Nieuwsbrief juni 2022
Beste LTC’ers,
We zijn blij dat er komende week – na 2 jaar corona-onderbrekingen – op ons park weer het
Open Toernooi kan worden gespeeld. En tegelijkertijd is er ook weer een Nationaal Ranglijsttoernooi. We wensen de Toernooicommissie en alle deelnemers veel succes!
In deze korte Nieuwsbrief meer informatie over de komende toernooiweek, maar graag laten
we jullie ook alvast weten dat de padelbanen vanaf 4 juli bespeelbaar zullen zijn!
We zien uit naar een mooie zomer, veel activiteiten op ons park maar in deze Nieuwsbrief
gaat de aandacht grotendeels naar het Open & NRT* Toernooi. In een extra Nieuwsbrief
(ca. 28 juni) volgt uitgebreide informatie over de start van padel op het Schwagermann
Tennispark en natuurlijk de officiële opening!
Carlieke van Staalduinen, voorzitter

Nieuwe parasols
Heeft u ze al gezien? De nieuwe parasols die op ons terras staan te pronken? Aangeboden
door de Club van 100! Plaatsing mooi getimed zo vlak voor de start van de zomer en het Open
& NRT*-toernooi. Laat de zon maar komen!

Open & NRT* Toernooi
NTR-partner Burgersdijk Tennis maakt Nationaal Ranglijst Toernooi mogelijk
Het Open Toernooi van ’s-Gravenzande (25 juni t/m 3 juli) is
gestart, maandag 27 juni volgt het NRT* (Nationaal Ranglijst
Toernooi). Met in totaal bijna 400 enthousiaste deelnemers wordt
het vast en zeker een topeditie. Meer dan een week volop leuke
wedstrijden op ons park, de finales worden voor beide toernooien
op zondag 3 juli gespeeld.
Veel deelnemers aan het Open Toernooi komen uit de regio, maar
er zijn ook opvallend veel tennissers in de categorieën 2, 3 en 4 die
van verder weg naar ’s-Gravenzande komen. Het beloven vele
leuke doordeweekse tennisavonden te worden met wedstrijden
van het Open Toernooi.
En na 8 jaar is er ook weer een Nationaal Ranglijst Toernooi (NRT*),
mede mogelijk gemaakt door NRT-partner Burgersdijk Tennis!
Wedstrijden van het NRT worden grotendeels overdag gespeeld, maar ook in de avond zullen
er nog leuke partijen te zien zijn. In het Hoofdtoernooi (vanaf woensdag) spelen 32 heren en
16 dames. Een deel van de spelers is rechtstreeks (22 heren, 11 dames) geaccepteerd, overige
spelers (4 heren, 2 dames) kunnen zich via de kwalificaties plaatsen of met een wildcard
(6 heren, 3 dames) van de organisatie worden toegelaten.
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LTC-speler Luco Overvoorde is met een wildcard toegelaten aan het Hoofdtoernooi. De
definitieve deelnemerslijst voor de kwalificaties zal pas zondagmiddag bekend zijn, daarna
wordt het wedstrijdschema opgesteld.
Uiteraard zijn al deze wedstrijden vanaf het terras goed te volgen, de crew van Mes Amis
serveert jullie daarbij ook graag een hapje en drankje!

TOERNOOICOMMISSIE

Matt Permentier, Medy Permentier, Peggy Vink, Lennard Segers
en Bram van Bruggen vormen de Toernooicommissie. Zij zijn
uiteraard blij met de vele inschrijvingen voor beide toernooien
en kijken uit naar een leuke toernooiweek. “Na zo’n lange
afwezigheid is het toch heel gaaf dat het NRT-toernooi weer
terug is op het Schwagermann Tennispark.”

Vrij spelen tijdens toernooiweek
De toernooiorganisatie probeert tijdens het toernooi vrij spelen voor de eigen leden mogelijk
te houden. Zoals al aangekondigd is er in het eerste weekend wel ruimte, maar zeker op
maandag en dinsdag zal dat zeer beperkt zijn (in de ochtend van 9.00-10.30 uur). Vrije banen
kun je via de Clubapp reserveren. Op het park kun je ook altijd bij de wedstrijdleiding
informeren of er vrije banen beschikbaar zijn. Houd er rekening mee dat de kans op beschikbare banen kleiner wordt naarmate er (tijdelijk) vanwege weersomstandigheden niet gespeeld
kan worden. We rekenen op jullie begrip.

Padel vanaf 4 juli a.s. ook bij LTC ’s-Gravenzande
In de Nieuwsbrief van mei hebben we vermeld dat de padelbanen –
onder voorbehoud - op 26 juli beschikbaar zouden zijn. Helaas is dat
nét niet gelukt. We gaan er nu vanuit dat we de leden de gelegenheid
kunnen geven om deze razend populaire racketsport vanaf maandag
4 juli te gaan uitproberen. Als lid van LTC ’s-Gravenzande kun je zowel
van de tennisbanen als van de padelbanen gebruikmaken.
Begin volgende week (ca. 28 juni) informeren we jullie via een extra
Nieuwsbrief uitgebreid over de gang van zaken rondom de padelbanen, van reserveren banen voor leden en niet-leden, materialen
huren bij de bar, spelregels van padel, tot padel spelen of les volgen.
En natuurlijk over de officiële opening, die plaats gaat vinden op zaterdag 20 augustus.

Nieuw logo en een nieuwe website voor ‘LTC ’s-Gravenzande Tennis en Padel’
Met de toevoeging van het moderne padel aan ons mooie Schwagermann park, wordt het tijd
om de uitstraling van onze club onder de loep te nemen. Samen met het bestuur, AllUnited,
Raymond Verkade, Ester Buisman, Cindy Jouvenaar en vormgever Stefan van der Ende is er in
de afgelopen periode gezocht naar een passende uitstraling van onze vereniging. Aan die
uitstraling wordt nu door alle partijen hard gewerkt.
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