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VORMER
VHTD ’n succes!  
Op de heilige tennisbanen 

van LTV Vormer  werd op 31 

maart de Vormerse Heren 

Tennis Dag (VHTD) 

gehouden. Het werd een 

doorslaand succes en is 

daarmee niet meer weg te 

denken uit de jaar-

programmering van de 

grootste én gezelligste 

tennisvereniging van 

Wijchen. Ruim 50 leden (m) 

hadden zich voor dit presti-

gieuze tennistoernooi 

ingeschreven. Ranking 

speelde geen overwegende 

rol bij de indeling van de 

partijen. De wedstrijden 

werden via het zogenaamde 

‘Open-Winkelwagen-

Systeem’ (OWS) ingedeeld.  

 
Voorwaarde met dit systeem 

is dat je wel goed moet 

weten wat jouw racket is… 

De VHTD werd het strijd-

toneel van veel memorabele 

partijen die na afloop -onder 

het genot van- uitvoerig 

werden geanalyseerd. 

Winnaars? Die waren er 

volop. En de verliezers?   Dat 

zijn degene die thuis 

gebleven zijn. Maar er 

komen nog volop kansen. 

Volgend jaar alweer! Dan is  

er een nieuwe kans aan dit 

legendarische toernooi mee 

te doen, dat trouwens werd 

afgesloten met een heuse 

bbq. Immers het spreek-

woord luidt niet voor niets: 

mannendubbels zijn best  

leuk maar zonder mix-

partijen gaat de liefde van 

de man door de maag, of 

zoiets… 

 

Uniek Feest..1 
De 23e juni staat toch al wel 

in de agenda’s? Een uniek 

feest en komt maar éénmaal 

in de geschiedenis van LTV 

Vormer voor: het 40-jarige 

jubileum.  

Uniek Feest..2 
Wil je, bijvoorbeeld met je 

cluppie waarmee je altijd 

tennist, op de dag van het 

feest een handje uit de 

mouwen steken? Graag! De 

feestcommissie kan nog een 

paar helpende handjes 

gebruiken. Opgeven bij: 

wa.benda@xmsnet.nl 

Uniek Feest..3  

 
De feestcommissie  regelt 

alles tot in de puntjes en wil 

graag op 23 juni -wanneer 

dat noodzakelijk is- een 

beroep doen op aantal 

EHBO-ers. Natuurlijk hopen 

we allemaal dat jullie inzet 

daarvoor ongebruikt zal 

blijven, maar voor het 

geval… Opgeven bij:   

wa.benda@xmsnet.nl 

Uniek Feest..4 
Tot slot, de commissie is ook 

nog op zoek naar foto’s die 

bij LTV Vormer gemaakt zijn. 

Het clubhuis, de tennis-

banen, wedstrijden, leden, 

feestjes noem maar op. Kijk 

de fotoboeken erop na, pak 

de schoenendozen met 

foto’s erbij en verras de 

commissie met een stort-

vloed aan foto’s uit de oude 

doos… wa.benda@xmsnet.nl  
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