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‘t Team dat op vrijdagmiddag speelde in de open klasse heren dubbel 50+ eindig-  
de op de tweede plaats met een gelijk aantal punten als de nummer 1. Proficiat 
Heren. 
Zij hadden er zo op gehoopt, maar het het heren team in de 4 klasse dubbel 35+ 
kwam op het laatst 1 punt tekort om kampioen te worden in deze klasse.  Voor  
een volledig overzicht van de verrichtingen van de 7 teams, wordt u verwezen 
naar http://www.tcvolharding.nl/ 

 
Het nieuwe damesteam  onder 
aanviering van Rachelle 
Ubachs, heeft zich dapper ver-
weerd in de de 4e klasse 17+.  
Een bijzonder woord van dank 
aan de sponsoren Magazine en 
Centrum voor Fysiotherapie, 
die het team van een nieuwe 
outfit voorzag, is hier zeker op 
zijn plaats.   
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            Geuldaltoernooi 2017, inschrijven tot zondag 11 juni ! 
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Oproep vrijwilligers kantinecie Geuldaltoernooi 2017 

 
Via  e-mail hebben de leden van Volharding al een oproep ontvangen, om zich als vrijwilliger aan te melden 
voor de  kantinedienst tijdens het Geuldaltoernooi 2017.  
 
Want om dit toernooi wederom te doen slagen, zijn er vele enthousiaste leden nodig, die vrijwillig 
kantinedienst willen draaien. 
Ieder uur is welkom en in overleg is heel veel mogelijk. 
Er zal altijd iemand van de kantinecommissie aanwezig zijn dus kom je nooit alleen te staan (werken altijd min-
imaal 3 personen). 
Wil je graag met een vriend of vriendin of ander lid samen werken geef dit dan aan en zullen dit graag voor je 
regelen. 
  
Je kunt je aanmelden door op onderstaande link te klikken, je naam in te vullen in het gewenste tijdvak en ge-
woon af te sluiten (het wordt dan automatisch opgeslagen). Ook zie je daar wie zich reeds hebben opgegeven. 
Je kunt je natuurlijk ook aanmelden bij iemand van de kantinecommissie te weten: 
  
Vincent Meijer (vinniemeijer@home.nl , 0610527937) 
Huub Smeets (0651930992), 
Albert Fouraschen (0625300719) 
 
 
LINK: 
  
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?
key=0AkNcvoqud_8AdDZ0RXFWSDdmQXUxNElSNmp0eHR6VGc#gid=0 
  
 

Namens de Kantinecommissie alvast hartelijk bedankt.  

mailto:vinniemeijer@home.nl
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AkNcvoqud_8AdDZ0RXFWSDdmQXUxNElSNmp0eHR6VGc#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AkNcvoqud_8AdDZ0RXFWSDdmQXUxNElSNmp0eHR6VGc#gid=0


 

 

 

 

 

Als bewijs van lidmaatschap  dient elk lid in het 

bezit te ziijn van een geldige KNLTB pas. Deze 

ontvangt u na betaling van de contributie. 

Nieuwe leden dienen bij inschrijven  tevens een 

pasfoto (selfie kan ook) op te sturen naar de 

ledenadministratie voor het aanvragen van de 

KNLTB pas 

 

 

Voorbeeld baan 1  single om 9.30 uur of 16.30 uur aanvangstijd 

 afhangen baan 4 dubbel om 11.30 uur of  18.30 uur 

                    

De KNLTB pas heeft een tweeledige functie: 

1. als legitimatie en voor het afhangen als u gaat tennissen op 

onze baan of als introducé op een van de overige banen van 

Groot Meerssen. 

2.  voor het kunnen deelnemen aan toernooien  en KNLTB  com-

petitie   

 

 Bij het afhangen hangt u de pas bij de baan (nr 1 t/m 7) bij de tijd waarop u begint.   

 Voor een dubbel heeft u recht op  minimaal 1 uur speeltijd en voor een single een half uur.   

 Als er geen gegadigden zijn voor inschrijven kunt u langer  doorspelen. 

 Zijn alle banen bezet  dan kan bij een single na 30 minuten en bij een dubbel na 1 uur  van de aanvangstijd door nieu-

we spelers met de spelerspas worden ingeschreven. 

 Zijn er nog 1 of meerdere banen  vrij dan dient daar eerst te worden ingeschreven door nieuwe spelers. 

 Indien men zich hieraan houdt, kunnen spelers, die nog staan te wachten, precies op het bord zien wanneer er een 

baan vrijkomt. 

 

En… zij doen weer mee ! 
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Afhangen op tennispark 



 

 

 

 

INSCHRIJFFORMULIER TENNISLES                       Najaar 2017 
 
 Naam:______________________________________________________ 
 
Adres:______________________________________________________ 
 
Postcode & Woonplaats:_______________________________________ 

Tel.nr.:  _____________________________________________________ 
 
Geb.Datum: _________________________________________________ 
 

AANTAL JAREN LES GEHAD:_____________________________________ 

Emailadres: __________________________________________________ 
 
Susan Lemckert zal de lessen verzorgen op dinsdag en woensdag  
Bij een eventuele voorkeur kun je dit aangeven bij opmerkingen. 
 
Er zijn enkele mogelijkheden om in de ochtend te lessen! Invullen bij de opmerkingen! 
Lesweken:week  36,37,38,39,40 
 
De lescyclus zal starten in week  36 (5 september) 
Men kan zich opgeven voor:  

5 privélessen uur (1 persoon) ad. 250 Euro  
5 privélessen halfuur (1 persoon) ad.125 Euro 
5 privélessen halfuur (2 personen) ad. 62,50 Euro per persoon  
5 groepslessen uur (maximaal 4 personen) ad. 62,50 Euro p.p. bij 4 personen 

 
5 privelessen therapeutisch tennis ½ uur (1 of 2 personen) ad. 180 Euro. 

Lesgeld wordt altijd naar rato verrekend. 
 
 
Het lesreglement gebaseerd op de VNT(Vereniging Nederlandse Tennisleraren) zal 
gehanteerd worden. 
Eventuele opmerkingen: ________________________________________________  
 
Handtekening :  
 
 
 
(bij cursist onder 18 jr.  
dient ouder/voogd te tekenen)  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++ 
Inschrijfformulier inzenden voor 16 augustus 2017 
 
Susan Lemckert 
Groenerein 22, 6267 BM CADIER EN KEER 
trainer@tcvolharding.nl                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Tennislessen Najaar 2017 
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Tennislessen Najaar 2017 

  Dinsdag 

Week 36 5 september 

Week 37 14 september 

Week 38 21 september 

Week 39 28 september 

Week 40 5 oktober 

Inhaalles 12 oktober 

  Woensdag 

Week 36 6 september 

Week 37 13 september 

Week 38 20 september 

Week 39 27 september 

Week 40 4 oktober 

Inhaalles 11 oktober 

mailto:trainer@tcvolharding.nl


 

 Uitnodiging aan de leden van TC Volharding 

Van Tennisclub Bunde ontvingen wij het verzoek, om u als lid van TC Volharding op de hoogte te 

stellen van hun 40-jarig jubileum op zaterdag 1 juli 2017. 

Voor de viering van dit jubileum bent u allen van harte uitgenodigd. 


