
    Jaarverslag 2019 

 

De technische commissie die bestaat uit: Franka van Bergen, Susanne Keijzers, Anita Wijnen, Peter 

Lejeune, Bea van der Cruijsen, Mari Leijten en Mark Raijmakers, zij hebben de toernooien 

georganiseerd. 

 

KC Apres ski Toernooi 2019  

Ons jaarlijks wintertoernooi is wederom goed verlopen. Er waren weer 222 inschrijvingen verdeelt 

over 12 categorieën  om volop te tennissen twee weken. Het weer was ons gunstig gezind dit jaar 

maar 3 keer de banen sneeuwvrij hoeven te maken. Alle wedstrijden zijn lekker gespeeld onder een 

gunstige temperatuur. Op de finaledag was er een lekkere kop soep met stokbrood aanwezig. 

 

 

     Transrijn/Flexibility 2019 

 

Deze was weer een groot succes wel helaas met minder inschrijvingen (77 spelers) dan in 2018. 

Mede dankzij onze sponsoren en commissie. En natuurlijk het weer. Bedankt aan onze sponsoren 

Annemarie Zandee en Paul Broeren 

 

 Mens Night 

Dit jaar voor het eerst georganiseerd en het was een groot succes Er deden 33 heren aan mee.        

Na 1 ronde gespeeld te hebben was er een kleine pub kwis waarna er nog 2 rondes gespeeld werden. 

Het was een erg gezellig toernooi met veel vitamine V . 

 

    Clubkampioenschappen senioren / jeugd 2019 

We kunnen weer terugkijken op twee weken tennisplezier welke afgesloten wordt met een 

barbecue. Het is alleen zo jammer dat er zo weinig leden mee doen met onze 

clubkampioenschappen. Het zou zo fijn zijn als volgend jaar iedereen zich gaat inschrijven voor onze 

clubkampioenschappen. De clubkampioen  van 2019 is Jos van Dolleweerd geworden bij de heren. 

Wel gaat het veranderen in 2020.we kiezen er dan voor om de single en de mix te gaan spelen in 

week 12 en de dubbels in week 36. Zet deze alvast in jullie agenda zodat wij op een grote opkomst 

kunnen rekenen 

Ook de jeugdkampioenschappen zijn dit jaar gespeeld in het tussen weekend op zaterdag.  We zijn 

gestart met het balslagvaardigheid, daarna met de rode en oranje clubkampioenschappen en de 

jeugd clubkampioenschappen. Deze werd gewonnen na een mooie finale door Eva van der Linden. 

Daarna hebben we na de prijsuitreiking gezellig afgesloten met frietjes en een snackje. 



 

Kersttoernooi 2019 

Eind december was er weer ons jaarlijkse kerst toernooi. Er waren 23 inschrijvingen. Nadat iedereen 

een kaartje  getrokken had werd er lekker sportief getennist en volgden er nog 3 rondes waarna er 

afgesloten wordt met hapje en drankje. 

 

JAC 

LTC RACKETS JEUGD, 

Het is 2020 een nieuw jaar met weer een voorruitzicht op nieuwe activiteiten. 

Eerst blikken we terug op 2019 waar we leuke activiteiten hebben georganiseerd voor de jeugdleden. 

 

In het voorjaar en najaar is er volop deelgenomen aan de competities, zowel in Rood, Oranje, Groen 

en Geel. Door de terugloop van het aantal jeugdleden nam de animo voor het Husselen af en zijn we 

daar 2019 ook tijdelijk mee gestopt. Toen werd er gebrainstormd voor een jeugdkamp. Dit was ook 

erg lastig, omdat we van de gemeente niet meer binnen de vereniging de kinderen mogen laten 

slapen. We gingen op zoek naar andere mogelijkheden, maar dat was helaas niet haalbaar om 

verschillende redenen. Maar helemaal niets doen is natuurlijk geen oplossing. En zijn we de eerste 

zaterdag van de zomervakantie gaanzwemmen met de jeugdleden bij de kriekeput in Herpen op de 

fiets en dit was een erg geslaagde dag 

 

 

 

Net na de zomervakantie was de club aan de beurt het bestuur en de technische commissie 

organiseerden voor de jeugdleden een club dag. De ochtend werd gestart met de jongste leden 

rood/oranje met een leuk toernooi en konden ze hun balslagvaardigheidsdiploma halen met 

medewerking van de tennisleraar. En werden ze getrakteerd met wat lekkers. Later op de dag 

hadden de oudere kinderen groen/geel de kans om mee te doen met een toernooi om clubkampioen 

te worden. En werden ze allemaal getrakteerd met een lekker frietje. 



 

 

 

Later in November hebben we een Junior-Senior toernooi georganiseerd. 

Hier deden bijna alle jeugdleden aan mee met een ouder, opa, oma, oom, tante en of volwassen 

vriend. Het was prachtig weer en iedereen tennisten met veel plezier met en tegen elkaar in alle 

kleuren. Op verschillende banen. In de pauze heeft de club iedereen getrakteerd op een heerlijke 

lekkernij en aan het einde hadden we een prijsuitreiking ook dit was een geslaagde ochtend. 

 

 

En als laatste activiteit van 2019 hadden we de sinterklaas middag en avond. S ‘middags om 16.00 

uur waren eerst de jeugdleden t/m 10 jaar aan de beurt. Deze jeugdleden hadden een week eerder 

in de kantine hun schoen kunnen zetten en deze middag hadden ze leuke activiteiten met een zwarte 

piet een leuk cadeau en als afsluiting lekker pannenkoeken eten met zijn allen. En om 18.15 uur 

kwamen de oudere jeugdleden. Deze kinderen hadden allemaal een cadeautje bij waar ze later het 

ruilspel mee hadden gespeeld, nadat ze met zijn alleen heerlijk pizzaatjes hadden gemaakt en 

gegeten in verschillende pizzaretes. Ook deze kinderen gingen allemaal tevreden naar huis. 

 

 



 

En toen waren we aangekomen bij 2020, dit jaar willen we gaan kijken vanuit de jongere jeugdleden 

of er weer animo is voor het husselen. We gaan weer een dagje weg organiseren en het ouder kind 

toernooi organiseren en natuurlijk de sinterklaasactiviteiten. En dit komende voorjaar zal er 

competitie gespeeld gaan worden in rood, oranje en geel meisjes en. 

 

Heeft er iemand andere ideeën of zelf interesse in deelname jeugdactiviteiten commissie, mail dan 

naar: 

Jeugdcommissie.ltcrackets@gmail.com 

 

 

 

Jeugdactiviteiten commissie LTC Rackets. 

Susanne, Marije, Hilde 

  

 

 

       

 

Competitie 12019 

Dit jaar werd er door senioren- en juniorenteams weer deelgenomen aan de voorjaar-, najaar-, en 

wintercompetitie. Hierbij waren er ook weer enkele kampioenen. Competitieleider dit jaar waren 

Bea van der Cruijsen en Mari Leijten 

  

Trainingen 

 De trainingen worden gegeven op dinsdagavond/donderdagavond en vrijdagmiddag. We hebben 

gelukkig weer heel veel jeugd die fijn aan het trainen is. Het aantal senioren neemt ook weer toe. Wij 

wensen Thijs heel veel succes met het geven van de training.  

 


