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 Overlast leerlingen  Stella Maris 

 Uitwisseling Ulestraten 11 sept ‘16 

 Slottoernooi 

 Damesavond 

 

Terugblik lestoernooi 2016 
De voorjaarslessen hebben we afgesloten met een gezellig toernooi. Het was 
leuk om de cursisten, wedstrijden te zien spelen! Nu zijn we op woensdag 5 ok-
tober gestart met een cyclus van vijf lessen. 

Najaarslessen 2016
Er zal op woensdagmiddag/avond lesgegeven worden op een verlichte baan. De 
reden voor maar e e n lesdag in de week is, dat de ervaring heeft geleerd, dat er 
in het najaar minder animo is om te lessen.  
 
De lesdata:   woensdag 5, 12, 19, 26 oktober en 2 november 2016 
Inhaalles:      woensdag 9 november 2016 
 
Ik zie er naar uit om iedereen op de baan weer te ontmoeten. 
Tot op de  baan!                                          Susan Lemckert 
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LESDATA VOORJAAR 2014 

 
 
 
 

 
Na de schoolvakantie is geconstateerd, dat leerlingen van Stella Maris 
steeds vaker tijdens hun pauzes of tussenuren een bezoekje brengen 
aan ons park om te chillen of te roken.. 
Op zich ge e n probleem mits men het park ook weer netjes en schoon 
achterlaat. 
De laatste weken is echter gebleken dat er steeds meer overlast is in 
de vorm van het niet opruimen van etenswaren, sigarettenpeuken op 
het terras achterlaten etc.  
Persoonlijke gesprekken met diverse leerlingen heeft helaas geen ver-
betering gebracht. 
 
In overleg met Stella Maris is daarom besloten dat de leerlingen van 
Stella Maris niet meer welkom zijn op ons tennispark tijdens pauzes 
of tussenuren. Dit is vermeld op de toegangspoort van ons complex. 
Mocht u tijdens uw bezoek aan het tennispark toch leerlingen 
aantreffen, dan kunt u hier een melding van maken bij het Stella Maris 
College. 
Telefoonnummer : 043 – 358 61 15  
 

 
     Richard van Helvert, voorzitter 
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Tennisactiviteiten Stella Maris  

 

 

 Op donderdag middag,  

22 en 29 sept.  en 

 6 en 13 okt  2016 

 Van 15.00-16.00 uur 

 Op de 4 kunstgrasbanen 

 De lessen worden gegeven door 

Frans Heijmans, Ten. 

De  gravelbanen blijven ter beschik-

king  aan de leden. 

 

 

 

 

 

 

. 

 



KNLTB  pas 

 Leden en nieuwe leden waarvan nog 

geen (pas)foto is ontvangen, worden, 

verzocht deze als nog op te sturen naar 

 secretaris@tcvolharding.nl 

 Ook indien u een andere foto wenst op 

uw clubpas,  kunt u een nieuwe foto  

opsturen. 

 Binnenkort wordt een nieuw systeem 

voor de ledenadministratie in gebruik 

genomen. 

 Een nieuwe website voor TC Volhar-

ding is in de maak. Maar voorlopig 

kunt u nog terecht op de oude via :   

                              www.tcvolharding.nl  

 

 

Slot/kliekjestoernooi 2016 

 
Wanneer:  zondag 30 oktober 2016  
Aanvang : 11.00 uur 
Einde       : 16.30 uur…... 
 
Aanwezig zijn om 10.45 uur. 
Er wordt gespeeld in 4 rondes waarbij iedereen 
minimaal 2x speelt. 
 
Ronde 1: 11.15-12.00uur daarna koffie/vlaai van 12.00-12.30 uur 
Ronde 2: 12.30-13.15 uur 
Ronde 3: 13.30-14.15 uur 
Ronde 4: 14.30-15.15 uur daarna hapje eten vanaf 15.30 uur 
 
De koffie en vlaai wordt aangeboden door de club 
Voor een hapje eten wordt een bijdrage van €3 gevraagd per persoon. 
Het wordt een vriendschappelijk treffen waarbij gezelligheid voorop staat. 
De indeling zal gemaakt worden door de commissie waarbij je steeds met een 
andere partner speelt. 
 
Aanmelden kan via de intekenlijst in de kantine, of via een mail naar :  
voorzitter@tcvolharding.nl 
Op verzoek zal rekening gehouden worden met welke tijden u beschikbaar bent. 
 
U doet toch ook mee!! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Uitwisseling Ulestraten 
Ook dit jaar heeft weer een uitwisseling plaatsgevonden tussen onze club 
en onze vrienden van de Gewannen van Ulestraten. 
Deze is gespeeld op zondag 11 september 2016 in Ulestraten onder heerlijke  
zomerse omstandigheden. 
En het was wederom,  een heel gezellig samen zijn waarbij 28 deelnemers 
aanwezig waren.  
Deze activiteit staat daarom alweer voor 2017 genoteerd in de agenda van onze 
recreatiecommissie! 
 
 
 
De recreatiecommissie 
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Resultaten najaarscompetitie d.d. 9-10-2016 

KNLTB wedstr pnt 

   

2077 Vrijdag Avond 3e klasse 
Heren dubbel 17+ 

    

1 T.V. Ohé en Laak 1 4 15 

2 TC Margraten 2 4 10 

2 L.T.V. Kessel 3 4 10 

4 TV Napoleon 1 4 9 

5 RTC N.I.P. 1 4 6 

6 T.C. Helios 1 3 5 

7 T.V. Rosus 3 4 4 

8 Volharding 1 4 1 

   

2290 Vrijdag Avond 2e klasse 
Heren dubbel 35+ 

    

1 T.C. Weert-Oost 2 4 14 

2 Tennisclub Maasniel 1 4 13 

3 Volharding 1 4 10 

4 Sittardse LTC 2 4 8 

5 N.T.C. '72 2 4 6 

6 L.T.V. De Grensmeppers 1 4 5 

7 L.T.V. Elsloo 2 3 3 

8 T.C. Bunde 1 3 1 

KNLTB wedstr pnt 

0958 Vrijdag Avond 2e klasse     

1 T.V. Eijsden 2 4 12 

1 GTR 1 4 12 

3 T.V. De Pletschmeppers 1 4 11 

4 B.R.Z. 1 4 7 

5 T.V. De Gelimmet 1 3 5 

6 T.C. De Waterkoel 1 4 5 

6 Volharding 1 4 5 

8 L.T.V. Elsloo 1 3 3 

   

3815 Vrijdag Avond 3e klasse 
Dames dubbel 35+ 

    

1 L.T.C. Urmond 1 4 13 

2 T.V.S. 3 4 12 

3 Volharding 1 4 11 

4 Sittardse LTC 1 4 8 

5 T.V. Ubach over Worms 4 4 7 

6 L.T.V. Elsloo 2 3 4 

7 T.V. Voerendaal 3 4 3 

8 T.C. Munstergeleen 2 3 2 

VOORJAARS  COMPETITIE 
2017 

 De competitiedata zijn reeds 

bekend gemaakt in de vorige 

nieuwsflits en staan ook op tcvol-

harding.nl. (zie link op homepa-

ge) 

 Leden die aan de KNLTB competi-

tie willen deelnemen, kunnen 

alvast op zoek gaan naar  vol-

doende (minimaal 4, liefst  1 of 2 

reserves) spelers/speelsters voor 

de samenstelling van een team. 

 Zodra de VCL meer informatie 

heeft ontvangen  m.b.t. teamkeu-

ze mogelijkheden en de inschrij-

ving open staat, ontvangt u  z.s.m. 

nader bericht. 

 Of neem eens een kijkje nemen op 

de site van de KNLTB: www.knltb.nl 



 

 

Zoals eerder gemeld proberen we de dames(woensdag)avond wat te promoten. 
Op onderstaande foto’s is te zien, dat dit goed wordt opgepakt door de dames. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En later op de avond was ook de vierde baan met dames gevuld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dus ben je nog niet geweest of twijfel je nog,, kom gerust een balletje meeslaan. 

Woensdagavond Damesavond  
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