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ZATERDAG 14 MAART KLUSDAG 2015

IN DIT NUMMER
 14 maart klusdag
 Van de voorzitter

Afgelopen 14 maart was het weer zover, klusjesdag op de vereniging. Met de hulp van 14 vrijwilligers hebben we er een gezellige en zeer productieve dag van gemaakt.
Het bankjes schilderteam, bestaande uit Lia, Sabina, Theo en Peter, hebben de groene bankjes onder handen genomen nadat Richard en Remco enkele rotte delen hadden vervangen.
Richard heeft er samen met Remco voor gezorgd dat we weer een mooie, nieuwe en vooral stevige
trap hebben naar het terras toe. Jan-Dirk heeft enkele verzakte stukken van het terras opgehoogd
en de matten naar Baan 1 onder handen genomen.

 BTA Tennislessen
 Voorjaarscompetitie vrijdag-

avond
 Voorjaarscompetitie zater-

dag
 Voorjaarscompetitie zondag

Dan was er ook nog een schilderteam voor de terrastafels en banken bestaande uit Arnold, Hans,
Irma, Ellen en Sabina. Aan de tribune en de witte baanbankjes moest ook nog het een en ander vervangen en gesleuteld worden, dit heeft Hans voor zijn rekening genomen. Romeo kon daarna mooi
de nieuwe planken voor op de tribune schilderen. Ilja heeft zich bezig gehouden met de voorbereidingen voor het digitale afhangsysteem. Zelf heb ik het plafond in de bestuurskamer gerepareerd en ervoor gezorgd dat iedereen van de benodigde verf, gereedschappen en ander materiaal
voorzien werd. Ondanks een klein buitje hebben we prima klusweer gehad.
Ik wil namens het bestuur en de rest van de vereniging alle vrijwilligers van harte danken voor hun
tijd en inzet en Piet voor het verzorgen van de lunch. Ik hoop dat we op ons mooie park weer een
super tennisseizoen tegemoet gaan in dit, voor de vereniging, bijzondere jubileumjaar.
Jitse Hoogenboom

 Toegang tot het park
 Pasjesavond
 Reservelijst
 Toernooien in de regio
 Evenementen
 Verjaardagen

DIGITAAL AFHANGEN
In de laatste week van april gaan we beginnen met digitaal afhangen, de voorbereidingen
zijn bijna klaar. Zo is het slot van het kleedkamergebouw gerepareerd en gaat de paslezer
van het clubhuis naar het kleedkamergebouw verplaatst worden.
Ook de AED wordt naar het kleedkamer gebouw verplaatst.
De website is inmiddels al aangepast, zodat de reclamebanner van het digitaal afhang systeem op de site staat.
Alle leden krijgen binnenkort bericht over hoe ze via het internet kunnen bekijken hoe druk
het op de banen is.
Ilja Knemeijer

OPENINGSTOERNOOI 2015
Dit jaar was er ook weer het jaarlijkse openingstoernooi. Helaas was de lente nog ver weg en was het een troosteloze zondag met behoorlijk wat
regen. Dit was geen weer om een leuk vriendschappelijk toernooi te spelen, en er werd dus al vroeg besloten dat het openingstoernooi niet kon
doorgaan. Alle inschrijvers worden bedankt en we gaan volgend jaar gewoon weer een poging doen en zullen dan kijken of we beter weer kunnen regelen.

TOERNOOIEN IN DE REGIO
Voorheen plaatsten wij alle toernooien in de regio op de site onder het kopje evenementen. Hierdoor kwamen onze
eigen evenementen vaak tussen alle toernooien in de regio en zag je door de bomen het bos niet meer. Vanaf nu
publiceren wij alle evenementen in de regio in onze nieuwsbrief:
Heok en Blok jeugdtoernooi
TC Leerbroek uit Leerbroek
28 mei t/m 6 juni

At Risk 2015
At Risk uit Utrecht
13 juni t/m 21 juni

SET Onderlinge Verzekeringen Open 2015
TV Set uit Schalkwijk
3 juni t/m 14 juni

Open Toernooi T.C. Meerkerk 2015
TC Meerkerk uit Meerkerk
13 juni t/m 21 juni

Open Dubbel Benschop 2015
TV Benschop uit Benschop
6 juni t/m 14 juni

Groenvliet Open 2015
IJTC Groenvliet uit IJsselstein
20 juni t/m 28 juni

EVENEMENTENKALENDER 2015
Voor inschrijvingen en informatie over de activiteiten op deze kalender, zie onze website www.ltv-vianen.nl, of de
aankondigingen in het clubhuis.

Activiteit

Datum

Recreantenavond

iedere maandagavond
aanvang 19.30 uur

Voorjaarcompetitie

2 april t/m 8 juni

Jeugd ranglijst toernooi

4 t/m 8 mei

Jubileumfeestdag ivm 50 jarig bestaan

13 juni

Barbier open

29 juni t/m 5 juli

Bult toernooi

29 augustus t/m 6 september

Najaarscompetitie

10 september t/m 15 november

Kuikentoernooi

nader te bepalen

Mini-Maxitoernooi

nader te bepalen

Battle of the Bridge

Vanaf 27 november

VERJAARDAGEN IN MAART
01. Bente Sprang
Marjoke Vermij
02. Mike Diks
03. Ria Schroot
04. Max Westland
06. Rene Eksteen
08. Dave Vissers
09. Monique Sporrel
10. Sacha Hermens
11. Erik Bonthuis
Merel Steur
12. Gianni Terlingen
14. Manuel de Croock
15. Inge Stoel

16. Guido Schop
Koen Thuis
18. Karen Hierck
Rudy Baars
Gertjan Bel
19. Flip Loth
20. Ruud Evertsen
Frans Flaton
Merel van der Leij
21. P. van der Loo
23. Michael Muller
25. Arien van Garderen
26. Sijbren Brouwer
28. Janny de Gelder-Damen
29. Andre de Wit
30. Laurens Geurts
Astrid van der Leij-Verburg

