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LTC Maasbree 

Hfs 1  Voorwoord 

Voor u ligt het  LTC Informatieboek. 

Dit "naslagwerk" bevat alle informatie die voor LTC Maasbree leden van belang is. Of het nu 
gaat om reglementen, bestuurs- of commissie leden, handleidingen voor barmedewerkers, het 
staat er allemaal in. 

 

Mocht u informatie missen, of een foutje bespeuren, meld het aan een bestuurslid (Riny Hesen) 

Hfs 2  Algemene informatie over LTC Maasbree 

2.1  Parkreglement 

De verwoording van wat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn..... 

 Ieder die het aangaat wordt geacht met de regels van het park-, baan- en 
introductiereglement bekend te zijn. 

 Binnen het park mag geen gebruik gemaakt worden van (brom)fietsen of 
andere vervoermiddelen. 

 (Brom)fietsen moeten in de stalling geplaatst worden. 

 Motorvoertuigen moeten worden geplaatst in de parkeervakken op het 
parkeerterrein. 

 Ouders moeten voldoende toezicht houden op meegenomen kinderen, zodat 
zij geen last of schade veroorzaken. 

 Toeschouwers en niet tennis-spelende personen mogen niet binnen de 
afrastering van de banen komen. 

 Lesgeven mag alleen door daartoe aangewezen tennisleraren / leraressen. 

 Men is verplicht in alle gevallen van beschadiging of schade aan de banen, 
speelnetten, meubilair of zaken direct te melden aan het bestuur of de 
onderhoudscommissie. 

 De vereniging neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor letsel, 
beschadigde, ontvreemde of verloren geraakte eigendommen van leden of 
bezoekers. 

 Niet toegestaan zijn al die gedragingen en handelingen die in strijd zijn met 
de goede orde, zoals: 
- hinderlijk en onbehoorlijk optreden 
- het maken van muziek 
- spelen met ballen buiten de baan 
- belopen van taluds en beplantingen  
- beklimmen van muren, gebouwen en afrasteringen  
- springen of stappen over netten  
- verontreinigen van de banen en het toebehorende terrein 

 De leden van de onderhoudscommissie kunnen en mogen namens het 
bestuur corrigerend optreden. 

 De te nemen maatregelen kunnen zijn: het geven van aanwijzingen tot het 
innemen van de ledenpas en het onmiddellijk ontzeggen van de 
aanwezigheid op het park. 

 De ingenomen ledenpas zal met opgave van redenen aan het bestuur 
worden overhandigd. 
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2.2 Baanreglement 

Bij het afhangen of reserveren van een baan gelden de volgende regels: 

Algemeen: - Uw ledenpas is strikt persoonlijk, voorzien van uw foto en uw naam. 

 - De pas wordt eenmaal per jaar verstrekt en is één jaar geldig. 

 - De tennisbanen mogen niet anders dan met kunstgrasbanen 
goedgekeurde tennisschoenen worden betreden. Bij twijfel beslist het 
bestuur. 

 - De spelers / speelsters dienen gekleed te zijn in tenniskleding. 

 - De tennisballen zijn voor eigen rekening. 

Speelrecht: - Alleen als uw geldige ledenpas op het afhangbord hangt in het vak voor 
de baan waarop je speelt en de tijd juist is ingesteld en nog niet is 
verstreken. 

 - Bij deelname aan een door het bestuur aangewezen vorm van tennis of 
tennisles waarvoor ingevolge een bestuursbesluit geen lidmaatschap is 
vereist. 

 - Wintertennis - Gedurende het winterseizoen (week 40 t/m week 13) 
kunnen banen door groepen leden gereserveerd worden. Zie verder 
“2.12 Winter tennis” 

Exacte tijd: - De parkklok (boven de bar). 

Speeltijden: - Enkelspel: 30 minuten, dubbelspel per periode van 45 minuten. 

 - Aansluitend aan deze speeltijd, indien niet door anderen gereserveerd, 
per periode van 15 minuten. 

 - De speeltijd die verloren is gegaan door regenval kan niet worden 
geclaimd. 

Reserveringen: - in principe is dubbelspel verplicht. 

 - indien men niet wenst te dubbelen en er zijn nog meer wachtenden dan 
verliest men speelrecht. 

 - tijdens de reservering dient men aanwezig te zijn en te blijven 

Volgorde reservering: - 1e vrije banen. 

 - 2e langst bespeelde banen. 

 - bij gelijke speelduur eerst enkelspelbanen afhangen. 

Doorspelen: - indien uw baan op wisseltijd niet door anderen is gereserveerd. 

 - bij doorspelen blijft uw pasje in het vak en op de tijd hangen waarop je 
begonnen bent te spelen. 

 - het is niet toegestaan aansluitend op de gespeelde periode een andere 
baan te reserveren (zogenaamd "doorhangen"). 

Slepen:  De banen hoeven niet gesleept te worden!!! 

Jeugdleden: - Op werkdagen zijn de volgende banen gereserveerd voor de 
jeugdspelers: 
Baan 4: tot 18.00 uur. 
Baan 5: tot 21.00 uur. 

 - Zie hoofdstuk 3  "Jeugd" voor details. 
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2.3 Lidmaatschap 

2.3.1 Lid worden 

- Je meldt je aan bij de ledenadministratie: 
Germie Janssen 
via het volgende mailadres ledenadministratie@ltcmaasbree.nl 

Vul het inschrijfformulier in op onze website www.ltcmaasbree.nl Stuur vervolgens een email 
met pasfoto en het IBAN rek.nr. waarvan je de contributie wilt betalen naar 
ledenadministratie@ltcmaasbree.nl Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving. 

 
De officiële KNLTB pas kan drie weken later in de kantine worden afgehaald.  
De KNLTB pas is om te tennissen op ons tennispark, bij competitiewedstrijden en bij 
eventuele KNLTB toernooien. 

- Op de website van LTC staat het infoboek met informatie over het contributiebedrag, 
eventueel inschrijfgeld (alleen bij eerste aanmelding) en meer informatie over de club. 

- Bij de ledenadministratie  is het mogelijk om een sleutel van het tennispark te krijgen. 
Hiervoor wordt een borg gevraagd van € 5,--. 
Dezelfde dag dat je je aangemeld hebt als lid, mag je al gebruik maken van ons 
tenniscomplex. 

- Als je interesse hebt om je voor commissiewerk in te zetten voor de club, kun je dit ook 
aangeven op het formulier. 

- Alle seniorleden (vanaf het jaar waarin ze 18 jaar worden) zijn verplicht 2x bardienst te 
draaien (instructie hierover zie “Bardienst”). Vanaf 67 jaar draaien leden 1x bardienst, tenzij 
ze als vrijwilliger actief zijn, bijv. bij het onderhoud van de banen, dan vervalt deze bardienst. 

2.3.2 Afmelden als lid 

1. Ook dit dien je door te geven aan Germie Janssen ledenadministratie@ltcmaasbree.nl 

2. Je levert bij haar je sleutel van het park in, waarna het borgbedrag op je 
bankrekeningnummer wordt overgemaakt. 

3. Tevens dien je je spelerspas in te leveren. 

4. Je wordt nu bij de KNLTB afgemeld. 

5. Indien je weer lid wilt worden dien je weer inschrijfgeld te betalen. Dit is voor de aanmelding 
bij de KNLTB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ledenadministratie@ltcmaasbree.nl
http://www.ltcmaasbree.nl/
mailto:ledenadministratie@ltcmaasbree.nl


 
 
 

  Informatieboek  
 

 

6 

LTC Maasbree 

2.4 Contributie in 2018 

 

Categorie Contributie  Opmerking 

Junioren (totaalpakket) €225  Inclusief:  

30 lessen, competitiebijdrage 
en inschrijfgeld 

Betaling: 3 termijnen van elk 
€75 

Junioren geboren na 31-12-2005 €60  Geen lessen/geen competitie 

Junioren geboren vóór 1-1-2006 €70  Geen lessen/geen competitie 

Senioren geboren na 31-12-1992 €80  Exclusief competitiebijdrage 

Senioren geboren vóór 1-1-1993 €130  Exclusief competitiebijdrage 

Senioren bij Breetanque €60   

Senioren die steunend lid zijn €30   

Senioren 1e jaar lidmaatschap 

(mogen niet in 2017 lid zijn 
geweest) 

€35  Actie!! (tot 24-2-2018) 

Introductielidmaatschap 

Inclusief inschrijfgeld 

Introducé €2,50  per dag 

Inschrijfgeld €10   

Het bestuur houdt zich het recht voor om in individuele en specifieke gevallen af te wijken van 
bovengenoemde indeling en bedragen. Ook kunnen er tussentijds bij een voortschrijdend 
inzicht wijzigingen optreden. 

 

Jeugdleden die beginnen met tennisles bij Personal Tennis, moeten zich bij de club aanmelden. 
Voor verdere informatie omtrent jeugdtrainingen zie jeugdbeleidsplan ( pakketaanbiedingen). 
Tennisballen zijn voor eigen rekening. 

   2.4.1 Betalen van de contributie 

De contributie betaalt u via KNLTB Collect. U ontvangt een email van KNLTB Collect met uw 
contributienota. In de email kunt u een betaalmogelijkheid aangeven; u kunt direct betalen met 
iDEAL of een keuze maken voor automatisch incasso. 

Als u geen keuze maakt, kiest het systeem voor automatisch incasso.  

Enkele weken nadat u de contributiefactuur ontvangen heeft, wordt dan het verschuldigde 
bedrag van uw bankrekening afgeschreven. Mocht u het desondanks niet eens zijn met deze 
afschrijving, dan heeft u 30 dagen de tijd om een en ander te laten storneren. 

Natuurlijk kunt u ook met de ledenadministratie contact opnemen. 

 

   2.4.2 Restitutie van contributie 

Leden hebben geen recht op terugbetaling van contributie. 
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2.5  Pasjessysteem 

Ieder LTC lid is ook lid van de KNLTB. We vragen 
een officieel KNLTB pasje aan. 

De KNLTB ledenpas is verplicht als je competitie 
speelt en vaak nodig als je bij een andere vereniging 
deelneemt aan een toernooi. 

Je hebt dit pasje verder nodig om “af te hangen”. 

Heb je nog geen pasje, lever dan een foto in bij de 
ledenadministratie (Germie Janssen). 

 

 

 

2.6  Afhangen 

Voordat je gaat tennissen, hang je eerst een baan af. Dat doe je 
door je pasje en dat van je medespeler(s) in een van de 
klemmen te hangen onder de klok die bij de baan hoort waarop 
je gaat spelen. Op de klok geef je de starttijd aan. 

Je kunt een baan reserveren voor 30 (enkel) of 45 minuten 
(dubbel).  

Is er na het verstrijken van de speeltijd  nog niet opnieuw  
afgehangen dan mag je een kwartier langer spelen. Enzovoort. 

De tijd aangegeven op de parkklok is te allen tijde beslissend. 

Als er geen vrije banen zijn, dan moet je de langst bespeelde 
baan afhangen. Zijn er meerdere banen met gelijke begintijd, 
dan moet je zo mogelijk eerst een baan afhangen waarop 
enkelspel wordt gespeeld. 

Let op: op de jeugdbanen heeft de jeugd op bepaalde tijden 
voorkeursrecht, jeugdleden mogen dan niet door seniorleden 
worden afgehangen, andersom echter wel. Zie het hoofdstuk 
"Jeugd" voor de details. 
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2.7  Introductie van niet-leden 

Als het niet zo druk is op het park mag een lid met een introducé spelen. Voor het betreden van 
de baan dient eerst de naam van het ltc lid en introducé op de introductielijst te worden 
ingevuld. De introductielijst hangt aan het informatiebord in de hal van het clubhuis. De kosten 
van €2,50 per keer worden bij de contributie van het volgende jaar geteld. 

2.8  Bardienst 

De bar is een belangrijke bron van gezelligheid, maar ook van inkomsten voor onze vereniging. 
Het is belangrijk dat we de bar zelf runnen en bemensen. Daarom wordt ieder lid geacht twee 
maal per jaar bardienst te verzorgen. Daarnaast moet ieder lid dat competitie speelt één extra 
bardienst verzorgen. Dit gebeurt zo veel mogelijk samen met het team en wordt gepland op een 
competitiedag of -avond. 

Voor € 50,- per jaar kun je de plicht om bardienst te draaien afkopen. Dit is inclusief het 
winterseizoen. De bardienst voor competitiespelers kan niet  worden afgekocht.  

Blijkt dat je je ingeplande bardienst niet hebt vervuld, dan wordt er € 50,- in rekening gebracht. 

Het bardienstschema wordt voor de aanvang van het seizoen toegestuurd en op de website 
geplaatst.  Zet de data en tijden waarop je ingepland staat zo snel mogelijk in je agenda of op 
de kalender. 

Mocht een datum niet goed uitkomen, zorg dan zelf voor een vervanger. Meld vervanging of 
ruilen aan Karel Vossen. Mailadres : karelvossen@ziggo.nl 

2.8.1 Taken tijdens de bardienst 

Bardienst is meer dan alleen het serveren van drankjes. We willen er dan ook nadrukkelijk op 
wijzen dat hierna genoemde activiteiten een belangrijk onderdeel van de bardienst vormen : 

 Aanvullen drank in koelkasten 

 Alle afwas wegwerken 

 Kantine en terras netjes houden, dus: 
- Rechtzetten meubilair 
- Schoonmaken tafeltjes 
- Aanvegen van de vloer 
- Aanrecht in keuken schoonhouden 
- Afval en lege flessen opruimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tijdens competitie wedstrijden behoort 
ook het klaarmaken van broodjes en 
snacks in de keuken tot de taken van de 
bardienstmedewerker! 

mailto:karelvossen@ziggo.nl
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2.8.2 Huis en gedragsregels 

1 Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine 
of elders op het terrein van de vereniging. 

2 Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld 
in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras. 

3 Er wordt geen alcohol geschonken aan: 
- Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens de 
uitoefening van hun functie; 
- Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 

4 Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol 
aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende 
drank worden geweigerd. 

5 Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst. 

6 Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals "happy hours", "meters bier" en 
"rondjes van de zaak" zijn in de kantine niet toegestaan. 

7 Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije 
drank gepromoot. 

8 Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de 
dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. 

9 Ieder lid wordt geacht er op toe te zien dat de hiervoor vermelde huis- en gedragsregels 
worden nageleefd. 

2.8.3 Openings- en schenktijden 

De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning: 

Zondag t/m donderdag van 10.00 uur tot 24.00 uur 

Vrijdag en Zaterdag van 10.00 uur tot 24.00 uur (tijdens competitie tot 1.00 uur) 

2.8.4 Bij aanvang van de bardienst 

Haal de geldkist en het kistje met de barkaarten uit de kluis. 
Haal de overloopstop en de glazenborstels uit het afwasteiltje op het aanrecht in de keuken. 
Plaats overloopstop en borstels in de spoelbak van de bar. Bak vullen met water en een drupje 
spoelmiddel toevoegen. Tap eerst twee pilsjes en spoel ze weg voor je het eerste pilsje 
serveert. 

2.8.5 Biervat verwisselen 

De biervaten staan onder de tap. In de keuken rechts achter in de hoek  staan reeds gekoelde 
vaten. In de voorraadruimte staan vaten die niet gekoeld zijn. Indien een vat uit de koeling wordt 
gehaald, dit graag aanvullen met een vat uit de voorraadruimte. Zet dit vat achterin de koeling. 

Zie volgende pagina voor afkoppelen/aankoppelen. 

 

Afkoppelen 

1. Draai het zwarte knopje in de koolzuurslang een kwartslag. 

Het knopje staat nu dwars. 

2. Knijp de twee helften van het chromen handvat samen en laat ze weer los. De bovenste helft 
van de "knijper" komt omhoog, de koppeling is nu los. 

3. Draai de koppeling een kwartslag linksom en neem hem uit de bajonetsluiting. 
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Aankoppelen 

1. Plaats de koppeling in de bajonetsluiting op het  vat en draai de koppeling een kwartslag 
rechtsom. 

2. Knijp het handvat van de sluiting samen en druk het naar beneden. 

De koppeling zit nu vast op het vat. 

3. Draai het zwarte knopje een kwartslag rechtsom, zodat het in de richting van de slang staat. 

  2.8.6 Huishoudelijke apparaten  

De instructies inzake de vaatwasser, koffieautomaat, het maken van tosti’s, frituren en 
dergelijke vind je in de keuken op de diverse lijsten. 

Ook de richtlijnen voor wat er ter tafel komt tijdens de competitie tref je hier aan.  

 

De instructies inzake de computer, televisie en geluidsinstallatie vind je terug aan de 
binnenzijde van de kastdeur waar de installatie staat.  

2.8.7 Kasgeldinstructie 

Alle ontvangen consumptiebonnen worden in de daarvoor bestemde koker, die achter de bar 
staat, gedeponeerd. 

Aan het einde van de bardienst moeten de volgende handelingen verricht  worden:  

1. Papiergeld en eventuele declaratiebonnen in een envelop doen (liggen in de kluis) 

2. Op de envelop vermelden: het bedrag en je naam en datum. 

3. De envelop dichtplakken en in de geldkist leggen 

4. Geldkist en de onverkochte consumptiekaarten weer opbergen in de keukenkluis (kluis  

 afsluiten) 

In de geldkist blijft ca. € 20,= kleingeld en ca. € 30,= papiergeld zitten. 
 

   2.8.8 Consumpties voor commissieleden en barmedewerkers 

Consumpties gebruikt door commissieleden of de barmedewerker moeten worden aangestreept  
op de groene registratiekaarten die achter de bar  liggen. 

 

  2.8.9 Sleutelborg. 

Als (ex-) leden zich aan de bar melden met het verzoek om hun borg van de sleutel terug te 
krijgen, moet je deze doorverwijzen naar Germie Janssen, Boschlaan 10  te Maasbree. Germie 
zal e.e.a. afhandelen. Mailadres: ledenadministratie@ltcmaasbree.nl 

Er mag onder geen beding contant geld (uit de kas) voor de borg terugbetaald worden! 

  2.8.10 Afval 

Vanaf 1 januari 2017 staat er een grote container bij het clubgebouw waar al het afval, m.u.v. 
chemisch afval, in gedeponeerd kan worden. Etensresten van tevoren in plastic zakken doen. 
Deze liggen op het schap boven de diepvrieskist. 

2.9  Kaarten met consumptiebonnen  

Consumpties kunnen aan de bar contant afgerekend worden. Daarnaast bestaat voor iedereen 
de mogelijkheid om kaarten met consumptiebonnen te kopen, dus ook voor niet- leden. Het 
gebruik van consumptiebonnen heeft twee voordelen: Je krijgt korting en het betalen gaat 
sneller. 

 

 

mailto:ledenadministratie@ltcmaasbree.nl
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  2.10 Nieuwsbrief 

De Nieuwsbrief verschijnt ongeveer 1 keer per maand en wordt verstuurd via de mail. 

Middels de Nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van activiteiten en andere 
ontwikkelingen binnen de club. Heb je items voor de Nieuwsbrief?  

Geef die dan door aan Karel Vossen.  ( karelvossen@ziggo.nl )  

 

  2.11 Baanonderhoud 

Het onderhoud van de banen wordt wekelijks verzorgd door onze “Peetvaders”.  

Regels voor kunstgras banen 

 geen voorwerpen op de baan die de baan kunnen beschadigen (stoelen) 

 geen kauwgom, geen glazen flessen met water 

 volg de aanwijzingen op van de groundsman/bestuur 

 “vegen” hoeft niet. 

 

  2.12 Wintertennis 

Het winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart. Om het tennis en de gezelligheid op 
het park in het winterseizoen te stimuleren, kunnen groepen een baan reserveren op een 
bepaalde avond op werkdagen. Op deze avonden draaien de spelers zelf de bardienst. 
Hiervan wordt een schema gemaakt. Pas dus op: in het winterseizoen kunnen banen 's 
avonds gereserveerd zijn! 
Reserveren van een baan gedurende het winterseizoen kan door een formulier in te vullen. Dit 
vindt u in de maand augustus in het clubgebouw op het informatiebord. Ook zal dit toegestuurd 
worden per email. 

Het schema met daarop de gereserveerde baan treft u ook op dit bord aan. 

 

  2.13 Sleutelborg 

Sleutels zijn duur. Verder willen we de toegang tot het park zo veel mogelijk beheersen. Het is 
dus belangrijk dat alleen leden een sleutel hebben en gebruiken. Daarom betaal je € 5,= borg 
voor de sleutel. We houden bij aan wie een sleutel is verstrekt. Je wordt verzocht de sleutel in 
te leveren als je je lidmaatschap beëindigt. Je krijgt dan de borg weer terug. 

Dit kan uitsluitend bij Germie Janssen, Boschlaan 10  te Maasbree. 

De sleutel geeft toegang tot het park via de poort aan de ingang en tot het clubgebouw via de 
voordeur (niet tot de kantine). 

 

  2.14 Training 

Zowel de jeugd- als de seniorentrainingen worden verzorgd door Personal Tennis, 
contactpersoon Robert Hesen. De banen waarop de trainingen plaatsvinden, evenals de 
lestijden worden vermeld op het informatiebord in de hal van het clubgebouw. 

Neem voor informatie over tennisles contact op met: 

Personal Tennis (mail: info@personaltennis.nl) (Robert Hesen: 06-30150260) of de 
clubtrainer (Hans Fleijsman: 06-54702636) (mail: hanspersonaltennis@gmail.com) 

     

mailto:karelvossen@ziggo.nl
mailto:info@personaltennis.nl
mailto:hanspersonaltennis@gmail.com
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2.15 Toernooien 

De Activiteiten commissie organiseert in samenwerking met de TC verschillende activiteiten, 
o.a. gezelligheidstoernooien. Introducés zijn van harte welkom. 

Naast een sportief potje tennis wordt er ook veel aandacht besteed aan het gezellig samenzijn 
tijdens en na de wedstrijden.  

De data worden aan het begin van het tennisseizoen aangekondigd in de activiteitenkalender. 
Deze kunt u vinden op de website www.ltcmaasbree.nl. De inschrijfformulieren zullen vooraf op 
het prikbord in het clubgebouw hangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

http://www.ltcmaasbree.nl/
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 2.16 Alarminstallatie 

Algemeen 

Als het alarm ingeschakeld is worden alle ruimtes beveiligd, uitgezonderd de hal van het 
clubgebouw, de toiletten en douches. 

2.16.1 Alarm uitschakelen (bij aankomst) 

De sleutel ligt in de sleutelkluis. Deze is te openen met een code die je van de weekcoördinator 
hebt gekregen via de email of telefoon. Nadat je de sleutel uit de sleutelkluis hebt gehaald, dien 
je het deurtje weer te sluiten en op de “lock” toets te drukken. Je dient zelf de sleutel te hebben 
die toegang geeft tot het park en het gebouw. 

1. Open het deurtje van de alarminstallatie en beweeg de Proxy-sleutel vlak naast het 
alarmpaneeltje van boven naar beneden, zoals in de illustratie hieronder is aangegeven. Je 
hoort nu een “piep”; 

2. In het display verschijnt nu de tekst: “Systeem uit”; 

3. Het alarm is nu uitgeschakeld en je kunt de kantine betreden. 

Mogelijke storingen 

 Het alarm gaat toch af. 
Geen punt, na een 3-tal minuten zal de sirene stoppen. Herhaal de hierboven beschreven 
procedure. 

 In het display verschijnt de tekst: “Open Zone”; “DC Meterkast”. 
Dit betekent dat de meterkast (rechts bij de ingang) niet gesloten is. Sluit deze af en herhaal 
de procedure opnieuw. 

2.16.2 Alarm inschakelen (bij vertrek) 

1. Verzeker je ervan dat alle deuren (deur van hal naar kantine, terrasdeuren, deur naar 
bijkeuken en de buitendeur in de bijkeuken) zijn afgesloten; 

2. Open het deurtje van de alarminstallatie en beweeg de Proxy-sleutel vlak naast het 
alarmpaneeltje van boven naar beneden, zoals in de illustratie hieronder is aangegeven. Je 
hoort nu een “piep”; 

3. In het display verschijnen nu achtereenvolgens de teksten: “Normaal in”; “Systeem in 
orde”; “Systeem ingeschakeld”; “Verlaat het pand” en vervolgens een hele lange “piep” 
en “OK”. 

4. Het alarm is nu ingeschakeld.  

5. Leg de sleutel terug in de sleutelkluis en druk op de “lock” toets. 

6. Verlaat het pand aan de voorzijde en vergeet niet het licht in de hal uit te doen en de 
voordeur af te sluiten met je eigen sleutel alsmede de toegangspoort van het park. 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

     De Proxy-sleutel is het zwarte                             Beweeg de Proxy-sleutel vlak naast het 
           staafje aan de sleutelbos.                              alarmpaneeltje van boven naar beneden. 
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  2.17 Sproei-instructie 

 

De installatie is dusdanig ingesteld dat alle banen via een voorgeprogrammeerd schema 
beregend kunnen worden. Als de automatische beregening begint, worden alle banen na elkaar 
gedurende 2 minuten gesproeid. Dit kun je niet onderbreken. Gewoon even afwachten dus. 

2.17.1 Een enkele baan sproeien 

 

Iedere baan kan afzonderlijk gesproeid worden. Druk hiervoor op de knop behorende bij de 
baan die je wilt sproeien. Na 2 minuten stopt de beregening. 

2.17.2 Ligging van de banen 

De ligging van de banen is als volgt: 
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2.18 Baanverlichting 

 

Per 2 banen is er een aparte schakelaar voor de verlichting. 

Net als de banen zijn de lampen gekoppeld  

(1 met 2, 3 met 4, 5 met 6 = Jeu de Boule).  

Als beide lampen van een paar direct na elkaar worden 
aangezet, gaat slechts één van beide echt direct aan.  

Het is beter niet de drie schakelaars tegelijkertijd aan te zetten, 
maar telkens ongeveer anderhalve minuut te wachten alvorens 
de volgende schakelaar te activeren. 

 

 

 

 

Let op:  

Indien de lampen worden uitgedraaid, duurt het zeker 15 minuten voordat de betreffende 
lampen opnieuw kunnen worden aangezet.  
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Hfs 3 Jeugd 

  3.1   Gebruik van tennisbanen door de jeugd 

Hiervoor gelden de volgende regels. 

Maandag t/m vrijdag 

De banen 4 en 5 zijn tot 18.00 uur gereserveerd voor jeugdleden. Vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur 
staat baan 5 de jeugd ter beschikking. Dit betekent dat de jeugdleden gedurende deze 
tijdstippen op de genoemde banen te allen tijde, uitgezonderd de competitieperiode, voorrang 
hebben op senior-leden. Jeugdleden mogen dan niet door seniorleden worden “afgehangen”, 
andersom echter wel. In het winterseizoen kan het zijn dat banen door teams gereserveerd zijn 
(zie "2.13 Wintertennis"). Op die tijden hebben de groepen die een baan gereserveerd hebben 
voorrang. 

Zaterdag en zondag 

De jeugdleden hebben dezelfde rechten als de seniorleden: wie het eerste compleet is kan een 
baan "afhangen". 

 

  3.2  Activiteiten 

De jeugdcommissie organiseert verspreid door het hele jaar verschillende soorten activiteiten. 
Hiervoor ontvangen jeugdleden een uitnodiging. Toernooien die georganiseerd worden door 
andere verenigingen worden bij de jeugdleden onder de aandacht gebracht vanuit de 
jeugdcommissie. 

 

  3.3 Competitie (Tenniskids t/m 12 jaar) 

LTC Maasbree neemt deel aan het Tenniskids-programma van de KNLTB speciaal voor 
kinderen t/m 12 jaar. Met speciale ballen, rackets, banen en oefeningen leert zelfs de jongste 
jeugd de sport razendsnel te spelen. Kinderen worden direct in een team met leeftijdsgenootjes 
geplaatst. Zo maken ze snel nieuwe vriendjes en werken ze samen naar duidelijke doelen toe. 
Dat is niet alleen goed voor de fysieke, maar ook voor de sociale vaardigheden. Plezier en 
samenspel; daar draait het om bij Tenniskids. 

Binnen Tenniskids: 

 Spelen kinderen al heel snel wedstrijdjes; 

 Worden kinderen meteen opgenomen in een team; 

 Leren kinderen op een leuke manier de juiste techniek: 

 Ontwikkelen ze zich niet alleen met het racket maar in hun algehele coördinatie en 

sportbewustzijn. 
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  3.4 Competitie-kleuren: Rood, oranje, groen en geel 
 

Tenniskids is geheel afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van kinderen. Daardoor leren 
ze het spel razendsnel spelen. Drie kleuren brengen hun vooruitgang in kaart: rood, oranje en 
groen. Bij iedere kleur horen andere leeftijden, baangroottes en balsoorten. 

voorbeeld: 

 

Let op: dit schema dient als voorbeeld. Jaarlijks zullen de geboortejaren natuurlijk wijzigen. Kijk 
voor het actuele schema op www.tenniskids.nl 

3.4.1. Rood 

In deze eerste fase maken kinderen t/m 7 jaar kennis met het tennisspel. Ze leren de 
basisvaardigheden op het gebied van bewegen en coördinatie. Kinderen van 8 en 9 jaar mogen 
kiezen of ze in rood of oranje willen spelen. Ze maken kennis met leuke activiteiten en spelen 
korte wedstrijden. Er wordt gespeeld met een zachte rode bal op een minibaan (6x12 meter). 
Het racket is tussen de 43 en 56 cm. 
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3.4.2 Oranje 

 
In de tweede fase van Tenniskids wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling. De kinderen (8 
t/m 11 jaar) leren nieuwe slagen en technieken die hen helpen om uiteindelijk te kunnen spelen 
op een grote baan. Er wordt gespeeld op een driekwartbaan (een volledige baan die in de 
lengte is ingekort tot 18 meter). Er wordt gespeeld met een bal die geschikt is voor het spelen 
op een driekwartbaan (zachter en lichter dan een gele tennisbal). Het racket is tussen de 56 
en 63,5 cm. De wedstrijden worden steeds langer.  

 
 

3.4.3 Groen 

 
Dit is de laatste fase in de voorbereiding op ‘hele baan’ tennis. De kinderen zijn 10-11-12 jaar. 
Kinderen in deze leeftijd zijn groter en in staat om de hele baan te bestrijken. Technieken, 
tactieken en atletische vaardigheden worden verder ontwikkeld. De wedstrijden worden weer 
wat langer en het wedstrijden spelen speelt een steeds belangrijkere rol. Er wordt gespeeld met 
een langzame groene bal die geschikt is voor tennis op een hele baan en met een racket dat 
tussen de 63,5 en 68 cm lang is. 

 

3.4.4 Geel 

Na groen zijn kinderen helemaal klaar om op een hele baan te tennissen met de bekende gele 
bal. Ze beheersen de juiste techniek om op een heel veld rally’s te spelen. 
 
Meer informatie over het tenniskidsprogramma is te vinden op www.tenniskids.nl.  
  

http://www.tenniskids.nl/
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  3.5 Competitie (jeugd 12 jaar en ouder) 

Alle jeugdleden van LTC Maasbree spelen naast hun wekelijkse trainingen competitie in 
verschillende categorieën: rood, oranje en groen. Vanaf geel is het spelen van competitie geen 
“verplichting”, omdat jeugdspelers dan ook vaak in het voortgezet onderwijs zitten en vaker 
keuzes moeten maken om sport en school te kunnen combineren. Van alle jeugdleden die 
competitie spelen wordt verwacht dat ze ook trainen bij LTC Maasbree.  

     3.5.1 Samenstelling competitieteams 

De competitieteams worden samengesteld door de jeugdcommissie in nauw overleg met de 
trainers van Personal Tennis. Elk competitieteam heeft een eigen coördinator. De coördinator 
regelt onder andere het vervoer op de competitiedagen en beschikt over de wedstrijdgegevens 
(waar, hoe laat, wedstrijdformulieren, etc.). Deze rol wordt ingevuld door ouders van de 
jeugdspelers. Voorafgaand aan het competitieseizoen benadert de jeugdcommissie ouders om 
deze rol in te vullen en zorgt ervoor dat de coördinator alle benodigde informatie ontvangt. 

   3.5.2 Competitieseizoenen en -dagen 

Per jaar zijn er twee competities: de voorjaarscompetitie (maart t/m juni) en de najaar competitie 
(september t/m november). Per competitieseizoen wordt de samenstelling van de 
competitieteams door de jeugdcommissie (in nauw overleg met de trainers) opnieuw bekeken. 
Indien nodig wordt de samenstelling van de teams gewijzigd. 

Met ingang van 2017 vinden alle competitiedagen plaats op zondag. De competitiedagen 
vinden ongeveer 1 keer per 2 weken plaats. 

 

 3.6 Promotieactiviteiten 

In de periode januari-februari organiseert de jeugdcommissie een aantal promotieactiviteiten om 
kinderen kennis te laten maken met tennis en ze de mogelijkheid te bieden lid te worden van 
LTC Maasbree. In samenwerking met Personal Tennis worden de volgende activiteiten 
georganiseerd: 

 Tennis-gymlessen op basisschool De Violier in groep 3 t/m 8 

 Proeflessen 

 Racket- Bal- games (voorheen bal- en slagvaardigheid dag) 

 

 3.7 Training 

Training wordt gegeven volgens de TENNISKIDS formule. Dit is een speciaal 
opleidingsprogramma van de tennisbond dat kinderen spelenderwijs bekend maakt met 
tennis. Het motto is “leer tennis op een manier die past bij de leeftijd en wat je mag 
verwachten van een kind op die leeftijd”. Onze trainers van tennisschool Personal 
Tennis  zijn hiervoor speciaal opgeleid en deze trainingen starten in maart. Personal 
Tennis biedt verschillende lespakketten waarin het aantal lessen dat afgenomen wordt 
verschilt.  

Neem voor informatie over tennisles contact op met: 

Personal Tennis (mail: info@personaltennis.nl) (Robert Hesen: 06-30150260) of de 
clubtrainer (Hans Fleijsman: 06-54702636) (mail: hanspersonaltennis@gmail.com) 

Kijk voor actuele  informatie op de website van LTC Maasbree. 

 

mailto:info@personaltennis.nl
mailto:hanspersonaltennis@gmail.com
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 3.8 informatieavond 

Jaarlijks organiseert de jeugdcommissie in maart/ april een informatieavond. Deze avond wordt 
speciaal georganiseerd voor ouders van nieuwe jeugdleden om hen te informeren over het 
reilen en zeilen binnen de club. 
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Hfs 4 Petanque (Jeu de Boules) 

 

Op het in 2004 aangelegde ‘Boulodrôme’ dat bestaat uit 10 
banen,  wordt iedere  dinsdag - en donderdagmiddag,   Jeu 
de Boules gespeeld. 

Beide middagen wordt begonnen om 13.30 uur. Bij extreem 
warm weer wordt uitgeweken naar de avond. Dan wordt 
begonnen om 19.00 uur. 

Kom vrijblijvend kennismaken op de speeldagen en leer de 
fijne kneepjes van het Petanque. 

Iedereen is welkom bij "Breetanque". 

 

 4.1 De attributen 

 

De "boules": 

Materiaal: metaal 

Diameter: 70,5 mm. - 80 mm. 

Gewicht: 650 gr. - 800 gr. 

Het "but" (of "cochonette": doelballetje) 

Materiaal hout of kunststof 

Diameter 25 mm. - 35 mm. 

Kleur licht, zodat het balletje duidelijk 
zichtbaar is 

4.2 Hoe wordt Jeu de boules gespeeld? 

  

1. U speelt tête-à-tête (individueel), doubletten (teams van 2) of tripletten (met z'n drieën). 
Bij tête-à-tête en doubletten gebruikt elke speler 3 boules, bij tripletten speelt men met 2 
boules. 

2. Degene die de toss wint, bepaalt waar gespeeld wordt en plaatst vervolgens de kunststof 
werpcirkel. Afstand tot zijlijn min 50 cm en tot achterlijn min. 100 cm. 

3. De beginnende speler werpt het but uit. Hierbij moeten beide voeten binnen de werpcirkel 
op de grond blijven, dit geldt ook bij het werpen van de Boules. 
Het but moet op een afstand van 6 tot 10 meter van de werpcirkel komen te liggen en 
minimaal tot zijlijn 50 cm en tot achterlijn 100 cm.  

4. De eerste speler probeert zijn boule zo dicht mogelijk bij het but te plaatsen. 

5. Vervolgens probeert een speler van het andere team een boule dichter bij het but te 
plaatsen, of een boule van de tegenstander die "op punt ligt" (het dichtst bij het but), weg te 
kaatsen. 

6. Daarna moet het team, waarvan de boule niet op punt ligt, net zo lang gooien tot dat wel zo 
is, of z'n boules op zijn. 

7. Als een team geen boules meer heeft, kan de 
tegenpartij proberen nog meer boules beter te plaatsen. 

8. Als alle boules gespeeld zijn, krijgt het winnende team 
net zo veel punten als het aantal boules dat beter ligt 
dan de beste boule van de tegenpartij. 

9. Degene die een speelronde wint, plaatst weer een 
werpcirkel en werpt het but weer uit. 

10. Het team dat  het eerste 13 punten heeft gemaakt is 
winnaar. 
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Hfs 5  Contact gegevens 

5.1 Adres en correspondentie 

Tennispark: LTC Maasbree 
Breetse Peelweg 1A 
5993 NC Maasbree 
Telefoon: 077-4652112 

 

Correspondentieadres: Westeringlaan 54 
5993 CH Maasbree 
Telefoon: 077-4652583 
secr.ltcmaasbree@gmail.com 

5.2 Organisatie - bestuur en commissies 

 

    5.2.1 Bestuur 

Voorzitter  Jan van Lier      janvlier@planet.nl 

Secretaris Riny Hesen-Vossen  secr.ltcmaasbree@gmail.com 

   hesen.vossen@gmail.com 

Penningmeester Geert van Roij  geertvanroij@gmail.com 

Lid Ton Boots       tonboots@gmail.com 

Lid Karel Vossen     karelvossen@ziggo.nl 

aspirant lid Anke Lemmen           acflemmen@gmail.com 

 

    5.2.2 Ledenadministratie  

 Germie Janssen, Boschlaan 10  te Maasbree, ledenadministratie@ltcmaasbree.nl 

 

    5.2.3 Website 
www.ltcmaasbree.nl 

 
5.2.4 Commissies 

 Jeugdcommissie :  
- Roel  Rongen 

- Linda Engels 

- Kirsten Krebbekx 

- Marie-José  Sahr 

jeugdcommissie.ltc@gmail.com 

 Technische commissie: 
- Michiel Siebgens 

- Clim de Meulemeester 

- Robert Roodbeen 

- Hay Poulissen 

 Activiteitencommissie: 
- Ton Jacobs 

- Serge de Meulemeester 

- Harriëtte  Bisschops 

- Lorraine Lambert 

activiteitencommissie.ltc@gmail.com 

mailto:secr.ltcmaasbree@gmail.com
mailto:janvlier@planet.nl
mailto:secr.ltcmaasbree@gmail.com
mailto:hesen.vossen@gmail.com
mailto:geertvanroij@gmail.com
mailto:tonboots@gmail.com
mailto:karelvossen@ziggo.nl
mailto:acflemmen@gmail.com
mailto:ledenadministratie@ltcmaasbree.nl
http://www.ltcmaasbree.nl/
mailto:jeugdcommissie.ltc@gmail.com
mailto:activiteitencommissie.ltc@gmail.com
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 Barcommissie: 
- Koen Hegger 

- John Boots 

 Onderhoudscommissie: 
- Hein Peeters 

- Peter Halmans 

- Aad van Deursen 

 Redaktiecommissie & Website: 
- Karel Vossen 

- Ruud van Wijlick 

 Kascommissie: 
- Peter Geurts 

- Jan van Lier (toehoorder) 

- Alex Roefs 

 Petanque  : 
- Annie Sonnemans 

- Trudy Hegger 

- Sef Gielen      

 Parkonderhoud ("Peetvaders") : 
- Jan Janssen,  op de Raam 

- Huub Nabben 

- Jan Wijnen 

- Piet Silvrants 

- Jan Janssen , Rinkesfort 

- Johan den Engelse 

- Joost Heerkens 

- Wim Smedts 

- Peter Halmans 

- Joost Hegger 

 Nieuw leden commissie: 
- Ton Boots 

- Riny Hesen-Vossen 

- Joost Hesen 

- Clim de Meulemeester 

 Nieuw banen commissie: 
- Ton Boots 

- Riny Hesen-Vossen 

- Wim Wetzelaer 

- Clim de Meulemeester 

- Jan Janssen,  op de Raam 

- Johan den Engelse 

- Aad van Deursen 

- Geert van Roij (ad-hoc) 

- Jan van Lier (ad-hoc) 

 Sponsorcommissie: 
- Ron Albers 

- Geert van Roij 

 Commissie Gemeente: 
- Jan van Lier 

- Geert van Roij 

- Ruud van Wijlick 
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Hfs 6  Routebeschrijving 

 

Bezoekadres LTC Maasbree 
Breetse Peelweg 1A 
5993 NC Maasbree 
Telefoon: 077-4652112 

 

 

 

Het LTC tennispark ligt ten westen van Maasbree, net buiten de bebouwde kom. 

 

Vanuit Venlo 

 Volg de provinciale weg (N275). 

 Bij de rotonde rechtdoor (tweede afslag) 

 Langs het BP station. 

 Bij de rotonde rechtdoor (tweede afslag). 

 Bij de rotonde rechts af (eerste afslag). U bent nu op de Heezeweg. 

 Rij deze weg helemaal af (bij de kruising rechtdoor), tot u op een T-splitsing komt. 

 Hier slaat u links af. U bent nu op de Breetse Peelweg. 

Het LTC tennispark is na 200 meter aan uw rechterhand. 

 

Vanaf de Midden Peelweg (N277, Kessel/A67) 

 Neem de afslag Maasbree en rij richting Maasbree.  
U bent nu op de provinciale weg (N275) 

 Bij de rotonde links af (derde afslag). U bent nu op de Heezeweg. 

 Rij deze weg helemaal af (bij de kruising rechtdoor), tot u op een T-splitsing komt. 

 Hier slaat u links af. U bent nu op de Breetse Peelweg. 

Het LTC tennispark is na 200 meter aan uw rechterhand.



 

 

 


