Nieuwsbrief EXTRA juni 2022
Beste LTC’ers,
Eindelijk is het zover, ook op het Schwagermann Tennispark kun
je padel spelen. We zijn heel blij dat de banen nog net voor de
zomervakantie gereed zijn met dank aan iedereen die bij de
realisatie betrokken was. Nog wat afsluitende werkzaamheden,
maar vanaf maandag 4 juli kan er padel gespeeld worden.
In deze brief informatie over het reserveren van een padelbaan,
spelregels en het huren van padelrackets bij de bar, zodat je
volgende week kunt starten met padel.

Op zaterdag 20 augustus worden de padelbanen officiëel geopend.
Die dag zijn er demonstraties door Nederlandse top-padelspelers, er
is een padelclinic en de mogelijkheid om zelf padel te proberen.
Daarnaast activiteiten voor alle leeftijdsgroepen in onze vereniging,
zodat bezoekers kunnen zien wat allemaal mogelijk is op onze club.
En dan nog de nieuwe uitstraling van onze vereniging. In
de Algemene Ledenvergadering is al vermeld dat de naam
van onze vereniging door de toevoeging van padel
gewijzigd wordt in LTC ’s-Gravenzande Tennis en Padel.
Bij de officiële opening presenteren we het nieuwe
clublogo, een nieuwe website en andere aangepaste
huisstijlitems. De club krijgt een compleet nieuw jasje!

Presentatie op 20 augustus

NIEUW LOGO voor
LTC ’s-Gravenzande
Tennis en Padel

Goed nieuws voor nieuwe leden: we hebben een mooie aanbieding voor alle leeftijden als je
vanaf 4 juli (tot einde seizoen) lid wordt. Meer informatie lees je verder in deze brief en op
onze website.
Trainer Serge schrijft over zijn eerste maanden bij onze club. De zomervakantie komt er aan, in
de eerste vakantieweek hebben we enkele Open Jeugdtoernooien en in de laatste week
organiseert de Jeugdcommissie een Vakantie 3-daagse. Daarna volgen nog het Senioren
Parktoernooi, het Ouder en Kind Toernooi en de Jeugdclubkampioenschappen en voor we het
weten spelen we medio september alweer de najaarscompetitie.
Genoeg te doen dus, maar bovenal wensen we iedereen een hele fijne zonnige vakantie!
Carlieke van Staalduinen, voorzitter
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Padel spelen op het Schwagermann Tennispark
❖

De start

Vanaf maandag 4 juli kunnen de padelbanen op ons park worden gebruikt. Er kan vanaf
zondagmiddag 3 juli (bericht over starttijd volgt in Clubapp) gereserveerd worden. Lees de
verdere informatie in deze brief.
Er zullen vast zaken zijn die anders gaan dan gedacht, welke we weer kunnen verbeteren.
Onze nieuwe website gaat op 20 augustus live, dat heeft veranderingen voor het reserveren
van de padelbanen tot gevolg. We gebruiken de zomervakantie daarom als proefperiode voor
het reserveringssysteem.
Als je ergens tegenaan loopt, geef dit dan aan via padel@ltc-sgravenzande.nl

❖

Wat is padel

Padel is een racketsport die het gemakkelijkst te beschrijven is als een combinatie van tennis
en squash, je speelt met z’n vieren en het is voor alle leeftijden. Padel is momenteel de snelst
groeiende sport in Nederland. Het is eenvoudig te leren. Iedereen die de tennissport beoefent,
kan in principe ook padellen.

❖

Padel en de spelregels

De spelregels van padel lijken veel op die van tennis. Opslaan doe je onderhands, maar de bal
moet eerst stuiteren vóór de servicelijn. De bal moet over het net op de speelhelft van de
tegenstander(s) geslagen
worden, zonder dat de bal eerst
een van de wanden raakt.
Het doel is om de tegenstander(s) te beletten de bal
terug te slaan. De bal blijft
echter in het spel als deze eerst
de grond raakt en nadien een
van de wanden. Dit zorgt voor
langere rally's en meer
spelplezier.
Dit betekent ook dat tactiek
belangrijker is dan kracht,
aangezien de bal steeds kan
terugkeren.
De sport wordt zowel recreatief
als competitief beoefend.
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❖

Algemene regels en reserveren banen,
uitgebreide informatie op www.ltc-sgravenzande.nl
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

❖

Huren c.q. lenen (jeugd) van padelrackets kan bij de bar
•
•
•

❖

Zowel leden als niet-leden kunnen gebruikmaken van de padelbanen.
Baan A en B zijn voor de leden, baan C is voor niet-leden via externe verhuur.
Leden van LTC ‘s-Gravenzande kunnen een padelbaan reserveren via de ClubApp,
volg dezelfde route als bij het reserveren van een tennisbaan.
Niet-leden kunnen een baan boeken en betalen via https://meetandplay.nl/
(externe verhuur). Verdere info op www.ltc-sgravenzande.nl
Wanneer leden en niet-leden samen willen spelen, reserveert een van de spelers
via https://meetandplay.nl/ baan B of C (B alleen tijdens proefperiode) en geeft aan
hoeveel leden er meedoen. Dat wordt dan in mindering gebracht op de
reserveringskosten.
Alle reserveringen worden geregistreerd en zullen bekeken worden om zo misbruik
tegen te gaan. Indien gedetecteerd zullen daar passende maatregelen voor
genomen worden.
Daluren: van 09.00 – 18.00 uur op doordeweekse dagen en in het weekend, vrij te
reserveren qua aanvangstijd met keuze uit 60 of 90 min.
Piekuren: doordeweeks ma – vr van 18.00 – 23.00 uur, vaste blokken van 60 min.
Er kan maximaal 7 dagen vooruit gereserveerd worden.
Je kunt 2 reserveringen open hebben staan, waarvan maximaal 1x in de piekuren.
Verwijder je reservering in de ClubApp als je onverhoopt niet kunt spelen.

Senioren (vanaf 18 jaar) kunnen bij de bar (Mes Amis) een
racket huren, en evt. ballen kopen.
Jeugdleden kunnen bij Mes Amis gratis een racket en
ballen (beschikbaar gesteld door de vereniging) lenen.
Zorg dat alles weer netjes bij Mes Amis terugkomt, er
wordt steeds genoteerd wie er spullen komt huren of
lenen!

Wanneer en hoe kan ik inschrijven voor padelles?

Padellessen zullen worden gegeven door een padelleraar van Burgersdijk Tennis. Je kunt tzt
inschrijven voor een cursus van 5 padellessen. Mensen die les willen volgen, kunnen contact
opnemen met Burgersdijk Tennis via www.burgersdijktennis.nl of tel. 0174 226 934. Je kunt bij
de officiële opening ook informeren bij de aanwezige padelleraar.

3

Nieuwsbrief EXTRA juni 2022
❖

De officiële opening

Het is in deze Nieuwsbrief al aangekondigd,
zaterdag 20 augustus gaan we de padelbanen
officieel openen. Dat zal gepaard gaan met de
nodige festiviteiten, en iedereen wordt
uitgenodigd te komen kijken wat er allemaal op onze club mogelijk is. Het gaat deze dag niet
alleen om padel, maar actie is er ook met ‘Bewegen met kids’, de 3-5 jarigen onder leiding van
Peggy en Manon, de tennislessen voor onze jeugdleden maar ook voor senioren door Serge en
andere trainers van Burgersdijk Tennis, de ‘Oldstars’ onder leiding van de Ouderencommissie
en tennistrainer.

Mooie aanbieding voor nieuwe leden
Met de komst van de padelbanen hopen we natuurlijk ook weer
nieuwe leden te begroeten bij onze vereniging. Daarom is er een
mooie aanbieding: senioren/jeugdleden kunnen tegen betaling
van onderstaande bedragen vanaf 4 juli lid worden tot einde
seizoen (1 januari 2023).
•
•

Jeugdleden (dit jaar uiterlijk 17 jaar) betalen €32,50
(dus zonder tennislessen)
Senioren (dit jaar 18 of ouder) betalen €65,00.

Inschrijven kan via www.ltc-sgravenzande.nl (lidmaatschap)

Open Jeugdtoernooi & Junior Tour Zilver
In de week van 11 t/m 17 juli is er veel jeugdtennis te zien op ons park.
We starten maandag 11 juli met het ‘reguliere’ Open Jeugdtoernooi,
helaas door de vakantie wat minder deelnemers dan gehoopt.
Kinderen uit de regio en natuurlijk van onze eigen vereniging strijden
om de mooie bekers, we hopen er weer een leuk toernooi van te
maken. Dit toernooi eindigt uiterlijk vrijdag 15 juli.
In het weekend van 16 en 17 juli (mogelijk al vrijdagmiddag 15 juli)
wordt de Junior Tour Zilver gespeeld. De jeugdspelers (categorieën
jongens resp. meisjes tot 12 jr, 13-14 jr en 15-16 jr) kunnen hier
punten verdienen voor de Jeugdranglijst. De deelnemerslijst wordt
pas vrijdag 2 juli door de KNLTB gepubliceerd, op de voorlopige lijst
staan zelfs spelers die deze week al in actie zijn gekomen bij de
kwalificaties van het NRT* op ons park. Alle deelnemers spelen op
de eerste dag een wedstrijd in de 1e ronde en daarna kwartfinale resp. verliezersronde, op de
2e dag worden de halve finales en finales gespeeld.
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Bericht van onze parktrainer Serge Aardoom
Hallo leden,
Jullie hebben mij inmiddels denk ik allemaal wel gezien of gehoord op
het tennispark en mijn indruk van de vereniging en de mensen is
prima! Ik heb het erg naar mijn zin en hoop dat jullie ook allemaal
tevreden zijn over de lessen.
De lessen verlopen tot nu toe, na een wat stroeve start vanwege mijn
Covid, naar mijn mening voorspoedig. Natuurlijk is er her en der wat
uitval geweest en dit probeer ik voor zowel de jeugd als de senioren
aan het einde van de zomerlessenreeks (eind september/begin oktober) in te halen. Met de
senioren lessen we zelfs al in de zomervakantie, dit is via de verschillende app-groepen al
afgestemd.
Wat betreft het Open Jeugdtoernooi vind ik dat er helaas wat weinig kinderen van onze
vereniging meedoen. Dit kan natuurlijk zijn omdat je al op vakantie bent, maar toch hoop ik
dat we met de komende toernooien meer eigen jeugd gaan zien op het park. Dit is ook voor de
ontwikkeling van de kinderen erg goed. Probeer ook eens een Open Jeugdtoernooi op een
andere vereniging. Hier zal je veel van leren en je basisniveau zal hierdoor ook stijgen.
Gelukkig hebben we wel een aantal extra jeugdcompetitieteams in het najaar erbij, dus dat is
zeker goed nieuws!!
Binnenkort kan iedereen zich aanmelden voor onze wintercursus. Ik hoop dat er veel mensen
ook deze winter weer les komen volgen. Ik zie genoeg uitdagingen voor verbeteringen en wil
deze heel graag met jullie aangaan.
Rest mij jullie allemaal een hele fijne zomervakantie te wensen. Vergeet je tennisracket niet
mee te nemen in de auto of vliegtuig:).

Jeugdvakantie 3-daagse op 17-18-19 augustus
De Jeugdcommissie organiseert dit jaar weer een Vakantie 3-daagse. Drie dagen vol gezellige
en sportieve activiteiten en natuurlijk ook tennis!
Heb je tijd over in de vakantie en heb je zin om actief bezig te zijn met je tennismaatjes? Doe
dan mee aan deze Vakantie 3-daagse: woensdag 17 augustus, donderdag 18 augustus en
vrijdag 19 augustus. Tijd: 9:00 uur – 14:00 uur (op donderdag tot 16:00 uur). Kosten: € 40,(incl. lunch, limonade en tussendoortjes).
Vóór 10 juli aanmelden via jeugdcommissie@ltc-sgravenzande.nl óf een berichtje naar
Mariska: 06-15360494. Maar let op: er is een beperkt aantal plaatsen, dus wacht niet te lang!
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Senioren Parktoernooi ‘Torneo de Tenis’ van 27 augustus t/m 2 september
Suzanne, Brigitte en Lizet van de parktoernooicommissie hebben weer mooie plannen voor het
jaarlijkse ‘Parktoernooi’, direct na de zomervakantie.
Inschrijven voor dit ‘Torneo de Tenis’ kan vanaf
maandag 4 juli 13.00 uur via mijnknltb.toernooi.nl.
Jullie doen toch zeker allemaal mee??

Ouder en Kind Toernooi op zondag 28 augustus
Het leukste toernooi van het jaar komt er weer aan: het Ouder en Kind Toernooi. Natuurlijk
mag een jeugdlid ook met opa of oma spelen, de volwassenen hoeven geen lid te zijn van onze
vereniging. En andersom: volwassenen die wél lid zijn mogen ook meedoen met kinderen die
(nog) geen lid zijn. De jeugdigen die meedoen zijn maximaal 17 jaar oud.
Noteer alvast de datum: zondag 28 augustus. Voor alle leeftijden, en voor alle niveaus (we
spelen met rode, oranje, groene én gele ballen!). Advies aan iedereen die mee wil doen: je
hebt de hele zomervakantie om je goed voor te bereiden! Succes alvast, informatie over
inschrijven volgt!

Startdatum ballonhal
Inmiddels kijken we ook vooruit naar de start van het ballonhalseizoen. De hal wordt op
vrijdag 14 oktober 2022 opgebouwd (noteer alvast de datum, want je komt natuurlijk
helpen!), vanaf maandag 17 oktober kan er gespeeld worden in de hal. De verhuurperiode
eindigt op zondag 2 april 2023.
Zodra het bezettingsschema voor het nieuwe seizoen bekend is, is dat in te zien op
www.ltc-sgravenzande.nl.
Voor vragen kun je natuurlijk altijd mailen naar ballonhal@ltc-sgravenzande.nl
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