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Onlangs hebben wij binnen de vereniging “afscheid genomen” van een van onze iconen: 

Maarten Heij.  

Maarten en zijn vrouw zijn eind augustus verhuisd naar Biddinghuizen, in de buurt van hun 

dochter, waar zij gaan genieten van de flora en de fauna in de omgeving van het mooie 

Veluwemeer en de rust van de Flevopolder. 

In de week voor zijn vertrek is Maarten in het zonnetje gezet door het bestuur en hebben wij 

hem bedankt voor zijn jarenlange inzet en harde werk voor de vereniging. Maarten was 

immers een fenomeen binnen onze vereniging, bijna vastgegroeid aan het meubilair; 

wanneer je ’s ochtends op de club kwam, was Maarten er ook. Iedere dag stond hij samen 

met Piet van Gemert paraat op de club om de staat van de banen te controleren en ze in 

topconditie te houden. Gravel bijstrooien, lijnen intrillen, banen vegen. Maar ook samen met 

de onderhoudsploeg tenten en zonwering plaatsen, lampen vervangen, sponsorborden 

ophangen, hekwerk zetten, voetpaden herleggen en daarnaast nog allerlei hand- en 

spandiensten verrichten, niets was hem teveel of te gek.  

We wensen Maarten heel veel plezier en geluk in zijn nieuwe huis. Dankjewel voor al je harde 

werk binnen onze club! We hopen je nog eens terug te zien, je bent van harte welkom voor 

een kop koffie of een wat sterker drankje en een gezellig praatje. Breng je dan wat goed 

onderhoudsadvies voor ons mee?  

 

 

Beste tennisvrienden,  

 

Het ziet er naar uit dat we in week 37 weer in competitieverband kunnen gaan tennissen. 

Corona is zeker nog het land niet uit, maar met de nodige maatregelen kunnen we in elk 

geval wel weer een balletje gaan slaan.  

 

De competitie gaat van start in week 37, dat is dus vanaf maandag 13 september (Tenniskids 

Rood en Oranje vanaf 12 september). De speeldagen zijn: 



 

 

3. Jeugdcompetitie 

 

 

 

De TC is bezig met het opstellen van een baanschema en heeft nieuwe 

tennisballen besteld. Onze vaste tennisbal (de Wilson US Open) heeft te maken 

met leveringsproblemen en voor deze competitie hebben we een tennisbal 

van HEAD besteld, type Tour. We zouden graag willen weten hoe de spelers 

deze bal ervaren. Indien deze bal namelijk beter bevalt dan de originele Wilson 

US Open, kunnen we bekijken of we deze bal in de toekomst ook zullen gaan 

gebruiken. We lezen graag jullie bevindingen via naar tc@ltcdeschelde.nl. 

 

De aanvoerders hebben inmiddels een mail gehad voor onze competitiebijeenkomst. Op die 

avond zullen de ballen uitgereikt worden en dient de competitiebijdrage betaald te worden.  

 

Rest mij jullie allemaal een sportieve en vooral gezonde competitie toe te wensen. 

 

Namens de TC, 

Henk Feijen. 

 
 

 

De meeste jeugd van onze club gaat weer competitie spelen! Binnenkort ontvangt iedereen 

per mail alle informatie. Daarin staat de teamindeling en de competitie-indeling. Uiteraard 

kunt u zelf ook al kijken naar de competitie-indeling op mijnknltb.nl. Hieronder staan alvast 

alle competitie data zodat u er rekening mee kunt houden:  

 

 

 

Voordat de competitie start, gaan we nog een keer oefenen, op zondag 5 september! We 

hopen dat alle kinderen erbij kunnen zijn. Terwijl de kinderen oefenen, krijgen de ouders een 

korte uitleg over de competitie.  

09.30 – 10.30 u. : rode teams 



 

 

4. Wist je dat… 
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6. Jarig!  

10.30 – 11.30 u. : oranje teams 

11.30 – 12.30 u. : groene team en juniorenteams 

 

Tot zondag 5 september, en… houd de mail in de gaten! 

Michel Kokelaar en Esther Vendrik 

 

 

 Ronald Leenstra de kinderhoek in de kantine een volledige opknapbeurt heeft 

gegeven? Het is nu een mooie nieuwe speelruimte geworden met lange tafel, 

stoeltjes en nette bakken om alles overzichtelijk op te bergen. We willen iedereen 

waarvan de kinderen in de speelhoek gespeeld hebben dan ook vragen om de 

spullen weer netjes op te ruimen na afloop.  

De zandbak buiten is ook klaar. Speelt uw kind daarin en heeft u het net verwijderd? 

Dan vragen we u om na het spelen alle vormpjes en schepjes terug in de zandbak te 

doen en het net terug te plaatsen. Zo voorkomen we dat uw of andermans kind een 

volgende keer in een kattenbak zit te spelen.  

Bij het opknappen van de speelhoek bleek dat de afstandsbediening van de dvd-

speler en de tv niet meer aanwezig zijn. Is er misschien nog iemand die een 

afstandsbediening over heeft? Of een oude – nog goede – dvd-speler met 

afstandsbediening? Ook willen we vragen of er leden zijn die nog oude kinderdvd’s 

hebben die ze kunnen missen voor gebruik in de speelhoek.  

 Er plannen zijn om het bekende Bokkentoernooi (sorry dames, dit toernooi is enkel 

voor heren) van LTC De Stoof naar De Schelde te halen? Zoals het er nu voorstaat zal 

de eerste editie van dit dagtoernooi plaatsvinden op zondag 19 september. Meer 

informatie volgt binnenkort via e-mail.  

 

 

We willen we graag aan diegenen die gebruik maken van baan 4, 5 of 6 vragen om hun evt. 

fietsen te stallen bij de tennismuur op de parkeerplaats en niet bij of op de toegangsweg 

naar de camping. Dit om schade aan auto’s én fietsen te voorkomen en daarbij natuurlijk 

ook de papieren en financiële rompslomp die daarbij achteraf volgt.  

Ook vragen we jullie geen gebruik te maken van de toiletten op het terrein van de camping. 

Deze zijn bedoeld voor campinggasten en niet voor tennissers, tenzij zij natuurlijk ook 

campinggasten zijn. Mocht u als tennisser naar het toilet willen, dan kunt u terecht in de 

kantine. Daarbij heeft u natuurlijk een tag nodig om het hek naar baan 1, 2, 3 te openen, 

waarna u de sleutel voor de kantine in het sleutelkastje kunt vinden op de gebruikelijke 

plaats.  

 

 

Onderstaande jeugdleden zijn binnenkort jarig. Van harte gefeliciteerd!  



 

 

7. Activiteiten 

Roan van Tatenhove 5 september 6 jaar  Jimi Janssen 3 oktober 13 jaar 

Thomas Luitwieler 8 september 10 jaar  Aidan van Tiel 9 oktober 7 jaar 

Cihan Helmendag 9 september 9 jaar  Amélie van der Linden 20 oktober 13 jaar 

Max de Gugteneire 12 september 17 jaar  Novan Verkuijl 23 oktober 10 jaar 

Shen Dikkers 21 september 17 jaar  Faylinn Wissekerke 26 oktober 9 jaar 

Fangio de Hullu 29 september 10 jaar     

 

 

 

Iedere vrijdag   Toss vanaf 19:00 u. voor alle seniorleden van De Schelde.  

Meer informatie en opgeven bij Frans van Wezel (comefa@hetnet.nl).  
 

4 september  Intern toernooi LTC Racket : baan 1 en 2 bezet (09.30 – 16.00 u.) 

5 september Oefendag competitie jeugd (09:30 – 12:30 u.) 

6 t/m 12 sept. Vlissingen Cup (locatie LTC De Schelde) 

7 en 14 september Panta Rhei dagtoernooien 

12 sept t/m 31 okt Competitie 2021 

19 september Bokkentoernooi (meer info volgt) 

29 september Algemene Leden Vergadering 

14 oktober Ladies Night 

14 november Eindejaarstoernooi 
 

 

 
 

LTC DE SCHELDE DANKT ALLE 

SPONSOREN   
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