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BERICHT VAN HET BESTUUR 
 

In deze nieuwbrief willen wij alle leden, sponsoren en andere belangstellenden van de tennisvereniging graag 

informeren over de ontwikkelingen binnen de club en over het programma voor de rest van dit seizoen.  

 

Op moment van schrijven van deze nieuwsbrief is de voorjaarscompetitie voor onze 4 heren teams inmiddels weer 

achter de rug. Helaas dit jaar geen kampioenen, maar toch hebben we zeer verdienstelijke prestaties gezien van alle 

teams! In deze nieuwsbrief zijn de team foto’s opgenomen van alle deelnemende teams aan de voorjaarscompetitie. 

 

De dames competitie op de vrijdagavond is nog in volle gang en op zaterdag 26 mei zal de mixed competitie starten. 

LTC de Schenge heeft hiervoor twee teams ingeschreven. Het programma met geplande wedstrijden voor zowel de 

dames- als de mixed competitie is beschreven in de activiteitenkalender. Kom zeker eens kijken naar de prestaties 

van onze teams wanneer ze thuis spelen! 

 

Van 9 t/m 15 juli zal het Jonkman Opleidingen Arne Tennis Toernooi worden gespeeld. De inschrijving is inmiddels 

geopend middels www.toernooi.nl en we hopen evenals in voorgaande jaren weer op een hoge deelname. De 

voorbereidingen door onze ATT-commissie zijn reeds in volle gang. 

 

Verder kan iedereen van onze vereniging zich inschrijven voor de clubkampioenschappen in juni. Ook daarvoor 

hopen we op een aanzienlijke opkomst. 

 

De hoogste prioriteit van het bestuur blijft de werving van nieuwe leden. In april hebben we volop geadverteerd met 

“ClubFit”, waarbij geinteresseerden 4 lessen kregen en een maand lang vrij konden tennissen voor 20 euro. In mei 

adverteren we (in samenwerking met andere locale sportverenigingen) voor de “Zomer Challenge”, waarbij nieuwe 

leden tijdens de zomermaanden (van juni t/m augustus) voor slechts 40 euro onbeperkt vrij mogen spelen en zelfs 

aan KNLTB zomertoernooien mogen deelnemen. De posters van onze “Zomer Challenge” hangen inmiddels op bij 

korfbalvereniging KV TOP en bij de voetbalverenigingen in Arnemuiden en Nieuw- en St.Joosland. In deze 

nieuwsbrief een kopie van het promotie-materiaal en een overzicht van de zomertoernooien in Walcheren en de 

Bevelanden. Ken je iemand die interesse heeft voor de “Zomer Challenge”, laat het ons dan zeker even weten. 

Uiteraard is het verenigingsbestuur ook bijzonder geinteresseerd in andere ideeën om nieuwe leden te werven. 

 

Reacties op deze nieuwsbrief alsmede kopij voor de volgende editie wordt bijzonder op prijs gesteld!  

 

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen in juli 2018.  

 

 

 

Namens het bestuur, 

René Hoondert. 

 

  

http://www.ltcdeschenge.nl/
http://www.toernooi.nl/
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PROGRAMMA ACTIVITEITEN SENIOREN 
 

DAMESAVOND 22 MEI  

Op dinsdag 22 mei a.s. vindt een damesavond plaats. Dit toernooi staat open voor alle (dames) leden, inclusief 

competitieleden, kennismakingsleden en toeristenleden. 

Vanaf 19.00 uur wordt er getennist met wisselende partners in dubbel partijen. Tussen de partijen worden enkele 

hapjes verzorgd. Voor deelname vragen we een bijdrage van €2,50. 

Je kunt je opgeven via maetonnetje@gmail.com of via inschrijfformulier in de kantine van ons clubhuis. Inschrijven 

kan tot en met maandag 21 mei a.s. 

 

BBQ OP 30 JUNI 

Als afsluiting van de voorjaars competitie en de club kampioenschappen organiseert de Kantine Commissie een 
BBQ (vlees en vis) voor alle leden en partners. 
 

Dit zal zijn op zaterdag 30 juni 2018 vanaf +/- 18.00 uur. 
 

 
 
Het was vorig jaar zeer geslaagd en super gezellig en we hopen uiteraard ook dit jaar weer op veel inschrijvingen. 
U kunt zich opgeven middels intekenlijst in de kantine, via email aan ruthenjeroen@planet.nl of telefonisch bij 
Jeroen Kas 06 27191589 
 
De kosten bedragen € 10 voor volwassenen en € 5 voor kinderen t.m 12 jaar. Kinderen onder de 6 gratis. 
 
Indien u geen vlees of vis lust maar er wel bij wilt zijn geef dit dan even door dan kunnen wij hier met het eten 
rekening mee houden. 

http://www.ltcdeschenge.nl/
mailto:maetonnetje@gmail.com
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JONKMAN OPLEIDINGEN ARNE TENNIS TOERNOOI  

Van 09 t/m 15 juli 2018 zal het Open Arne Toernooi weer plaatsvinden. Aan dit toernooi kunnen leden van alle 

Nederlandse tennisverenigingen deelnemen (inclusief dus alle leden van LTC de Schenge), op voorwaarde dat men in 

het bezit is van een KNLTB pasje. 

 

Jonkman Opleidingen zal dit jaar de Toernooi Sponsor zijn, waarvoor we deze organisatie zeer erkentelijk zijn! De 

naamgeving van het toernooi wordt daarom: Jonkman Opleidingen Arne Tennis Toernooi. 
 

De gehele week zullen de wedstrijden van het toernooi worden gespeeld. Op zaterdagavond 14 juli 2018 verzorgen 

we Live Muziek met gratis gebakken vis. 

 

Inschrijven voor het Jonkman Opleidingen Arne Tennis Toernooi is mogelijk via www.toernooi.nl. We hopen dat veel 

leden van onze vereniging dit jaar weer zullen meedoen en dat onze leden dit toernooi ook actief zullen promoten 

bij tennissers van andere verenigingen. Het Open Toernooi is namelijk al jaren het grootste evenement van het jaar 

georganiseerd door onze vereniging en levert een aanzienlijke bijdrage aan de clubkas, waarmee bijvoorbeeld het 

onderhoud aan ons tennispark kan worden gefinancierd zonder de contributie te moeten verhogen. 

 

 

 

http://www.ltcdeschenge.nl/
http://www.toernooi.nl/
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

Van donderdag 7 juni t/m zondag 17 juni 2018 organiseert L.T.C. De Schenge in Arnemuiden 

Clubkampioenschappen Enkel 2018. 
 Dit toernooi is voor leden vanaf 16 jaar (t/m geboortejaar 2002) in de onderdelen Damesenkel en Herenenkel. 

 Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal er worden ingedeeld naar speelsterkte. 

 Bij voldoende belangstelling zal er ook een Herenenkel 50+ categorie worden georganiseerd. 

 Inschrijven kan t/m zaterdag 2 juni via www.toernooi.nl door het selecteren van onderstaande link: 

https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=B8D55587-F0BF-4CE5-9601-92A0B496315F  

Of ga naar www.toernooi.nl en zoek op De Schenge. 

 

Van donderdag 21 juni t/m zondag 1 juli 2018 organiseert L.T.C. De Schenge in Arnemuiden 

Dubbel en Mix Clubkampioenschappen 2018. 
 Dit toernooi is voor leden vanaf 16 jaar (t/m geboortejaar 2002) in de onderdelen Damesdubbel, Herendubbel 

en Gemengddubbel. 

 De gezamelijke dubbelspeelsterktes van de dubbelpartners dient minimaal 11 te zijn (bijv. iemand met 

(dubbel)speelsterkte 4 kan dubbelen met iemand van (dubbel)speelsterkte 7, 8 of 9, iemand met speelsterkte 5 

kan dubbelen met iemand van speelsterkte 6, 7, 8 of 9 enz.) 

 Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal er worden ingedeeld naar speelsterkte. 

 We nodigen in het bijzonder ook nieuwe leden en leden uit speelsterktecategorie 8 en 9 zich in te schrijven. Bij 

voldoende inschrijvingen zullen er aparte speelsterkteschema’s worden gemaakt naar speelsterkte. 

 Geen partner? Schrijf je in zonder partner (“ik zoek nog een partner”) en de wedstrijdleiding zal proberen een 

dubbelcombinatie te vormen. 

 Inschrijven kan t/m zaterdag 16 juni via www.toernooi.nl door het selecteren van onderstaande link: 

https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=A3C595E4-9159-4F55-BF8D-39502D52E0DF  

Of ga naar www.toernooi.nl en zoek op LTC De Schenge. 

 

Schrijf snel in. Wij rekenen (ook) dit jaar op jullie deelname! 
 

Voor verdere vragen kun je contact op nemen met onderstaande personen: 

 

Marieke Ton (tel. 06-21566803) , Email: maetonnetje@gmail.com  

Arjan Korstanje (tel. 06-28884824), Email: akorst255@hotmail.com 

 

 

  

http://www.ltcdeschenge.nl/
https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=B8D55587-F0BF-4CE5-9601-92A0B496315F
https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=A3C595E4-9159-4F55-BF8D-39502D52E0DF
mailto:maetonnetje@gmail.com
mailto:akorst255@hotmail.com
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MIXED COMPETITIE 

Van zaterdag 26 mei t/m 07 juli 2018 wordt de Gemengd Dubbel competitie gespeeld. LTC de Schenge doet mee met 

2 competitie-teams, waarvan ons 1e team in de 1e klasse en ons 2e team in de 3e klasse. Speeldata en deelnemers zijn 

in het schema hieronder opgenomen. Bij thuiswedstrijden zijn alle leden van harte welkom om de teams te komen 

aanmoedigen en daarbij een hapje of drankje in het clubgebouw te nuttigen! 

 

 
 
Deelnemers: Yvonne Lindenbergh, Elsbeth Vreke, 
Marieke Ton, Marjan Hoondert, Romy Traas, Jorg 
Trampe, Thijmen van den Berg, Max Vleugel, Barry 
Schroevers (captain), Arjan Korstanje 

 
 
Deelnemers: Christa Meerman, Jessy Crucq, Mirjam van 
Kempen, Kirsten Bijleveld, Tirsa de Nooijer, Elroy Crucq, 
Joop Slabbekoorn, Kees Meerman (captain), Melvin 
Bakker. 

 

 

NAJAARSCOMPETITIE 

De najaarscompetitie zal dit jaar plaatsvinden van 14 september t/m 27 oktober. Inschrijven hiervoor is mogelijk tot 

uiterlijk 1 juli 2018. Binnenkort ontvangen alle leden een email met de procedure om aan te melden. 

  

http://www.ltcdeschenge.nl/
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KALENDER MET ACTIVITEITEN VOOR SENIOR LEDEN IN KOMENDE MAANDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACATURE “STARTERS-COACH” 
Het bestuur van de tennisvereniging is op zoek naar iemand die het leuk vind 

om nieuwe leden van de vereniging te begeleiden en wegwijs te maken, 
zoals regelmatig vragen of de tennis goed bevalt, helpt met vinden van 

tennismaatjes en assisteert in deelname aan activiteiten van de vereniging. 
 

Heb je interesse, dan verzoeken we je contact op te nemen met: 
Rene.Hoondert@zeelandnet.nl / 06-30952377 

 

 

 

http://www.ltcdeschenge.nl/
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ACTIVITEITEN VOOR DE JEUGD 

 
 

 

In samenwerking met de gemeente 
Middelburg en korfbal vereniging KV 
TOP Arnemuiden hebben onze trainer 
Dennis Helleman en onze 
Jeugdcommissie op 21 en 28 maart 
2018 in sporthal “de Blikken” enkele 
tennis “clinics” verzorgd voor de 
basisschoolkinderen van Arnemuiden 
en Nieuw- en St. Joosland.  
 
In totaal waren ongeveer 120 
kinderen aanwezig. De middag werd 
door de kinderen als heel erg leuk 
ervaren. Het programma viel onder 
het gemeentelijk sportprogramma 
“Middelburg in Beweging”. 

 

 
 

  

http://www.ltcdeschenge.nl/
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RESULTATEN VOORJAARSCOMPETITIE  
 

Met nog drie speelrondes te gaan staat ons 1e damesteam momenteel op de 5e plaats in de 1e klasse van de 

vrijdagavond dames dubbel competitie. De dames spelen weer thuis op vrijdagavond 18 mei en op 1 juni vanaf 19:00 

uur en publiek is van harte welkom om hen aan te moedigen! 

 

 
 

 
V.l.n.r. Christa Meerman, Annet Jacobse, Anita Minnaar, Ruth Kas, Anneke Sinke 

Niet op de foto: Mirjam van Kempen  

http://www.ltcdeschenge.nl/
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Met nog drie speelrondes te gaan staat ons 2e damesteam momenteel op de 8e plaats in de 2e klasse van de 

vrijdagavond dames dubbel competitie. De dames spelen weer thuis op vrijdagavond 18 mei en op 1 juni vanaf 19:00 

uur en publiek is van harte welkom om hen aan te moedigen! 

 
 

 
V.l.n.r. Lee-Anne Bennen, Kirsten Bijleveld, Chantal Oosterling. 

Niet op de foto: Jessy Crucq, Tirsa de Nooijer, Noëlle Schroevers. 

 

 

 

http://www.ltcdeschenge.nl/
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Het 1e herenteam van LTC de Schenge is ondanks verschillende blessures van teamleden op een zeer verdienstelijke 

3e plaats geeindigd in de 1e klasse van de zaterdag voorjaarscompetitie. Ze speelden in een sterke poule van 7 teams, 

waarin DRIVE 1 uit Sas van Gent uiteindelijk gewonnen heeft en WESTERSCHOUWEN 1 uit Burgh-Haamstede de 

tweede plaats heeft behaald.  

 
 

 
V.l.n.r. Erik Bakker, Iemke Kuyper, Arjan Korstanje, Han Temminck, Carlo Smolders 

http://www.ltcdeschenge.nl/
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Het 2e herenteam van LTC de Schenge is op de 4e plaats geeindigd in de 2e klasse van de zaterdag 

voorjaarscompetitie. Ze speelden in een poule van 7 teams, waarin DE STOOF 1 uit Koudekerke gewonnen heeft en 

SOUBURG 1 uit Oost-Souburg de tweede plaats heeft behaald.  

 
 

 
V.l.n.r. Kees Meerman, Max Vleugel, René Hoondert, Jorg Trampe, Thijmen van den Berg, Jeroen Kas. 

Niet op de foto: Jan-Rien Meerman. 

 

  

http://www.ltcdeschenge.nl/
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Het 3e herenteam van LTC de Schenge is op de 4e plaats geeindigd in de 3e klasse van de zaterdag 

voorjaarscompetitie. Ze speelden in een poule van 7 teams, waarin HONTENISSE 1 uit Kloosterzande gewonnen 

heeft en LUDO ET EMERGO 1 uit Oostburg de tweede plaats heeft behaald.  

 
 

 
V.l.n.r. Elroy Crucq, Melvin Bakker, Dave Caljouw, Joop Becks, Patrick Siereveld, Herman Riemens. 

Niet op de foto: Ivo de Rijke en Thijs Vleugel 

 

  

http://www.ltcdeschenge.nl/
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Het 1e herenteam 35+ van LTC de Schenge is op de 4e plaats geeindigd in de 1e klasse van de zaterdag 35+ 

voorjaarscompetitie. Ze speelden in een poule van 7 teams, waarin YERSEKE 1 gewonnen heeft en DOS-VLISSINGEN 

1 de tweede plaats heeft behaald.  

 
 

 
V.l.n.r. Ko Siereveld, Marcel Astroh, Edwin Leonhart, Joop Slabbekoorn 

Niet op de foto: Kees Janse, Toon Hoebeke, Barry Schroevers 

 

 

  

http://www.ltcdeschenge.nl/
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LTC DE SCHENGE RANGLIJST  
 

Op basis van de actuele KNLTB rating van onze leden in mei 2018, hebben we onderstaande Top 10 ranglijsten 

samengesteld voor zowel de dames als de heren van onze tennisvereniging.  

 

Ons advies aan alle leden is mee te doen aan zoveel mogelijk wedstrijden en activiteiten (zoals bijvoorbeeld het 

Jonkman Opleidingen Arne Tennis Toernooi van 8 t/m 15 juli aanstaande) en voordat je het weet staat in onze 

volgende nieuwsbrief ook jou naam vermeld in de Top 10! 

 

RANGLIJST DAMES 
      

Actuele Rating  
Bondsnr Naam Voornaam Tussenv Enkel Dubbel Gemiddeld 

1 22482296 Tilburg Laurelle van 3,156 2,3 2,72785 

2 24570206 Traas Romy 
 

4,698 4,287 4,4924 

3 20073062 Goeman Yvonne 
 

5,685 5,1907 5,4376 

4 12327964 Ton Marieke 
 

7,614 5,7483 6,6813 

5 20790473 Kas-Bezemer Ruth 
 

7,928 5,8269 6,8772 

6 21827370 Kemenade Netty van 6,665 7,2833 6,97415 

7 12324299 Vreke Elsbeth 
 

7,371 6,6964 7,03385 

8 11283130 Belzen Janneke van 7,103 7,4499 7,27635 

9 23336757 Hoondert-Rottier Marjan 
 

8,391 6,933 7,6618 

10 27444082 Jacobse-Baas Annet 
 

8,805 7,4169 8,11095 

 

RANGLIJST HEREN 
      

Actuele Rating 
 

 
Bondsnr Naam Voornaam Tussenv Enkel Dubbel Gemiddeld 

1 22482407 Tilburg Ronetto van 2,3 3,576 2,938 

2 11089830 Bakker Erik 
 

4,324 4,9187 4,6215 

3 14962136 Kuyper Iemke 
 

4,177 5,0679 4,6226 

4 17629586 Kramer Jandré 
 

4,77 4,5204 4,6454 

5 11114940 Temminck Han 
 

4,899 4,5264 4,71275 

6 13331361 Smolders Carlo 
 

4,779 4,9552 4,86695 

7 17417171 Meerman Jan-Rien 
 

4,664 5,1499 4,907 

8 25771191 Korstanje Arjan 
 

5,211 5,1955 5,2032 

9 13228455 Hout Joris In 't 5,133 6,0048 5,56895 

10 29339219 Vleugel Max 
 

5,93 5,8899 5,91015 

 

  

http://www.ltcdeschenge.nl/
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BERICHT VAN DE ONDERHOUDSCOMMISSIE 
 

Afgelopen tijd hebben we veel werk verricht aan de begroeiing aan de 
achterkant van de banen. De begroeiing tussen de tennisbanen en de 
voetbal is vervangen door een nieuwe haag. Voordelen hiervan zijn dat we 
minder troep van de bladeren hebben (deze zijn harder en verpulveren 
niet snel) en we zijn op termijn ook beter beschut tegen de wind. 
 
Komende jaren blijven we natuurlijk wel nog last hebben van wind, maar 
zodra de haag helemaal dichtgegroeid is zullen we dat zeker gaan merken! 
Hiernaast een foto van de situatie na het aanplanten. Als je die vergelijkt 
met de huidige situatie kun je zien dat ze als kool groeien! 
 
Er zijn tevens 2 nieuwe sleepnetten aangeschaft. De oude waren in slechte 
staat en we hopen met de nieuwe weer een flinke poos te kunnen doen. 
Volgend jaar vervangen we de andere twee sleepnetten. 
 
Qua onderhoud komt er nog het nodige aan. Zo moet de voorkant van 
onze kantine nog afgeschilderd worden en uiteraard het gewone reguliere 
baanonderhoud (niet minder belangrijk!). Als we met z’n allen een steentje 
bijdragen dan komen we er wel! 
 
M.vr.gr.    Robèrt Bartels  

 
 

 

De planning van onderhoud voor de komende tijd:     Zaterdags om 8:30 en woensdags om 19:00 

En wel op de volgende data:  Zaterdag 19 mei 

Woensdag 30 mei & Woensdag  20 juni 

Zaterdag 7 juli (voor start ATT toernooi zondag) & Zaterdag 28 juli 

Alle leden zijn van harte welkom hieraan deel te nemen! 
 

 

 

TENNISBAAN 1 ONTZIEN 
 

De conditie van onze tennisbanen is over het algemeen goed.  
Van alle banen wordt de 1e baan (dus degene het dichts bij het clubgebouw) het meest bespeeld. 

Daarom is de conditie van de toplaag van deze baan wat minder als die van de andere banen.  
 

Indien je gaat tennissen en de meeste banen zijn vrij beschikbaar, dan verzoeken we je om Baan 1 te 
ontzien en op 1 van de andere banen te gaan tennissen.  

 

  

http://www.ltcdeschenge.nl/
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ZOMERTOERNOOIEN 
In de zomermaanden worden in heel Nederland vele Open Zomertoernooien georganiseerd. Alle leden van onze 

vereniging met een KNLTB-pasje kunnen zich hiervoor inschrijven. De toernooikalender en meer informatie over 

deze Open Toernooien is te vinden op de volgende webpagina van de KNLTB: 
 

https://mijnknltb.toernooi.nl/tournamentsearch 

Hieronder is een selectie opgenomen van een aantal van deze Open Toernooien in Zeeland. In dit overzicht is ook de 

sluitingsdatum voor inschrijven opgenomen, dus wacht niet te lang met aanmelden als je mee wilt doen! 

 

TENNISLESSEN 
 

Sinds vorig seizoen heeft de vereniging een nieuwe 
enthousiaste tennistrainer: Dennis Helleman.  
 
Op onze website www.ltcdeschenge.nl staat onder de rubriek 
“Tennislessen” een korte introductie van Dennis.  
 
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). 

  

http://www.ltcdeschenge.nl/
https://mijnknltb.toernooi.nl/tournamentsearch
http://www.ltcdeschenge.nl/
mailto:info@tennisdennis.nl
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ONTWIKKELINGEN IN HET LEDENBESTAND  
Op 16 mei 2018 heeft tennisvereniging LTC de Schenge in Arnemuiden 96 actief spelende leden.  

 

De volgende nieuwe leden zijn sinds medio maart 2018 ingeschreven: 

 

 

 Rosemarie Havinga 

 Nella den Hollander 

 Vonny Houwerzijl 

 Petra Mesu 

 Romy Traas 

 Frank Bouwsma 
  

 

 

LEDENWERVING 

Artikel de Faam 04 april 2018: 

 

Ledenwervingsactie april 2018 
In april 2018 hebben we in samenwerking met de Gemeente Middelburg en met 
Tennisschool Helleman een ledenwervingsactie gevoerd, waarbij 
geinteresseerden voor 20 Euro 4 tennislessen konden volgen, een maand lang 
vrij mochten tennissen op onze banen, gebruik maken van een leenracket en 
deelnemen aan een afsluitend gezelligheidstoernooitje. 
 
In totaal hebben we 18 reacties ontvangen op deze actie en hebben zich 
uiteindelijk 14 mensen aangemeld. De lessen voor deze 14 mensen zijn 
inmiddels gestart (danwel zijn de lessen op korte termijn ingepland). De datum 
van het gezelligheidstoernooitje zal binnenkort bekend worden gemaakt. 
 
We hebben met deze actie in april 2018 geadverteerd in het Erremuenaertje, in 
de dorpskrant van Nieuw- en St.Joosland en in de Faam. Het artikel uit de Faam 
is in het kader hiernaast opgenomen. 
 

Ledenwervingsactie mei 2018 
In mei 2018 continueren we onze ledenwerving met de Zomer Challenge. In de 
flyer op de volgende pagina meer informatie over dit zomer abonnement.  
 
We werken hiervoor samen met andere sportverenigingen in de buurt. De 
posters van de Zomer Challenge hangen inmiddels op bij korfbalvereniging KV 
TOP en bij de voetbalverenigingen in Arnemuiden en Nieuw- en St.Joosland.  
 
Ken jij vrienden, bekenden, buren of familie die mogelijk interesse hebben in de 
Zomer Challenge? Informeer hen dan over de mogelijkheden en deel de 
informatie hierover van onze Facebook pagina. 

 

  

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. 

 

SAMENWERKINGSVERBAND MIDDELBURGSE TENNISVERENIGINGEN 
 

In de afgelopen maanden heeft het bestuur van LTC de Schenge verschillende keren vergaderd met de andere twee 

tennisverenigingen in de Gemeente Middelburg over mogelijke vormen van samenwerking. Deze andere twee 

verenigingen zijn MLTC en TV Dauwendaele. Zo heeft onze Jeugdcommissie vorig jaar reeds een intensieve vorm van 

samenwerking opgezet, die voor beide partijen uitstekend bevalt. 

 

Volgens dit samenwerkingsverband kunnen vanaf heden leden van TV Dauwendaele, MLTC en LTC De Schenge gratis 

worden geïntroduceerd op elk van de 3 tennisparken. Hiervoor gelden dus de normale introducé tarieven niet. 

Nu is het niet de bedoeling dat leden van 1 bepaalde tennisvereniging uit 3 locaties kunnen kiezen om te gaan 

tennissen. Er dient altijd minstens 1 permanent lid van de gast-vereniging (waar gespeeld wordt) deel te nemen. 

 Door alle spelers (dus ook door de introducés) moet er worden afgehangen. 

 Jeugdleden mogen alleen introducés meenemen voor 18:00 uur. 

 Introducés kunnen uitsluitend worden toegelaten indien de bezetting van de banen dit toelaat. Wanneer alle 

banen in de avond bezet zijn, dan hebben eigen leden van de gast-vereniging voorrang op introducés. 

 De introducéregeling geldt niet wanneer alle banen door competitie, training, clubkampioenschappen of 

gezelligheidstoernooitjes bezet zijn. 

 Voor een introducé gelden verder de normale regels van de tennisvereniging waar gespeeld wordt, zoals 

bijvoorbeeld de verplichting tot het dragen van tennisschoenen. 

 

  

http://www.ltcdeschenge.nl/
mailto:Rene.Hoondert@zeelandnet.nl
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BAANHUUR VOOR BEDRIJVEN EN SPONSORS 
 

Bedrijven, instellingen of sponsoren kunnen voor een relatiedag of een personeelsuitje alle tennisbanen, inclusief 

het gebruik van het clubgebouw en de BBQ huren voor 60 euro per uur (met een minimum gebruik van 3 uur). Deze 

tarieven zijn exclusief consumpties, welke tegen de reguliere prijslijst van LTC de Schenge te koop zijn. Pakket 1, 2 & 

3 sponsoren krijgen 30% korting op de tarieven van baanhuur. 

Ken jij een bedrijf of instelling die interesse heeft in een actief dagje uit? Overweeg dan om deze dag te organiseren 

bij onze vereniging en neem contact op met één van de bestuursleden. We bespreken graag de mogelijkheden! 

 

 

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 
 

Ook dit jaar heeft LTC de Schenge weer meegedaan aan de Rabobank Clubkas Campagne. 

 

 
 

 

Tijdens de Clubkas Campagne 2018 heeft Rabobank Walcheren/Noord-Beveland €165.000,- verdeeld onder de 

verenigingen en stichtingen die klant en lid zijn. Dankzij jullie stemmen heeft onze vereniging € 262,83 ontvangen 

van de Rabobank. Hartelijk dank aan een ieder die hieraan bijgedragen heeft! 

  

http://www.ltcdeschenge.nl/
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SPONSOR PAKKETTEN 
 

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 leden en geinteresseerden.  

 

Bedrijven en instellingen kunnen LTC de Schenge ondersteunen volgens 6 verschillende sponsor pakketten. Meer 

informatie hierover is beschikbaar op onze website onder het tabblad “Sponsors”. 

 

 http://www.ltcdeschenge.nl/index.php/sponsors 

 

Voor de duidelijkheid zijn hieronder de 6 verschillende pakketten nog eens kort weergegeven: 

 

 
 

Ken jij een bedrijf of organisatie die onze tennisvereniging mogelijk wil sponsoren, dan stellen we het bijzonder op 

prijs als je contact opneemt met één van de bestuursleden. 

 

 

OPROEP TOT HET WERVEN VAN SPONSOREN 
 

Leden van onze vereniging die 2 nieuwe Pakket 3 sponsoren aanbrengen krijgen eenmalig 50% van hun 
2018 contributie betaling teruggestort. 

 
Leden van onze vereniging die 3 of meer nieuwe Pakket 3 sponsoren aanbrengen krijgen eenmalig 100% 

van hun 2018 contributie betaling teruggestort. 
 

 

 

  

http://www.ltcdeschenge.nl/
http://www.ltcdeschenge.nl/index.php/sponsors
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OVERZICHT VAN SPONSOREN 
 

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. 

 

Restaurant Oranjeplaat is gelegen op een schitterende locatie aan het Veerse 
Meer met uitzicht op de jachthaven van Arnemuiden. De menukaart biedt voor 
ieder wat wils. Wenst u een snelle tosti dan is dit net zo goed mogelijk als het 
nuttigen van een uitgebreid diner met een heerlijk wijntje erbij. 

 

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.  

 

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. 

 

DON Risicobeheer is gericht op particulieren en het midden- en kleinbedrijf, waaronder 
ook een groot aantal agrarische bedrijven. Voor beide doelgroepen bieden wij een 
uitgebreid aanbod van financiële diensten en producten aan. We bieden bewust geen 
‘digitale polismap’ aan. We merken dat onze klanten het persoonlijke contact waarderen. 
Bij ons kantoor in Middelburg stap je makkelijk binnen.  

 

 

 

http://www.ltcdeschenge.nl/

