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BERICHT VAN HET BESTUUR 
In deze nieuwbrief willen wij u graag informeren over de ontwikkelingen binnen de tennisvereniging en het 

programma voor de rest van dit seizoen. De voorjaars- en mixed-competitie zijn inmiddels voltooid en de indeling 

voor de najaarscompetitie zal binnenkort bekend worden gemaakt. Op moment van schrijven van deze nieuwsbrief 

gaat de 28e editie van ons Open ATT toernooi van start. We hopen op mooie wedstrijden en veel toeschouwers 

tijdens dit toernooi, dus aarzel niet om deze week regelmatig naar het tennispark te komen! Onze tennisvereniging 

heeft op dit moment iets meer dan 100 leden. Ondanks dat dit ledenaantal (en de ontwikkeling daarin) vergelijkbaar 

is met andere tennisverenigingen in Nederland, vinden wij als bestuur van de vereniging het ledenaantal te laag voor 

de capaciteit van 4 tennisbanen en voor alle voorzieningen die de vereniging te bieden heeft. We hopen in de 

toekomst meer leden te kunnen verwelkomen en zullen daarom actief doorgaan met ledenwerving, zowel onder de 

jeugd als onder volwassenen. In deze nieuwsbrief hebben we de procedures voor introducees nog eens wat 

aangescherpt, met als doelstelling meer mensen te interesseren voor tennis. Tot slot zijn we blij te kunnen melden 

dat zich recentelijk een aantal nieuwe sponsoren hebben aangediend en stellen daarom in deze nieuwsbrief alle 

sponsoren van de vereniging graag aan u voor. Reacties op deze nieuwsbrief alsmede kopij voor de volgende editie 

wordt bijzonder op prijs gesteld! 

Namens het bestuur, 

René Hoondert. 

 

CLUB VAN 50 
Zoals jullie hebben kunnen zien staat er een mooie nieuwe koelkast 
achter de bar in de kantine. Dit was een noodzakelijke aanschaf omdat 
de oude koelkast niet meer goed functioneerde. Ook is deze koelkast 
een stuk vriendelijker in gebruik en verbruik en heeft een grotere 
capaciteit. Het was wel een forse uitgave voor onze vereniging in een 
periode van krappe financiële middelen. Daarom hebben we -in 
navolging van vele andere verenigingen- besloten “De club van 50” op 
te richten. Dit zijn leden die eenmalig 50 euro doneren voor een 
speciaal doel ten gunste van de vereniging. Dit jaar is het doel dus het 
meefinancieren van de koelkast. Uiteraard is dit geheel vrijwillig. De 
namen van de leden die meedoen krijgen een vermelding in de kantine. 
(of als dit niet gewenst is mag het ook anoniem). U kunt Uw bijdrage 
storten t.n.v. LTC de Schenge op bankrekening NL62RABO0303816325 
onder vermelding van de club van 50. Contant betalen aan Rene 
Hoondert of Jeroen Kas is ook mogelijk. Wij hopen op positieve reacties 
en alvast hartelijk dank. 

Namens het bestuur, 
Jeroen Kas. 

 
 

  

http://www.ltcdeschenge.nl/
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PROGRAMMA 

12 juli 2017 Schilderen clubgebouw 

14 juli 2017 Jeugd tennis uitwisseling met Dauwendaele 

16 t/m 23 juli 2017 28e editie van het Open Arne Tennis Toernooi (ATT) 

21 juli 2017 Jaarlijkse sponsor bijeenkomst vanaf 17:00 uur 

23 juli 2017 Finaledag ATT toernooi 

29 augustus 2017 Toss-avonden starten weer vanaf 19:00 uur op de 
dinsdagavond 

01 september 2017 Raab Karcher besloten toernooi 

09 september 2017 Agilent besloten toernooi 

15 september 2017 Start van de najaarscompetitie 

04 november 2017 Eind toernooi 

18 november 2017 Laatste speeldag van de najaarscompetitie 

 
De organisatie van het ATT toernooi is dit jaar in handen van Marieke Ton, 
Elsbeth Vreke, Barry Schroevers en Jordy de Smit. De wedstrijden worden 
gespeeld volgens poulesysteem met afvalschema. Het weekprogramma is 
beschreven in het “De Faam” artikel hiernaast van woensdag 14 juni. De 
wedstrijden en uitslagen kunnen worden gevolgd op www.toernooi.nl  
           

            
 

 

 

 

COMPETITIE EN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
In de voorjaarscompetitie hebben 5 teams van LTC de Schenge meegespeeld, waarbij de Heren 35+ en het Dames 

team op de vrijdagavond het best gepresteerd hebben met een keurige 2e plaats! De eindstanden zijn als volgt: 

 

 

http://www.ltcdeschenge.nl/
http://www.toernooi.nl/
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In de mixed competitie heeft onze vereniging meegespeeld met twee teams, waarvan 1 team (MLTC 3) bestond uit 

een samenwerkingsverband met MLTC Middelburg. De eindstanden voor beide teams zijn hieronder weergegeven: 

 

 

 

 
 

De enkel clubkampioenschappen zijn gespeeld van 10 t/m 17 juni 2017 en de dubbel/mixed clubkampioenschappen 

van 24 juni t/m 1 juli 2017. De winnaars in de verschillende categoriën zijn dit jaar geworden: 

 

 
 

 

BERICHT VAN DE ONDERHOUDSCOMMISSIE 
Onze onderhoudscommissie is in de afgelopen maanden bijzonder productief geweest! Een aantal activiteiten die 

recentelijk zijn aangepakt zijn de volgende: 

 De bar in de kantine is verbouwd, zodat een nieuwe koelkast kon worden geplaatst 

 Schilderen van het clubgebouw is gestart en vordert bijzonder goed! 

 Snoeien en onkruid is verwijderd rondom de banen 

 De oefenkooi is weer netjes hersteld, na te zijn afgebroken door vandalen een jaar geleden 

 Nieuwe reclameborden en windschermen zijn opgehangen 

 Slechte vlonderplanken bij het clubgebouw zijn vervangen 

 Dorpels van de dames douches zijn gerepareerd 

 Telborden op de banen zijn verhangen 

 En nog vele andere verbeteringen op en rondom de banen……. 

Veel vrijwilligers van onze vereniging zijn betrokken geweest bij deze werkzaamheden, waarvoor het bestuur 

iedereen zeer erkentelijk is! Zonder de hulp van vrijwilligers bij dit soort onderhoudsactiviteiten heeft de vereniging 

geen bestaansrecht. Alle leden zijn van harte welkom hun steentje bij te dragen aan het onderhoud. 

  

http://www.ltcdeschenge.nl/
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TENNISSEN MET EEN INTRODUCE 
De tennisvereniging is bijzonder geïnteresseerd in het werven van nieuwe leden. Daarom willen we alle leden 

aanmoedigen een familielid, kennis, buurman of collega een keertje mee te nemen naar de tennisbaan. We hopen 

dan natuurlijk dat deze persoon het tennissen ook leuk zal vinden en vervolgens lid wordt van onze vereniging.  

 

Hieronder een overzicht van de regels voor het meenemen van een introducé: 

 Indien een kennis van je (ouder dan 18 jaar) eens wil proberen of de tennis goed bevalt, dan kan deze 

persoon bij de ledenadministratie een gratis introducé pas afhalen en daarmee een week lang vrij tennissen.  

 Iemand jonger dan 18 jaar die het tennissen eens wil proberen, kan twee maal gratis en vrijblijvend aan de 

Jeugd Instuif deelnemen. Data van de Jeugd Instuif zijn beschikbaar op de jeugdpagina van onze website.  

 Ieder lid van de tennisvereniging mag twee maal per jaar gratis een introducé meenemen. Dit moet echter 

vooraf worden aangemeld bij de ledenadministratie (email naar Rene.Hoondert@zeelandnet.nl ), met 

daarbij de naam en woonplaats van de introducé en de datum waarop je met deze persoon gaat tennissen.  

 Is een introducé niet van tevoren aangemeld of heb je al twee keer iemand meegenomen, dan zijn de kosten 

van het meenemen van een introducé 5 euro. Niet-leden die een baan willen huren betalen 15 euro per uur. 

 

Voor een introducé gelden verder de normale regels van de tennisvereniging, zoals bijvoorbeeld het dragen van 

tennisschoenen. We verzoeken alle leden vriendelijk toe te zien op handhaven van deze spelregels. Een introducé is 

dus van harte welkom op de tennisbaan, maar we willen voorkomen dat niet-leden ongepast gebruik maken van de 

voorzieningen van de tennisvereniging. Aarzel dus niet mensen er op aan te spreken, wanneer je onbekenden ziet 

tennissen zonder pasjes te hebben afgehangen op ons afhangbord. 

 

TENNISLESSEN 
Sinds het begin van dit seizoen heeft de vereniging een nieuwe enthousiaste tennistrainer. Op onze website 

www.ltcdeschenge.nl staat onder de rubriek “Tennislessen” een korte introductie van Dennis Helleman. De 

vereniging stimuleert alle leden (en dan met name de beginnende tennissers en jeugdleden) om tennislessen van 

Dennis te nemen. Voor informatie hierover kunt u contact met Dennis opnemen via mail (info@tennisdennis.nl) of 

per telefoon (06-12122201). 

 

TENNIS CLINICS 
In samenwerking met de gemeente Middelburg heeft onze trainer Dennis Helleman met de jeugdcommissie en 

vrijwilligers van onze vereniging dit jaar een aantal tennis “clinics” verzorgd voor de basisschoolkinderen in 

Arnemuiden en Nieuw- en St. Joosland. Zo hebben eind maart meer dan 300 kinderen deelgenomen aan de tennis 

clinics in Sporthal de Blikken en is er 26 juni j.l. voor geinteresseerden nog een clinic verzorgd op onze buitenbanen. 

De afspraak met Gemeente Middelburg is dat we dit zullen voortzetten, dus we verwachten in september weer 

clinics te zullen verzorgen, in de hoop hier een aantal nieuwe jeugdleden aan over te houden. 

 

  

http://www.ltcdeschenge.nl/
mailto:Rene.Hoondert@zeelandnet.nl
http://www.ltcdeschenge.nl/
mailto:info@tennisdennis.nl
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OVERZICHT VAN SPONSOREN 
De tennisvereniging is zeer erkentelijk voor de bijdragen van de verschillende sponsoren die onze vereniging 

ondersteunen! Onze sponsoren zijn met name bedrijven uit de regio, die wij op verschillende manieren willen 

helpen zichzelf te profileren en hun diensten kenbaar te maken aan onze tennis leden en tennis geinteresseerden. 

Hieronder is een overzicht weergegeven van de huidige sponsoren. Mogelijk had u de logo’s of reclameborden van 

sommige sponsoren wel eens gezien, maar wist u nog niet wat hun bedrijfsactiviteiten waren? Hieronder de uitleg. 

 

Hoofdsponsoren: 

 

Van Helleman richt zich op renovatie, nieuwbouw, verbouw, onderhoud en 
restauratie in Zeeland en doet dat met stijl. Het gaat hierin niet alleen om het 
bouwen zelf. De klant adviseren in alle bouwfacetten is voor Van Helleman net zo 
normaal als het leveren van een kwalitatief hoogstaand eindresultaat. Dit alles in 
overeenstemming met de wensen van de opdrachtgever. 

 

’t Zanddorp levert en geeft advies over houtkachels en gassfeerhaarden. 
Bovendien heeft ’t Zanddorp een team van schoorsteenvegers, verzorgd renovatie 
en nieuwbouw van schoorstenen en is gespecialiseerd in glasbewassing & 
hogedrukreiniging. 

 

INTERSPORT is dé sportspeciaalzaak voor iedereen die zich graag fit voelt en 
plezier aan sport beleeft. Met meer dan 75 sportwinkels in Nederland, onderdeel 
van een wereldwijd netwerk met meer dan 5.300 winkels in 40 landen, is er altijd 
wel een INTERSPORT bij jou in de buurt. In het centrum van Middelburg is Erik 
Intersport te vinden op de Nieuwe Burg 22-28.    

 

Louwerse Sierpleister is een stukadoorsbedrijf, te vinden op de Nieuwe 
Vlissingseweg 141 in Vlissingen. 

 

Bouwkundig Expertise / Adviesbureau en Makelaarskantoor De Nooijer heeft 
jarenlange ervaring in het bemiddelen bij aan- en verkoop van woningen. Voor een 
gedegen verkoop- of aankoopadvies of al uw bouwkundige vragen m.b.t. uw 
woning bent u hier aan het juiste adres.  

 

Jonkman opleidingen in Terneuzen is hét adres in zuidwest Nederland voor uw 
veiligheids opleidingen op het gebied van Logistiek, hijsen, brand veiligheid, eerste 
hulp, techniek, generieke veiligheid en ga zo maar verder. Jonkman Opleidingen  
bestaat sinds 1998 als een semi professioneel opleidingscentrum en is in 2006 als 
professionele organisatie voor logistieke en veiligheidsopleidingen gaan zorgen. 

 

Leerdam-Corstanje staat garant voor een deskundig, onafhankelijk advies in 
begrijpelijke taal op gebied van verzekeringen, hypotheken en pensioen.  Wij zijn 
uw privé adres voor financiële zaken. Financiële dienstverlening is mensenwerk. 
Onze adviseurs nemen daarom graag de tijd voor u. Zij maken werk van een goed 
advies. 

 

Het merk Lamb Weston® staat voor aardappelproducten van hoge kwaliteit. Onze 
producten worden verkocht in meer dan honderd landen over de hele wereld. 
Lamb Weston (VS) en Lamb Weston / Meijer (NL) werken hierbij nauw samen. 

 

PMC In Balans verzorgt Fysiotherapie & Revalidatie. Wij hebben een modern 
uitgeruste praktijk waar de persoonlijke benadering van de cliënt centraal staat en 
die gekenmerkt wordt door een grote diversiteit aan behandelmogelijkheden, 
meer dan 25 jaar deskundigheid en ervaring op het gebied van aandoeningen aan 
het bewegingsapparaat. U vindt onze praktijken verspreid over Walcheren. 

 

 

  

http://www.ltcdeschenge.nl/
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Overige sponsoren: 

 

Administratiekantoor Compurad is al meer dan 25 jaar gevestigd in Middelburg. Cliënten 
zijn voornamelijk MKB ondernemingen. De sectoren horeca, detailhandel, transport, bouw 
en afbouw en ICT zijn ruimschoots vertegenwoordigd. Ook particulieren met een aangifte 
inkomensbelasting vormen een belangrijk aandeel van ons cliëntenbestand. 

 

Van Beek Tweewielercentrum Zeeland is al ruim 20 jaar actief in de tweewieler brance en 
heeft zodoende een grote ervaring met vele merken fietsen, brommers en scooters. 
Tweewielercentrum is uiteraard Bovag gecertificeerd. Het bedrijf heeft zich in de 
afgelopen jaren gespecialiseerd in de verkoop en reparatie’s van alle soorten fietsen, 
elektrische fietsen, bromfietsen en scooters. 

 

Van Heest Techniek is de erkende specialist op het gebied van installatie, reparatie, en 
onderhoud van verwarming en tapwaterinstallaties. Ons bedrijf is gevestigd in `s-
Heerenhoek en het werkgebied omvat de Bevelanden en Walcheren. Met ruim 20 jaar 
ervaring in de verwarmingstechniek heeft u aan ons een vakkundig en betrouwbaar 
partner. Wij hebben alle benodigde kennis, diagnose, meet en uitleesapparatuur in huis 
om storingen snel te kunnen lokaliseren en te verhelpen. Wij installeren, repareren en 
onderhouden alle A merken CV toestellen. 

 

U kunt bij woning en meubelstoffering Jan de Nooijer terecht voor alles op het gebied van 
woninginrichting, maar ook voor het her-stofferen van uw meubelen, bootkussens of 
caravankussens bent u bij ons aan het goede adres! Kwaliteit, deskundigheid en 
klantvriendelijkheid staan bij ons centraal. 

 

Installatiebedrijf Walhout is gevestigd in de Arnestraat 16 te Arnemuiden en verzorgd 
werkzaamheden op het gebied van dakwerk, riolering, sanitair en verwarming.  

 

Juwelier Minderhoud is een echt Zeeuws familiebedrijf met een vestiging in Westkapelle 
en in Arnemuiden. Onze twee zaken hebben een grote diversiteit aan sieraden, horloges 
en klokken. Een moderne, eigentijdse collectie en een keuze uit oude of antieke sieraden 
gaan hand in hand. Ook een  klassieke Zeeuwse sieraden, kralen of andere onderdelen in 
een modern jasje behoort tot onze voorraad. 

 

Bij Woontrend Zeeland aan de Duinstraat nummer 18A in Koudekerke vindt u 4000m2 
interieur en inspiratie. U vindt bij ons o.a. designverlichting, mooie eetkamertafels, 
comfortable en prachtige banken en fauteuils, onderscheidende woonaccessoires, hoog 
kwalitatieve bedden voor een optimaal slaapcomfort en gordijnen en vloeren. 

 
Sinds 1 december 2007 is Garage Meerman uw vertrekpunt bij de zoektocht naar uw 
droom-occasion. Ook voor het onderhoud aan uw bestaande auto bent u bij Garage 
Meerman aan het juiste adres. Onze vakkundig ingerichte werkplaats voldoet aan de 
laatste ergonomische- en milieutechnische vereisten.  

 

Met ruim 5000 kostuums voor volwassenen en kinderen op voorraad en gigantisch veel 
accessoires bieden wij een ruime keuze aan voor elk verkleed- en/of themafeest! Kom 
eens langs en bekijk onze winkel en assortiment! 

 

Rijkse accountants & adviseurs is gevestigd op 6 locaties in Zeeland. Het diensten aanbod  
omvat accountancy, begeleiding bij de start, overname of bedrijfsbeëindiging, fiscale 
aangiften en belastingadvies, bedrijfseconomisch advies, estate planning en financiële 
planning, personeelsadvies, online boekhouden en salarisadministratie. Onze teams met 
accountants en adviseurs staan al sinds 1955 voor u klaar. 

 

http://www.ltcdeschenge.nl/

