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VAN DE ONDERHOUDSCOMMISSIE  
Zaterdag 12 maart is er weer veel werk verzet door de verschillende vrijwilligers, hieronder een opsomming: 

- Recht zetten van hekwerk wat door de zware storm omver was gewaaid 

- Banen vrij maken van het blad en ander materiaal wat niet op de banen thuis hoort 

- Aanvullen van zand op de banen 

- Zand met tractor invegen 

- Grond aan de zuidkant banen gereed maken voor inzaaien gras 

- Schoonvegen tegelpad langs de banen 

- Aansluiten terras heater op de elektriciteitskast 

- Schilderen bankjes langs de banen 

- Vastzetten zitbank bij opslaghok 

- Reclamebord bij ingang park vernieuwen (was stuk gereden door een vrachtwagen) 

- Ophangen reclameborden welke door de zware storm waren gevallen 

- Vernieuwen douchekranen door thermostaatkranen in de douchruimte van de dameskleedkamer 

 

Alle vrijwilligers welke meegeholpen helpen: HEEL VEEL DANK!!! 

 

CONTANT GELD TENNISKANTINE 
Betalen met de pinpas wordt in het maatschappelijk leven meer en meer gangbaar. Ook bij onze vereniging hebben 

we al jaren een pin betaalautomaat, dat bewezen heeft prima te werken. Tot op heden hadden we bij LTC de 

Schenge een beleid van “liever Pinnen”.  Per 01 juli 2022 gaan we dit beleid verder doorvoeren en zullen we contant 

geld volledig in de ban doen. Er kan dan uitsluitend nog met de pinpas betaald worden in de tenniskantine.  

 

De redenen hiervoor zijn dat het steeds lastiger wordt om 

aan wisselgeld te komen en dat we de veiligheid van onze 

kantine en onze vrijwilligers willen waarborgen. Banken 

willen dat er minder met contant geld betaald wordt en 

vragen een vergoeding voor het afstorten van contant geld. 

Zonder contante betalingen hoeft er straks niemand meer 

met geld over straat, hebben we geen kluisje meer nodig bij 

iemand thuis en voorkomen we diefstal of kasverschillen 

door persoonlijke fouten. Bovendien hoeft er aan het einde 

van de dag geen geld meer geteld te worden, wat weer een 

tijdsbesparing betekent voor de bardienst vrijwilligers.  

 

In de komende maanden tijdens de voorjaarscompetitie zullen we een overgangsperiode introduceren. Betalen met 

contant geld in april, mei en juni kan dus nog wel, maar we zullen iedereen actief ontmoedigen dit te doen. Alleen 

wanneer het echt niet anders kan zal in die drie maanden nog contant geld als betaling worden geaccepteerd.  

Met ingang van 01 juli 2022 kan er uitsluitend nog met de pinpas worden betaald in de kantine. 

 

BAAN RESERVERINGEN  
We zien regelmatig dat “er vergeten” wordt om de baanresevering te annuleren wanneer er, om welke reden dan 

ook, besloten wordt om op het gereserveerde tijdstip niet meer te gaan tennissen. Een vriendelijk verzoek om deze 

reservering te verwijderen zodat de baan weer vrij is. 
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VOORJAARSCOMPETITIE  
In de afgelopen weken is de voorjaarscompetitie van start gegaan. LTC de Schenge speelt dit voorjaar mee met 8 

senioren teams en 2 jeugdteams. De geplande wedstrijden van alle teams zijn te vinden op de volgende webpagina: 

https://mijnknltb.toernooi.nl/league/447236F8-4381-4B98-9E59-825C3B518199/club/1875/Index/upcoming-

matches 

 

Ons eerste Heren team komt uit in de landelijke competitie en heeft de eerste wedstrijd op 9 april op spectaculaire 

wijze met 4-2 gewonnen van lokale concurrent TV Veere! Complimenten aan het team. Hieronder een team foto van 

deze geweldenaren, in de prachtige shirts van sponsor Waterpark Veerse Meer. 

 

 
Op de foto het 1e Heren Team van LTC de Schenge met van links naar rechts: Bas Felius (team captain), Iemke Kuyper, 

Jeroen de Heide, Thimo Petri, Thijmen van de Berg en Mitchar Moens. 

 

VAN DE JEUGDCOMMISSIE  
Na een lage opkomst de laatste keer van de instuif kunnen we nu spreken van een zeer geslaagde tennis-instuif. 

20 kinderen mochten we verwelkomen, ook nieuwe gezichtjes kwamen kennismaken met deze leuke activiteit op 

onze vereniging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mijnknltb.toernooi.nl/league/447236F8-4381-4B98-9E59-825C3B518199/club/1875/Index/upcoming-matches
https://mijnknltb.toernooi.nl/league/447236F8-4381-4B98-9E59-825C3B518199/club/1875/Index/upcoming-matches
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Omdat we vorig jaar ons zwemuitje moesten uitstellen hebben we deze verplaatst naar 12 maart. Het was een zeer 

leuke en gezellige middag. Om 13.00 verzamelden we met z’n allen bij Caroline waarna we met 4 auto’s richting “De 

Parel” in Domburg vertrokken. De een was nog sneller omgekleed als de ander om zo snel mogelijk in het water te 

liggen. De kids hebben zich heerlijk vermaakt, en denk dat vele ‘s avonds uitgeteld op de bank lagen. 
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WINTERCOMPETITIE 
Van november 2021 tot en met maart 2022 is de Intersport Erik Wintercompetitie voor Herenteams gespeeld op de 

tennisbanen van Arnemuiden en Koudekerke. Meer dan 100 tennissers uit Walcheren en Zuid-Beveland hebben 

deelgenomen aan deze competitie en hebben wekelijks op zaterdag competitie gespeeld.  In de A-poule is het team 

van Scheldemond College (evenals in 2020) kampioen geworden. 

 

 
 

In de B-poule is het team van Afbouwned kampioen geworden (Zie team foto Afbouwned hieronder) 

 
 

Meer foto’s van de prijsuitreiking zijn te bewonderen op de Schenge website: www.ltcdeschenge.nl  

http://www.ltcdeschenge.nl/
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Speciaal eervolle vermeldingen zijn er dit jaar voor Collin Kramer die de meeste winstpunten heeft behaald in de A-

Poule en Jeroen Kas die de meeste winstpunten heeft behaald in de B-Poule. Hierbij willen we iedereen bedanken 

die heeft geholpen met de bardiensten, met de schoonmaak van het clubgebouw of met onderhouden van de banen 

om deze competitie mogelijk te maken. 

 

ZOMERTOERNOOIEN  
Voor leden van onze vereniging die graag aan Open Toernooien deelnemen is hieronder een overzicht opgenomen 

van toernooien in de regio. Een toernooi duurt meestal 1 week, waarbij voorrondes worden gespeeld van maandag 

t/m vrijdag (meestal in de avonden) en de finales worden gespeeld in het weekend. Vooraf kunnen deelnemers hun 

verhinderingen doorgeven aan de toernooi commissie. Deelnemers worden verzocht hun agenda tijdens het finale 

weekend zo veel mogelijk vrij te houden voor deelname aan het toernooi. 

 

20-6-2022 t/m 26-6-2022 Zer Oirts 17+ Dubbeltoernooi L.T.C. Zer Oirts | SEROOSKERKE 
WALCHEREN 

20-6-2022 t/m 26-6-2022 Intersport Goese Open 2022 TV De Goese Maan | GOES 

4-7-2022 t/m 10-7-2022 Solar2Enjoy Open Souburg Toernooi 2022 ACTUEEL 
RATING TOERNOOI 

T.C. Souburg | OOST-SOUBURG 
 

11-7-2022 t/m 17-7-2022 Arne Tennis Toernooi L.T.C. de Schenge | ARNEMUIDEN 

18-7-2022 t/m 24-7-2022 
 

Maeneblusschers 2.0 MLTC Toernooi Junioren, Senioren 
en Brons 

M.L.T.C. | MIDDELBURG  
 

25-7-2022 t/m 31-7-2022 Stoofwei-toernooi 17+ ENKEL/DUBBEL/50+ DUBBEL L.T.C. De Stoof | KOUDEKERKE 

1-8-2022 t/m 7-8-2022 Den Baas en zijn madam Open 2022 T.V. W.P.D. | WOLPHAARTSDIJK 

1-8-2022 t/m 7-8-2022 Open Schelde Toernooi 2022 ACTUEEL RATING 
TOERNOOI ENKEL 

L.T.C. De Schelde | VLISSINGEN  

8-8-2022 t/m 14-8-2022 SOLAR2ENJOY Zeeland Open DOS 2022 L.T.C. DOS | VLISSINGEN  

15-8-2022 t/m 21-8-2022 26e Intersport Erik Open Dauwendaele T.V. Dauwendaele | MIDDELBURG 

15-8-2022 t/m 21-8-2022 
 

Open De Poel 2022 T.V. 's-Heer Abtskerke | 'S-HEER 
ABTSKERKE 

22-8-2022 t/m 28-8-2022 TV VEERE OPEN 2022 (actueel rating toernooi) T.V. Veere | VEERE 

22-8-2022 t/m 28-8-2022 LeanForms Toernooi 2022 ACTUEEL RATING TOERNOOI TEBO | HEINKENSZAND 

29-8-2022 t/m 4-9-2022 
 

Schaepskooi (actueel rating) Toernooi 
 

T.V. De Schaepskooi | 'S-HEER 
ARENDSKERKE 

5-9-2022 t/m 11-9-2022 28e Borsele Toernooi 2022 DwO'15 | OVEZANDE 

5-9-2022 t/m 11-9-2022 5de Molenwater Pand MLTC Actueel Rating Toernooi 
2022 

M.L.T.C. | MIDDELBURG 
 

19-9-2022 t/m 25-9-2022 
 

Open Puye 2022 T.V. De Puye | 'S-HEER 
HENDRIKSKINDEREN 

24-10-2022 t/m 30-10-2022 6e Voskamp Construction Modelling Jeugd Toernooi 
2022 

M.L.T.C. | MIDDELBURG 

 

Inschrijven kan via https://mijnknltb.toernooi.nl/ . Lukt het niet of heb je vragen hierover, neem dan contact op met 

iemand van de bestuursleden. 

 

LEDENBESTAND  
Het totaal aantal leden van LTC de Schenge is op dit moment 166. Hiervan zijn er 43 jeugdlid (jonger dan 18 jaar). 

 

VOLGENDE NIEUWSBRIEF  
De volgende nieuwsbrief zal worden gepubliceerd omstreeks de 1e donderdag van mei (05 mei 2022). Bijdragen 

voor deze nieuwsbrief zijn van harte welkom, uiterlijk 02 mei 2022 naar: voorzitter@ltcdeschenge.nl. 

 

 
 

 

 

https://mijnknltb.toernooi.nl/
mailto:voorzitter@ltcdeschenge.nl
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