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 FFINVORMEREN 
 LTV Vormer, dé tennisvereniging van Wijchen… 

Het is stil… 
Ja, er zijn prachtige blauwe luchten, 
’n heerlijke temperatuur, weinig 
wind, kortom wat zou het mooi 
tennisweer geweest zijn! Maar een 
niet met het blote oog zichtbare 
tegenstander heerst en maakt het 
tennissen vooralsnog onmogelijk. Het 
is dus nog even balen zonder die gele 
ballen. Maar er zijn alternatieven. 
Wat dacht je van een rondje wandelen 
bij de Hatertse Vennen of veel 
dichterbij: het Wijchens Ven? Kies wel 
een incourant tijdstip uit want 
anders kán het er nogal druk zijn. 
Minder druk, maar altijd leuk; een 
rondje Leur! Liever fietsen? Een 
rondje langs de Kraaijenbergse 
Plassen of de bloesemtocht in de 
Betuwe, waar de perenbomen nu op 
zijn mooist zijn. Wel zelf een 
lunchpakket meenemen, want 
onderweg is alles gesloten. Daaren-
tegen zijn er wel voldoende bankjes 
langs de route te vinden… 
Maak er in ieder geval fijne Paas-
dagen van en laten we met z’n allen 
uitkijken naar het moment dat we 
gewoon weer lekker kunnen 
tennissen…   

De stilte is slechts schijn…  
De surrealistische stilte op het tennispark is slechts 
schijn. De leden van de accommodatiecommissie 
(AC) houden door de week toezicht op het tennis-
park en enkele leden van die commissie zijn nog 
iedere donderdag aanwezig om onderhouds-
werkzaamheden uit te voeren. Immers, wanneer er 
niet op de tennisbanen gespeeld wordt, zien mos 
en algen kans om zich in de grasmat te vestigen en 
dat moet wekelijks worden bestreden. Maar ook 
buiten de donderdagen zijn enkele van de AC-
mannen op Vormer te vinden. Zo moest, in 
verband met de zonnepanelen aan de elektrische 
installatie het een en ander gewijzigd worden om 
het salderen mogelijk te maken. Maar ook ging 
een aannemer aan de slag om de drainage bij de 
banen 1 en 2 te herstellen en werd er door een 
specialistisch bedrijf groot onderhoud aan de 
tennisbanen verricht. Kortom, er kan niet getennist 
worden, maar dat houdt niet in dat het erg stil is op 
LTV Vormer… 
 


