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in je eigen cluboutfit..! 

 FFINVORMEREN 
 LTV Vormer, dé tennisvereniging van Wijchen… 

Laat je zien wie je bent…  

Clubkleuren en logo’s horen bij het uitdragen van de iden-
titeit van een vereniging. Wie of wat wil je zijn? Zo is 
bijvoorbeeld oranje de kleur en de leeuw het beeldmerk 
van de sporters die voor Nederland uitkomen. Maar ja, wil 
je zo’n officiële, oranje shirt om de schouders gehangen 
krijgen, moet je eerst wel wat presteren op sportgebied. Bij 
Vormer krijgen alle leden daarvoor alle gelegenheid en 
faciliteiten aangeboden. Er is een prachtig tennispark met 
negen tennisbanen, een apart vormgegeven clubhuis waar 
de leden zélf als gastvrouw of -heer optreden, waar 
gekwalificeerde trainers lesgeven en de techniek zóver is 
doorgevoerd dat bij het toiletgebruik het lichtknopje niet 
met de vingers beroerd hoeft te worden, maar de led-
verlichting zelfs op het kléinste kamertje automatisch wordt 
ontstoken…Het lijkt allemaal perfect geregeld, máár er 
ontbrak nog iets: een cluboutfit, als opstap naar het oranje 
shirt… En ook dát is nu geregeld. Er is voor Vormer een 
blauwe cluboutfit ontwikkeld! Van blauw wordt beweerd 
dat het kalmte en succes uitstraalt… Kortom een must 
voor iedere competitiespeler, ‘n aanrader voor iedere 
toernooispeler en een collectors item voor alle leden van 
LTV Vormer…  (Kijk op www.Vormer.nl) 

 

Nog even dit… 
Het komt voor dat de bar-
dienst het soms niet lukt om 
de toegangsdeur te openen 
om het clubhuis binnen te 
kunnen. Het blijkt dat er te 
snel geprobeerd wordt de 
deur te openen. Ga als volgt 
te werk:  
1. Haal je KNLTB-kaart door 
de kaartlezer; 
2. Raak de deurkruk nog niet 
aan; 
3. Je hoort nu dat de schoot 
van het slot zich ontgrendelt; 
4. Wanneer dat geluid stopt, 
dán pas maak je de deur 
open… 

 
 
 
Water op de banen… 
Een doorn in de ogen van 
vele leden en de grote 
frustratie van de 
accommodatiecommissie:  
bij regen staan er plassen op 
de tennisbanen. De oplos-
sing is in zicht: binnenkort 
komt een professioneel 
bedrijf de drainage 
herstellen…  
 
 


