
nieuwsbrief nr. 4 

juli 2020 
LTC De Schelde 

Beste tennisvrienden, 

Wie had een jaar geleden gedacht dat je in juli 2020 afstand 

moet houden van je buurman, een tafeltje moet reserveren bij je 

favoriete restaurant, thuis moet blijven als je een snotneus hebt 

en een mondkapje moet dragen bij de kapper? Het is een 

vreemde periode.  

Gelukkig kunnen we wel weer volop tennissen en zijn de regels 

binnen ons park niet zo extreem. Lekker in de buitenlucht een 

balletje slaan en daarna op het terras of in de kantine gezellig 

iets drinken is weer volledig toegestaan. Die anderhalve meter 

afstand geldt wel nog steeds en gelukkig zien we dat iedereen 

daarin zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.  

Ook worden er weer diverse activiteiten opgestart, zoals onlangs 

de vertrouwde Toss-avond, volgende week de Junioren Tour Zil-

ver en over een paar weken de Vlissingen Cup.  

We hopen dan ook bij alle activiteiten op veel deelnemers en 

toeschouwers, zodat we - op anderhalve meter afstand - van 

elkaars tennisspel kunnen genieten! 

Frank Passchier  
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Heb je zelf een leuk stuk 

of idee voor “Effe tikke”? 

Stuur dan je bijdrage naar 

info@ltcdeschelde.nl en 

wie weet staat jouw stukje 

in een volgende editie 

van de nieuwsbrief! 

Burg. v. Woelderenlaan 3 - 4382 CL Vlissingen - info@ltcdeschelde.nl - www.ltcdeschelde.nl 

Effe tikke 

https://www.facebook.com/www.ltcdeschelde.nl/?ref=bookmarks


Stap voor stap worden de maatregelen in Nederland 

- en daardoor ook op ons park - versoepeld. Daar-

door mag er weer een hoop, maar moeten we ook 

nog rekening houden met elkaar én met een aantal 

maatregelen. Op dit moment geldt er: 
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NIEUWE REGELS 

 Houd overal 1,5 meter afstand tot elkaar. Behalve 

voor jeugd t/m 18 jaar en personen uit één huishou-

den. 

 Er geldt geen vaste looproute meer op het park, zo-

lang men 1,5 meter afstand houdt. 

 A.u.b. handen ontsmetten bij binnenkomst van de 

kantine. 

 We hoeven niet meer te reserveren voor een tafel. 

Maar: vol = vol. 

 Een baan reserveren moet voorlopig nog wel. Dit 

kan via https://www.supersaas.nl/schedule/

LTC_De_Schelde/Baanhuur. 

 Scoreborden mogen weer gebruikt worden. 

 Toeschouwers en niet-tennissende leden zijn ook van 

harte welkom! 

 Voorlopig zal er enkel bij evenementen zoals toer-

nooien en competitie bardienst aanwezig zijn. Op 

andere dagen als er geen bardienst is, vragen wij u zelf de consumpties te pakken en net-

jes af te rekenen. 

 Consumpties bij voorkeur met pin betalen! 

 Zet lege flesjes, glazen, kopjes en borden in de daarvoor bestemde kratten bij de terras-

deuren. Is het krat vol of ben je de laatste in de kantine? Dan graag even het krat in de 

vaatwasser zetten. 

 Ziek of verkouden? Last van koorts, keelpijn of hoest? Blijf dan thuis tot je 24 uur vrij van 

klachten bent.  

 

“Ik geloof niet. In Spanje slaan alle 22 spelers een kruisje 

voordat ze het veld opkomen. Als het werkt, zal het dus altijd 

gelijk spel worden.”  
- Johan Cruijf 

mailto:https://www.supersaas.nl/schedule/LTC_De_Schelde/Baanhuur
mailto:https://www.supersaas.nl/schedule/LTC_De_Schelde/Baanhuur


 We sinds de start van 2020 maar liefst 42 (!) nieuwe leden hebben mogen verwelkomen? 

Dit is inclusief de Zomer Challenge leden. De huidige stand van ons ledenaantal staat 

daarme op dit moment op 353 leden, waarvan 9 leden zonder bondslidmaatschap.  

 We hopen dat al deze leden het zo leuk vinden om te tennissen, dat ze hun lidmaatschap 

willen verlengen. 

 Niet-leden ook gebruik kunnen maken van onze banen? Dit kan natuurlijk tegen betaling 

en kost 15,00 euro per uur. Als je niet-leden op onze banen ziet tennissen, mag je ze bij twij-

fel altijd vragen om een bewijs van reservering. Deze krijgen ze steeds via Whatsapp of e-

mail.  

 De leden van LTC Racket voor een vooraf afgesproken bedrag baan 6 van ons huren op 

vaste dagen en tijdstippen? Wel kan het daardoor zo zijn dat baan 6 niet beschikbaar is in 

het reserveringssysteem, maar dat deze in werkelijkheid niet gebruikt wordt. 

 Het best regelmatig voorkomt dat leden een baan reserveren maar hier uiteindelijk geen 

gebruik van maken? Wij vragen je dan ook netjes je reservering in het systeem te annule-

ren, zodat het geboekte tijdstip door een ander gebruikt kan worden.  

 We over een aantal weken over zullen gaan naar de mogelijkheid om banen te reserveren 

via de KNLTB Club App.  

 De tafeltennistafel en tennismuur weer helemaal opgeknapt zijn?  

 

 

  3 

WIST JE DAT? 



Jeugdlid Levi Weterings, 11 jaar - zelf hard op weg om zijn dromen op tennisgebied waar te 

maken - interviewt Daniel de Jonge, 20 jaar, oud-lid van onze vereniging met een duidelijk 

plan voor ogen om te top te bestormen. Op dit moment is Daniel nummer 19 van Nederland 

bij de heren.  

Levi stelde Daniel 25 leuke en soms grappige vragen, Daniël gaf hierop op zijn beurt 25 eerlijke 

antwoorden: 

 

Op welke leeftijd ben je begonnen met tennis? En was dat ook bij LTC De Schelde? 

De allereerste keer dat ik op een tennisbaan stond, was inderdaad bij De Schelde. Ik was 6 

jaar en mijn ouders stuurden mij naar de bal– en slagvaardigheid, gewoon om te kijken of ik er 

iets aan zou vinden. Nou, en of ik dat vond! Na een paar keer ging ik echt op training. Mijn 

eerste trainer was Michel Kokelaar, die nu na al die tijd nog steeds clubtrainer is bij jullie! 

Deed of doe je nog andere sporten? Of welke sporten lijken je nog leuk? 

Tennis was al heel snel mijn hoofdsport. Ik heb wel heel veel sporten geprobeerd, met wisse-

lend resultaat. Nu ik in Amerika zit, ga ik soms basketballen of volleyballen met de andere spe-

lers, dat vind ik echt leuk om te doen. Een voordeel daarbij is ook wel dat ik 1,95 meter ben! 

Waarom ben je begonnen met tennis? 

Mijn moeder tenniste 1 x in de week met een vriendin bij Michel. Mijn ouders zeiden; kijk eens 

of je het misschien ook leuk vindt. Vanaf de allereerste dag was ik verkocht. 

Op welke leeftijd had je door dat je 

misschien meer kon bereiken met ten-

nis? 

Ik denk dat ik rond mijn 16e jaar wel be-

gon te beseffen dat er meer in zat. Ik 

ging dat jaar ontzettend veel vooruit op 

de ranglijst en behaalde ook de halve 

finale bij het NK t/m 16 jaar in de singles 

én de dubbel. De laatste 2 jaar hebben 

mij wel echt duidelijk gemaakt dat ik 

volle bak voor tennis wil gaan. Het be-

halen van een ATP ranking werkte ont-

zettend motiverend en ik ben sindsdien 

veel gedisciplineerder geworden. Ik 

probeer alles uit elke training te halen 

en probeer mij iedere dag te verbete-

ren, zowel op als naast de baan. 

Waar heb je allemaal getraind en waar train je nu?  

Zoals ik al zei begon ik mijn tenniscarrière bij Michel. Tot mijn 11e/12e heb ik bij hem getraind. 

Daarna heb ik 4 jaar bij TOZ gezeten, met heel veel plezier, zij hebben mij echt vooruit gehol-

pen. In die tijd ging ik van net top100 van mijn leeftijd naar top5. Op een gegeven moment 

DANIEL DE JONGE - OP WEG NAAR DE TOP! 
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was alleen de tegenstand niet meer zo sterk aanwezig. Toen ben ik in Brabant gaan trainen bij 

Eric Hoppenbrouwers van TennisWB. Bij hem heb ik ook 2,5 jaar gezeten en heel veel van ge-

leerd. De laatste 2 jaar zat ik bij de Kim Clijsters Academy (KCA) in Bree, België. Ik studeerde 

ook nog in Hasselt, dus de combinatie van school en tennis bleef. Bij KCA heb ik grote stappen 

gezet op de ATP ranglijs en daardoor ook de aanbieding ontvangen om naar Amerika te 

gaan. Ik zit sinds dit jaar in Amerika op de Pepperdine University in Malibu, ongeveer 45 minu-

ten rijden van Los Angeles. De plek waar bijna alle filmsterren wel een villa hebben… Ik train en 

studeer daar nu en zeker ook nog de komende 2 jaar.  

Hoeveel uur in de week train je? 

In Amerika zitten we inclusief fitness toch wel rond de 

20 uur in de week.   

Wanneer ben je begonnen in Amerika en welke stu-

die volg je daar? 

Ik ben in januari 2020 begonnen. Het was een heel 

lang proces om er te komen, maar het is het hele-

maal waard. Ik heb het er ontzettend naar mijn zin en 

kan niet wachten tot ik weer terug naar daar kan. Ik 

studeer Economics.  

Hoe lang blijf je nu in Nederland? 

Ik hoop half augustus weer te kunnen vertrekken naar 

Amerika, maar het is allemaal nog best wel onzeker 

wat er gaat gebeuren.  

Hoe heb je de corona-crisis doorstaan? Of hoe door-

sta je die nu? 

In het begin van de coronaperiode heb ik vooral ge-

studeerd. Toen er amper getennist kon worden ben ik 

volle bak voor mijn studie gegaan, om dan daar 

maar goede scores te halen en vakken af te kunnen 

ronden. Sinds we weer mogen tennissen, ben ik ei-

genlijk weer volledig gaan trainen. Niet elke dag fulltime, omdat er nog niet meteen een toer-

nooi was om naar toe te werken.  

Heb je al belangrijke prijzen gewonnen? Is er een toernooi dat je heel graag zou willen win-

nen? 

Ik won al een aantal NRT toernooien in Nederland. Ik heb ook al een aantal kwartfinales bij 

een Future gespeeld en 1x de finale in de dubbel van een Future. Bij het afgelopen NK haalde 

ik de kwartfinale bij de heren, die ik in 2 spannende sets helaas verloor van Botic v/d Zand-

schulp (top 200 speler). Mijn droom is natuurlijk om ooit een Grand Slam te winnen, het liefste 

Roland Garros, omdat ik daar altijd naar keek. En het ABNAmro WTT in Rotterdam staat ook 

wel op mijn lijst van toernooien die ik heel graag zou willen winnen.  

Wat zijn je doelen op korte termijn en wat op lange termijn? Wat wil je heel graag nog berei-

ken met tennis?  

Op de korte termijn probeer ik vooral steeds beter te worden, zowel technisch als tactisch en   
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mentaal. Ook zou ik heel graag mijn eerste Future winnen. Ik was een aantal keer echt al in de 

buurt, ik verloor nipt van de latere winnaars en het zou natuurlijk fantastisch om zelf een keer 

met de titel er van door te gaan. Op de lange termijn wil ik in de top100 komen en meedoen 

aan alle Grand Slams als geplaatste speler.  

Wat is er volgens jou zo leuk aan tennis? Waarom zouden meer mensen het moeten doen? 

Het allerleukste aan tennis vind ik dat elk punt anders is. Er kan telkens wat anders gebeuren, er 

zijn telkens nieuwe uitdagingen. En het duel dat je met je tegenstander aangaat om te win-

nen, intrigeert mij ook.  

Word je op de baan wel eens boos? Wat doen je dan? 

Ik denk dat iedereen wel eens boos wordt op de baan, dat is ook helemaal niet erg, maar het 

moet niet continu gebeuren zodat het je in de weg gaat zitten. Ik heb ook wel eens met mijn 

racket gegooid, al probeer ik dat nu niet meer te doen. Ik kan soms wel nog zo iets teveel kla-

gen over kleine dingen, maar echte woede-uitbarstingen heb ik bijna niet. 

Hoe bereid jij je voor op een wedstrijd? 

Ik probeer altijd ten laatste 1,5 uur voor de wedstrijd nog een stevige maaltijd gegeven te heb-

ben, meestal pasta. Verder probeer ik voor een wedstrijd altijd in te spelen en ongeveer 20 

minuten voor de match begint doe ik een goede warming up, met wat sprintjes om scherpte 

te krijgen. 

Hoe behoud je je focus 

tijdens een wedstrijd? 

Voor de wedstrijd luister 

ik naar muziek om mij af 

te sluiten van de omge-

ving. Tijdens de wed-

strijd probeer ik mij altijd 

op het volgende punt 

te focussen en bezig te 

zijn met wat ik moet 

doen in mijn spel. Ik ben 

wel echt een 

“competitor”, zoals ze in 

Amerika zeggen. Er zal 

geen punt zijn wat je 

van mij cadeau krijgt.  

Kreun je veel tijdens een wedstrijd of training? 

Wat een geweldige vraag!! Ik sta er niet om bekend dat ik kreun, maar soms als het een hele 

zware wedstrijd of training is, kan het wel eens gebeuren dat er een kreun ontsnapt. Ik probeer 

het te beperken… 

Welke wedstrijd is je tot nu toe het meest bijgebleven? 

De wedstrijd voor het behalen van mijn eerste ATP-punt. Ik speelde tegen een Italiaan, die al 

700ATP stond en ik stond 0-5 achter in de 3e set. Ik werkte 6 matchpoints weg en won die wed-

strijd uiteindelijk nog met 7-6 in de 3e set, na 3,5 uur. Het was super spannend en ik was zó blij.  
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Dat toernooi was echt de opstap naar het behalen van meer punten. 

Wie is je grootste idool? 

Ik heb niet echt één idool, maar ik bewonder Federer om zijn elegantie en speelstijl. Ik heb ont-

zettend veel respect voor de vechtlust van Nadal en ik vind Del Potro echt helemaal gewel-

dig, ook omdat mijn speelstijl wel een beetje op die van hem lijkt.  

Moet je veel reizen? Heb je al veel van de wereld gezien? 

Ik reis nu iedere paar maanden een keer naar Amerika en terug. Binnen Amerika reizen we 

heel veel van school naar school. Verder speel ik veel toernooien in de Benelux en Duitsland, 

maar ik ben ook al naar Tunesië, Egypte, Finland, Zwitserland en Oostenrijk geweest voor wed-

strijden. In vergelijking met vele anderen van mijn niveau heb ik helemaal nog niet zoveel ge-

reisd, omdat het financieel erg duur is en vaak moeilijk te combineren is met studeren.  

Wat vind je leuk aan Vlissingen? 

Het strand!  

Welk toernooi speel je binnenkort? 

Ik hoop dat er binnenkort weer wat toer-

nooien in Nederland en België gaan zijn 

en ik hoop in augustus en september 

weer wat Futures te kunnen spelen om 

hogerop in de ATP ranking te komen. 

Wat doe je het liefste als je niet aan het 

tennissen bent? 

Lezen, met vrienden iets doen, of een film kijken.  

Hoe combineerde je vroeger school met tennissen en op welke middelbare school zat je? 

Ik zat op het Scheldemond College. Omdat ik een LOOT-status had, kreeg ik bepaalde vrijstel-

lingen van school. Toen ik de laatste 2 jaar in Brabant trainde, beter werd en hoger kwam op 

de ranglijsten, werd het wel heel lastig om alles te combineren. Het was veel reizen, eten en 

studeren in de trein of in de auto en weinig tijd voor vrienden. Maar ik heb er helemaal geen 

spijt van! Ik ben ook nog cum laude geslaagd voor mijn gymnasium en daar ben ik heel erg blij 

mee! 

Als je niet voor een profcarrière was gegaan, wat zou je dan nu gedaan hebben denk je? 

Ik studeer nu al in Amerika, economie. Dat had ik dan zeker ook gedaan, misschien dan in Ne-

derland. Daarna was ik waarschijnlijk in het bedrijfsleven gegaan. Tennis had ik er altijd wel als 

hobby bijgehouden, daar ben ik van overtuigd! 

 

Daniel, heel erg bedankt voor dit superleuke interview! Als je binnenkort tijd hebt, dan sla ik 

heel graag een keer een balletje met jou! 
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JUNIOREN TOUR ZILVER LTC DE SCHELDE 

Volgende week, van maandag 20 tot en met zondag 26 juli wordt bij LTC De Schelde een Junio-

ren Tour Zilver georganiseerd.  

 

De Junioren Tour is een reeks toernooien waarmee ge-

talenteerde en ambitieuze jeugdspelers punten kun-

nen verdienen voor de jeugdranglijst. Er zijn 3 niveaus 

waarin ingeschreven kan worden, nl. Brons, Zilver en 

Goud, waarbij de laatstgenoemde het hoogst haalba-

re is. Je kunt er zeker van zijn dat er in Zilver ook op 

hoog niveau getennist wordt! 

 

Per onderdeel worden slechts 16 spelers geaccep-

teerd om deel te nemen aan het toernooi, gebaseerd 

op de huidige ranglijstpositie. 

 

De onderdelen waarin volgende week bij ons kan wor-

den gestreden zijn: JE12 (voor spelers geboren in 2008 

of later), JE14 (geboren in 2006 en 2007), JD12, JD14, 

ME12, ME14, MD12 en MD14.  

 

Het volledige wedstrijdprogramma, de schema’s per 

dag en uitslagen kunnen worden ingezien via deze link 

op mijnknltb.toernooi.nl.   

 

De halve finales en finales staan gepland op 25 en 26 

juli. Het wordt in ieder geval prachtig tennisweer en toeschouwers zijn de hele week van harte 

welkom om naar veel mooie tennispotjes te komen kijken! 
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ZOMER CHALLENGE TOERNOOI 

Zondag 30 augustus organiseren wij een toernooi ter ere van de Zomer Challenge-leden. We ho-

pen dat zoveel mogelijk Zomer Challenge-leden en leden van LTC De Schelde meedoen, zodat 

iedereen met elkaar kennis kan maken. Het is uitsluitend een gezelligheidstoernooi waarbij mee-

spelen belangrijker is dan winnen!   

We beginnen om 10.00 uur en eindigen om 16.00 à 17.00 uur. Alle deelnemers spelen 4 dubbel-

partijtjes van ongeveer 45 minuten.  

Bij binnenkomst krijg je een kopje koffie met iets lekkers en rond 12.00 uur een heerlijke kop zelf-

gemaakte soep. Broodjes kan je kopen in de kantine. ’s Middags is er nog wat lekkers voor bij de 

limonade. 

Je schrijft je in per persoon en wordt dan steeds ingedeeld met en tegen andere spelers. Het is 

eventueel mogelijk om alle wedstrijden met dezelfde partner te spelen, laat dit dan bij je inschrij-

ving even weten. 

Inschrijfgeld: NIKS, NADA, NOPPES! Daar hoef je het dus niet voor te laten. 

Inschrijven per mail naar: leo@matteman.net  

Vermeld daarbij je naam, telefoonnummer, leeftijd en speelsterkte. 

We hopen op veel inschrijvingen! Tot 30 augustus! 

Sportieve groetjes,  

De Recreatiecommissie 

mailto:https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/tournament?id=72949E8E-002A-4310-A805-BB6BD300F8EB
mailto:leo@matteman.net


SPONSORS 

Een vereniging, die voor het grootste deel afhankelijk is van vrijwilligers en de inkomsten van le-

den, kan niet zonder sponsors. Er zijn sponsors die een grote bijdrage leveren, in de vorm van een 

reclamebord bij de banen, of een kleinere (maar minstens zo belangrijke), zoals een prijs bij een 

toernooi of loterij.  

 

Wij hebben onze sponsors hard nodig om mooie evenementen te kunnen organiseren en daar-

door te zorgen voor een levendige club met een goed toekomstperspectief.  

 

We weten ook allemaal dat onze sponsors, klein of groot, het de afgelopen maanden stuk voor 

stuk hard te verduren hebben gekregen door de Corona-crisis. Sommigen gingen door een diep 

dal, onzeker of ze de verliezen die ze leden ooit weer te boven zouden komen.  

 

Hierbij willen we dan ook al onze sponsors een hart onder de riem steken. We hopen dat jullie 

nog vele jaren succesvol kunnen blijven bestaan en mooie plannen mogen maken voor de toe-

komst. 

 

Aan onze leden doen we een oproep om op hun beurt onze sponsors te steunen. Dat kan door 

lokaal te shoppen, te eten en te drinken. Samen helpen we elkaar! 

 

Ken je of ben je een ondernemer die ons zou willen sponsoren? Neem dan contact met ons op 

via info@ltcdeschelde.nl.  

 

De huidige sponsors van LTC De Schelde zijn:  

  9 

 

Rhodos 

Poseidon   

Amigo   

Ambiente  

Brasserie Jong 

De Gecroonde Liefde 

Eetcafé Roots 

Brasserie Evertsen 

Sake Sushi 

Soif 

Speyk 

De Concurrent 

1618 

De Dichter 

Lunchcafé Eat en Joy 

Limburgia 

St Jacobscafé   

’t Ouwe Martje 

Vleeschventje 

Belgische Loodsen Sociëteit 

Gevangentoren 

Solskin 

AVA 

De Vloed 

Zeebries 

Notenexpres 

Comefa  

 

Chinees Restaurant De Lange Muur 

Panta Rhei 

Cine Cafe 

Parc Central 

Harry Verkaik Sportprijzen 

Nieuw China Garden 

Ongelooflijk lekker 

Wilma’s eten en drinken 

Lunchcafé ’t Hart van 

’t Archief 

Sport Point de Bie 

van Belzen bloemen   

 



BEVRIJDINGSINSTUIF JEUGD 

Het is weer even geleden, maar in de vorige nieuwsbrief vergaten wij te vermelden dat de 

jeugdcommissie in de meivakantie (op 5 mei) een zeer geslaagde Bevrijdingsinstuif voor de 

jeugd had georganiseerd. Onze excuses daarvoor en hieronder alsnog hun verslag: 

 

 

Bevrijdingsdag 2020 

 

Eigenlijk zouden we deze dag feest vieren, muziek luisteren en dansen.  

Maar deze bevrijdingsdag was anders dan anders. 

 

Om 10.30 uur hadden zich 28 kinderen van 4 tot 12 jaar verzameld op onze club. Tenniskids van 

De Schelde, De Stoof en DOS.  

 

Na de nodige voorbereidingen van handen wassen, desinfecteren en instructies werden de kids 

ingedeeld voor enkelwedstrijden. (In die periode mochten dubbels nog niet gespeeld worden.) 

 

Op alle velden werd er met veel enthousiasme getennist. De zon scheen, iedereen was blij om 

elkaar weer te zien en samen te mogen tennissen.  

 

Wij hebben ervan genoten en hopelijk zien we elkaar weer snel onder gewone omstandighe-

den.  

 

Esther Vendrik en Digna van der Baan 

  



JARIG! 

Onderstaande jeugdleden zijn de komende periode jarig (of 

jarig geweest); van harte gefeliciteerd allemaal en een gezelli-

ge dag gewenst! 

 

Jamie Milo   3 juli   13 jaar  

Romy Jansen   11 juli   15 jaar 

Liezel Poole   13 juli   7 jaar 

Jayda Boone   1 augustus  15 jaar 

Brechtje Idema  9 augustus  10 jaar 

Fenna Schrier   18 augustus  15 jaar 

Yara van Veggel  1 september  12 jaar 

Thomas Luitwieler  8 september   9 jaar 

Cihan Helmendag  9 september  8 jaar 

Max de Guchteneire  12 september  16 jaar 

Shen Dikkers   21 september  16 jaar 

Fangio de Hullu  29 september  9 jaar 

 

ACTIVITEITEN 

 

20 juli -  26 juli :    Junioren Tour Zilver  

30 augustus :    Zomer Challenge toernooi 

31 augustus - 6 september : Vlissingen Cup 2020 (bij LTC DOS) 

6 september :   start competitie 2020 

15 november :   Eindejaarstoernooi 

 

 

De recreatiecommissie is druk bezig met het plannen van één 

of meerdere dagtoernooien, ter compensatie van de alom 

bekende Panta Rhei toernooitjes op de dinsdagen in juni en 

nog eentje in september. Natuurlijk willen we dat alles binnen 

de dan geldende maatregelen kan gebeuren en zodra hier 

wat meer over bekend is laten we het weten! 
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NIEUWE BANKEN 

In de vorige nieuwsbrief lieten we 

weten dat het bestuur nieuwe 

banken heeft aangeschaft.  

Voor een aantal banken zijn er  

al leden geweest die te kennen 

hebben gegeven een bank te 

willen voorzien van een gegra-

veerd plaatje.  

Er zijn nog een paar banken 

over, waar een plaatje op kan. 

Dus wil je je eigen naam, die van 

je gezin, vriendengroep of com-

petitieteam vereeuwigen op ons 

tennispark, dan kan dat nog voor 

100,00 euro per plaatje.  

Geïnteresseerd?  

Mail naar info@ltcdeschelde.nl.  


