTC ‘s-Gravenzande.
De kosten zijn €20,00 per maand voor contributie,
wekelijkse tennisles en deelnemen aan jeugdactiviteiten. Een racket is nog niet nodig.
Kijk voor meer informatie op www.ltc-sgravenzande.nl
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VOORJAARSCOMPETITIE 2019
• Senioren / captainsavond 26 maart 19.30-20.30 u
Over enkele weken gaat de Voorjaarscompetitie 2019 van start. Hieronder de competitiedata
voor de seniorenteams:

Alle captains hebben een uitnodiging ontvangen voor de Captainsavond op 26 maart.
Tussen 19.30-20.30 uur kunnen de competitiemappen worden opgehaald in het paviljoen bij
competitieleider Peter van der Hout, mits natuurlijk de competitiebijdrage tijdig is voldaan!
De team- en klasse-indeling senioren vind je op www.ltc-sgravenzande.nl.

•

Junioren 10 t/m 14 resp. 11 t/m 17

Bij de juniorencompetitie is onderscheid in de leeftijdsgroep 10 t/m 14 jr resp. 11 t/m 17 jr.
De deelnemende teams zijn per mail geïnformeerd, vrijdagavond 22 maart worden tijdens het
Openingsfeest voor de junioren de competitiemappen uitgedeeld.
De juniorencompetitie wordt gespeeld op 7, 14 en 22 april (2e Paasdag), op 12, 19 en 26 mei,
en op 2 juni. Inhaaldagen zijn 28 april, 5 mei, 30 mei en 10 juni (2 e Pinksterdag).

•

Groene en Oranje competitie

Al naar gelang de kinderen trainen met een groene c.q. oranje bal, komen ze uit in de Groene
c.q. Oranje competitie. De Oranje competitie is in plaats van de World Tour van voorgaande
jaren, een andere naam maar de competitieopzet is gelijk gebleven.
Voor de Groene competitie is de competitiemap woensdagmiddag 20 maart bij het
Openingsfeest voor Groen-Oranje-Rood beschikbaar.
De deelnemers aan de Oranje competitie verwachten we met ouders op zondag 24 maart om
11.00 uur in het paviljoen voor een verdere toelichting op de gang van zaken in de Oranje
competitie.
Alle competitiespelers veel succes en vooral veel tennisplezier!
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Racketwissel weer van start woensdag 20 maart
Doe jij wel eens mee aan de Racketwissel? Racketwissel
is eigenlijk niets anders dan lekker tennissen, korte
wedstijdjes van circa een half uurtje met steeds
wisselende spelers. Het leuke aan de racketwissel is dat
het voor alle sterktes is, je alléén kunt komen maar met
méér mag natuurlijk ook!
Racketwissel is vooral leuk
- om als beginnend tennisser mensen te leren kennen;
- om ook eens tegen een ander een balletje te slaan;
- om een keer extra in de week te tennissen;
- om als gevorderde ook een uitdaging te hebben;
- omdat het gezellig is;
- omdat je mix, dubbel of enkel kunt spelen;
- om achteraf een kop koffie/borrel te nuttigen;
- én natuurlijk omdat dat je er misschien wel leuke nieuwe tennisvrienden aan overhoudt.
Kom dus ook en doe gezellig mee!
De racketwissel is in principe elke week op
- woensdagochtend vanaf 9.00 uur;
- woensdagavond vanaf 19.00 uur;
- zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur.
Tijdens competitie en toernooien is er geen racketwissel.

Speeltijden jeugd op tennispark
We krijgen regelmatig de vraag wanneer jeugdleden vrij mogen spelen op ons park. Hieronder
de afspraken die ook www.ltc-sgravenzande,nl staan vermeld.
Jeugdleden* (categorie rood-oranje-groen) kunnen (evt. met een ouder**) reserveren op:
- Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16.00 tot 19.00 uur en op woensdag van
13.00 tot 19.00 uur.
- Zaterdag en zondag hele dag, mits er naast de 'competitiebanen' tenminste 3 vrije banen
voor senioren beschikbaar zijn.
- Tijdens schoolvakanties alle dagen tot 18.00 uur.
- Wanneer de jeugd speelt van 16.00 tot 19.00 uur zijn er 2 banen beschikbaar voor
junioren en senioren.
- Junioren (vanaf 13 jaar) mogen op woensdag- en vrijdagavond (buiten de competitieperiodes) gebruikmaken van de banen.
*) Voor de jongste kinderen is de minibaan beschikbaar. **) De ouder/ouders moeten lid te zijn van de vereniging.

Buiten de competitie mogen – binnen de aangegeven speeltijden - jeugd- en juniorleden met
spelers van andere Westlandse tennisverenigingen op onze park spelen. Meld je daarvoor bij
de beheerder.
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