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VORMER
Getapt… 
Wil je vrijwillig een getapte 

jongen zijn..? Geen idee hoe 

je dat moet aanpakken? Ook 

hiervoor moet je bij LTV 

Vormer zijn.  Noteer in je 

agenda:  

Wat: TAPCURSUS volgen; 

Wanneer: 9 november 

Waar: Clubhuis LTV Vormer. 

Binnenkort komen er nadere 

details, maar zet die datum 

alvast in je agenda. 

Enne.., vrouwen kunnen zich 

ook aanmelden! Graag zelfs.    

Zij zullen weliswaar nooit 

een getapte jongen worden.  

Willen ze ook vast niet, maar 

zij zijn vaak wel het waarom 

iemand een getapte jongen 

wil zijn…      

 

 
 

US Open:  Finale vrouwen 

Serena Williams ging 

helemaal uit haar bol toen 

ze van de scheidsrechter een 

straf opgelegd kreeg omdat  

 

ze van de zijkant gecoacht 

werd, iets wat haar trainer 

Patrick Mouratoglou, 

overigens later ook toegaf.  

 
Serena sloeg onder meer 

haar racket aan diggelen en 

–dat was uiteindelijk de 

druppel die de emmer deed 

overlopen- blééf ze met 

verbaal geweld opmerkingen 

naar de scheidsrechter 

maken. Door haar gedrag 

kreeg haar tegenstandster 

Naomi Osaka een cruciale 

game cadeau en won 

vervolgens –helemaal 

terecht- de US Open 2018. 

Gratis therapeutisch  advies: 

’Serena, let the racket do the 

talking… 

 

Druppel… 

Over druppel gesproken, in 

de kassa lag altijd een 

reserve-druppel (voor 

bardienstdraaiers bekend).   

Hij is echter weg en volgens 

de digitaal opgeslagen 

inloggegevens voor het  

 

laatst in juni gebruikt. Kom 

je de druppel ergens in een 

tas of broekzak tegen, breng 

hem dan svp weer terug 

zodat hij weer als reserve 

kan worden gebruikt…  

 

WTK 

Na de US Open nóg een 

fenomenaal tennistoernooi: 

De Wijchense Tennis 

Kampioenschappen! 

De WTK wordt vanaf 24 

september tot en met 7 

oktober gehouden. Op 

vrijdag worden er geen 

wedstrijden gespeeld i.v.m. 

de najaarscompetities.  

Kijk wanneer je vrij wilt 

spelen, eerst –om 

teleurstellingen  te 

voorkomen- op de site van 

de WTK, of  de banen 

beschikbaar zijn. Niet? Je 

mag dan ook op de banen 

van de andere Wijchense 

verenigingen spelen…  

De finales zijn dit jaar op  

zaterdag 6 en zondag 7 

oktober bij Haanenbergh. De 

datum om in te schrijven is 

overigens al gesloten… 
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