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VAN DE ONDERHOUDSCOMMISSIE  
Het codeslot van de buitendeur clubgebouw is stuk. Dit betekent dat u geen toegang heeft tot de kleedkamers en de 

meterkast om de verlichting aan te zetten. 

 

Indien u de komende tijd toegang tot de kleedkamers of meterkast nodig heeft kunt u een sleutel ophalen bij één 

van bestuursleden en deze na afloop terugbrengen. 

 

In de komende tijd gaan we zo spoedig mogelijk het slot repareren of vervangen. 

 

CONSUMPTIES IN DE KANTINE 
Binnenkort zullen de prijzen van drank en andere consumpties in de kantine worden verhoogd. De reden hiervoor is 

de huidige inflatie met zowel prijsstijgingen van de kantine inkoop als van overige inkopen van de tennisvereniging. 

Als voorbeeld gaan bijvoorbeeld ook de prijzen omhoog voor het baanonderhoud en we zullen binnenkort fors 

moeten investeren in schilderwerk van het clubgebouw. De tennisvereniging heeft slechts twee hoofdstromen voor 

inkomsten: kantine-omzet en contributie. Aangezien we de contributie niet willen verhogen, ontkomen we er niet 

aan om de kantine prijzen iets te verhogen. We hebben hiertoe in de afgelopen maand een vergelijkend 

prijsonderzoek gedaan bij een tiental andere tenniskantines in de regio, die ook worden beheerd door vrijwilligers. 

Onze prijzen blijven na verhoging nog steeds aan de onderkant van de prijzen in andere kantines. Voor vragen 

hierover graag even contact opnemen met één 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). 

 

TENNIS EN FUN DAGEN VOOR DE JEUGD  
Tennisschool Smit en Smash-it organiseren dit jaar weer de tennis en fun dagen. Deze dagen zijn van 25 juli tot en 

met 29 juli.  Inschrijven kan via: Tennisfun | TennisschoolSmit -   https://www.tennisschoolsmit.nl/tennisfun 

 

Naast een tennis toernooi en elke dag training, zullen er ook een hoop andere leuke activiteiten georganiseerd 

worden. Zie de flyer op de volgende pagina. 
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VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE  
De komende activiteiten staan op het programma: 

Dinsdag 10 mei: Herenavond 

Dinsdag 17 mei: Tossavond 

Dinsdag 31 mei: Tossavond 

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
In juni staan de clubkampioenschappen op het programma. Van 1 t/m 12 juni staat de enkel op het programma en 

van 15 juni t/m 3 juli staan de dubbels en mixdubbels op het programma. De uitnodiging gaat deze week de deur uit, 

dus schrijf je in!   De sluitingsdatum van inschrijving voor de enkels is 29 mei en voor de dubbels is dat 12 juni. 

 

VOORJAARSCOMPETITIE 2022 
De competitie is in volle gang met wisselende resultaten. De mixcompetitie zal 21 mei starten. 

Hieronder volgende tussenstanden: 

Vrijdagavond Mix 2e klasse :   1e plaats 

Vrijdagavond Herendubbel 2e klasse :  5e plaats 

Zaterdag Heren 1 Landelijk 2e klasse :  2e plaats 

Zaterdag Heren 1 Zeeland 1e klasse :  3e plaats  

Zaterdag Heren Zeeland 3e klasse :  7e plaats 

Zaterdag Dames 3e klasse :   6e plaats 

Zondag Jeugdteam 1 (11 t/m 14) :  3e plaats 

Zondag Jeugdteam 2 (11 t/m 14) :  7e plaats 

Er zijn dus een aantal teams die kans hebben om kampioen te worden!   Succes nog met de laatste wedstrijden. 

 

HERENAVOND 10 MEI 
Op dinsdag 10 mei  a.s. vindt een herenavond plaats. 

Dit toernooi staat open voor alle clubleden, kennismakingsleden en toeristenleden. 

Vanaf 19.00 uur wordt er getennist met wisselende partner. 

Tijdens het toernooi wordt er een hapje verzorgd. 

De kosten per persoon bedragen €2,50 

Je kunt je opgeven via email: tc@ltcdeschenge.nl  

Inschrijven kan tot en met 8 mei 
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ZOMER CHALLENGE 2022  
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JONKMAN OPLEIDINGEN ARNE TENNIS TOERNOOI 2022  
De voorbereidingen voor het ATT toernooi in juli 2022 zijn gestart en de inschrijving voor het toernooi staat 

inmiddels open:  https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/69276063-CE50-48E1-8044-8AA06008AD14 

De organisatie is dit jaar in handen van een nieuwe team bestaande uit Jessy Crucq, Rosa Hoondert, Thijmen van de 

Berg, Joris in ’t Hout en Jeroen de Heide. Evenals in voorgaande edities is ook dit jaar Jonkman Opleidingen weer 

hoofdsponsor van het toernooi. We hopen op weer een gezellig en sportief toernooi!  
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LIBEMA OPEN  

 

Dit jaar is onze vereniging partner geworden van het 

enige gras tennis toernooi van Nederland: Libema Open 

in Rosmalen. Dit toernooi staat bekend om zijn intieme 

sfeer en uitstekende ambiance, dat gecombineerd 

wordt met toptennis van het allerhoogste niveau. Ook 

dit jaar komen er weer veel aansprekende ATP-spelers 

en WTA-speelsters naar het toernooi! Houd de website 

in de gaten voor de laatste updates. 

Via onderstaande link en speciale code krijgen onze 

leden €10,- korting bij het bestellen van entreekaarten: 

www.libema-open.nl/clubactie. Code: schenge-lo22 

 

VOLGENDE NIEUWSBRIEF  
De volgende nieuwsbrief zal worden gepubliceerd omstreeks de 1e donderdag van juni (02 juni 2022). Bijdragen 

voor deze nieuwsbrief zijn van harte welkom, uiterlijk 30 mei 2022 naar: voorzitter@ltcdeschenge.nl. 
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