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 FFINVORMEREN 
 LTV Vormer, dé tennisvereniging van Wijchen… 

The next Tennis Challenge 2020 
Ja, de volgende challenge staat alweer voor de 
deur! Vanwege succes geprolongeerd. Voor de 
laatste challenge gaven rond de 90 mensen 
zich op om kennis te maken met het tennis. Dat 
is goed voor het tennis in het algemeen en 
bovenal goed voor LTV Vormer! Hoe meer 
leden, hoe meer tennisvrienden en speel-
mogelijkheden. Ken je nog familie, vrienden, 
buren of collega’s die wel in zijn voor iets 
sportiefs? Geef de nieuwe Tennis Challenge 
aan ze door en vertel daarbij dat ze door Bas en 
Bob getraind gaan worden..!  Jij mag dan gratis 
meekomen naar de tennislessen op zondag-
ochtend! (Ps wees er snel bij want dit geldt 
alleen voor de eerste 40 aanmeldingen…) 
 

Fatsoensrakkers van Vormer… 
Na het tennissen, kwamen we in het 
clubhuis aan de praat over de 
‘verloedering van de maatschappij’. 
Eigenlijk kwam het onderwerp ter 
sprake naar aanleiding van één enkel, 
klein woordje…  Een van onze 
prinsessen -geen idee welke- liet het 
zich ontvallen toen zij tijdens de 
wintersport haar skistok verloor. Het 
werd meteen wereldnieuws. ‘Kut’, zei 
ze. Het klonk uit haar mond koninklijk 
beschaafd, met die korte ‘u’. Niet 
zoals het tegenwoordig op Vormer en 
elders te horen is, met een hele lange 
‘u’. Dan klinkt het niet meer koninklijk, 
dan klinkt het erg onbeschaafd…  
Er lijken trouwens al tijden geen 
grenzen meer te bestaan in het 
schelden en uitschelden. Die grenzen 
blijven overigens niet beperkt tot de 
woordkeuze; in álle rangen en standen 
wordt tegenwoordig gescholden. Het 
K-woord met lange ‘u’ voert in 
populariteit de ranglijsten aan. Ik 
vind dat jammer en stel voor het K-
woord in de ban te doen en daarvoor in 
de plaats bijvoorbeeld de woorden 
‘sakkerloot’, ‘drommels’ en het 
onvergetelijke ‘parbleu’ te gaan 
hergebruiken.  
LTV Vormer, als een tropisch eiland in 
een verdorven samenleving met 
uitsluitend fatsoensrakkers. Het lijkt 
mij wel wat…
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