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VORMER
FF ‘n boom opzetten… 
Nou ja opzetten, het gaat 

meer over het omzagen! 

Om wat duidelijker te zijn, 

het gaat om de coniferen 

rondom ons tennispark. Die 

gaan eraan…   

Er wordt veel over gespro-

ken en de conclusies zijn 

soms niet mals. Maar, zo valt 

op tijdens de discussies: het 

waarom van het omzagen is 

niet of nauwelijks bekend..! 

Het meest gehoorde 

argument is dat het snoeien 

van de coniferen een te 

grote klus is geworden voor 

de -qua menskracht 

slinkende- accommodatie-

commissie. Dat speelt 

inderdaad mee, maar is niet 

de hoofdoorzaak. De 

coniferen moeten eruit 

omdat ze met de wortels het 

drainagesysteem  

verstoppen. Het gevolg is 

dat na een regenbui het 

water op de banen blijft 

staan. 

 

 Wanneer je nu nog een 

boom wil opzetten over het 

omzagen van de coniferen, 

heb je nu de goede 

argumenten om de discussie 

aan te gaan. Succes..!   

 

Bek-hent… 
Gaat jouw bek-hent ook  

niet altijd even goed? 

Overweeg om nog eens wat 

lessen te nemen. Meer 

weten? Kijk op 

www.Vormer.nl of spreek 

een van de trainers aan en 

verbeter je bek-hent tot een 

echte backhand… 

 

 
Geldt overigens ook voor de 

vor-hent, de smes, de survus 

enzovoort… 

   

Sjaak is de Sjaak… 
Sjaak onze beheerder van 

het  tennispark is door ziekte 

uitgeschakeld. Voor zover 

het mogelijk is, nemen  

vrijwilligers (hulde!) tijdelijk 

zijn taken over. Sjaak: 

beterschap!    

 

 
 

Nog even dit… 
Niemand snapt dat we ze 

niet kunnen vinden. 

Iedereen weet dat we niet 

zonder kunnen. Wie? Wat? 

Vrijwilligers die meehelpen 

LTV Vormer weer bruisend 

maken, want laten we er 

niet omheen draaien: het 

bruist onvoldoende. We 

kabbelen een beetje voort 

en dat leidt tot een 

impasse… Dus tennis je met 

een paar vrienden/innen? 

Steek de koppen bijeen en 

ga samen iets doen! Goed 

voor de onderlinge binding 

en goed voor de club…   
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