Prikbordblad 2017 jeugd en senioren
Toernooikalender
Do 30 maart
Vr 31 maart
Zo 7 mei
Woe 17 mei
Zo 21 mei
Vr 9 juni
Za 10 juni
Di 13 juni
Za 1 en zo 2 juli
Do 6 juli
Vr 7 juli
Ma 17 juli
Di 25 t/m zo 30 juli
Za 2 september
Ma 11 september
Za 28 oktober

Aantraeje rackettoss
Openingstoernooi (jeugd)
Ouder/kind aardbeientoernooi (jeugd)
Rackettoss 2
Belaef Kessel
X-factor (jeugd en jongere senioren)
Dubbelgezellig Classics
Rackettoss 3
Peel en Maas toernooi in Panningen (jeugd)
Ladies Night
Männer Abend
Vakantietoernooi (jeugd)
Dubbelgezellig (officieel toernooi)
45+ paprika toernooi
Rackettoss 4
Sjanstoernooi

Let op:
Er is geen vrij tennis mogelijk op zondagochtend 19 en 26 mrt, 2, 9, 16, 30 apr, 21 en 28
mei i.v.m. jeugdcompetitie. Uiteraard geldt dat ook voor de seniorencompetitie, meer en
actuele info o.a. over competitiedata voor- en najaar (later in het seizoen) is te vinden op
www.ltvkessel.nl
Belangrijke contactgegevens:
Clubgebouw:
- Telefoonnummer:

077-462 2001

Commissies:
- Jeugdcommissie:
jeugdcommissie@ltvkessel.nl
- Tenniscommissie:
tenniscommissie@ltvkessel.nl
Opgave voor trainingen lopen via deze commissies.
Ledenaministratie:
- Ledenadministratie:

ledenadministratie@ltvkessel.nl

Extra informatieblad voor jeugdleden
Op de website www.ltvkessel.nl zijn veel meer gegevens van bestuursleden, commissies en
contactpersonen met hun contactgegevens te vinden.
Geef wijzigingen in adressen, telefoon nummers en e-mailadressen tijdig aan de
ledenadministratie door, anders mis je belangrijke informatie.
Leden jeugdcommissie:
Kim Vossen
Karin Heldens
Miranda Stappers

Daniella Stemkens
Sylvia Vromans

Training jeugd:
Ook dit jaar zijn er weer veel kinderen die training volgen. Hier wordt door de vereniging veel
aandacht aan besteed en de kosten voor de jeugdleden zelf beperkt gehouden. Probeer
daarom altijd aanwezig te zijn bij de trainingen en meld je alleen af bij de betreffende trainer
als het echt niet anders kan en blijf niet gewoon weg!! Dat is erg vervelend voor de trainer en
je groep.
Trainers:
Maandag
Vrijdag

Robert Hesen
Stijn Ruijs

06-30150260
06 -57886791

info@personaltennis.nl
info@personaltennis.nl

Opmerking:
De indeling aan het begin van het seizoen is altijd voorlopig. Na enkele weken zal er door de
trainers en jeugdcommissie geëvalueerd worden en indien nodig kunnen er wijzigingen
plaatsvinden.

Gedragsregels jeugdactiviteiten LTV Kessel
-

-

-

Aan het begin van de wedstrijd wens je je tegenstander fijne wedstrijd of succes.
Als je de servicebeurt hebt, tel je hardop en duidelijk.
Gooien met rackets is verboden.
Ballen worden netjes aangegeven aan de tegenstander.
Er worden geen vervelende opmerkingen gemaakt richting tegenstander.
Indien de jeugdcommissie van mening is dat je je niet sportief opstelt kan dit betekenen
dat je een officiële waarschuwing krijgt. Een tweede officiële waarschuwing binnen een
wedstrijd betekent dat de wedstrijd gestopt wordt en dat de wedstrijd verloren is.
Tijdens de wedstrijd blijf je op de baan. Bij hoge uitzondering kan de jeugdcommissie
toestemming geven de baan te verlaten. Als je de baan verlaat zonder deze toestemming
wordt de wedstrijd gestopt en heb je verloren.
Aan het eind van de wedstrijd geef je je tegenstander een hand en feliciteer of bedank je
hem/haar. Vervolgens verzamel je de ballen en veeg je de baan.

Baanregelement LTV Kessel
Alleen leden van LTV Kessel en degenen die daartoe op geldige wijze zijn uitgenodigd mogen
van de banen en accommodatie gebruik maken.
1) Om de banen in goede staat te houden is iedereen verplicht:
- gaten en kuilen die hij/zij maakt te dichten;
- bij het verlaten van de baan, deze te slepen of te vegen;
- steeds, wanneer dit nodig is, de banen te walsen;
- steeds, wanneer dit nodig is, de banen te sproeien.
2) Het is verboden de banen anders dan op tennisschoenen te betreden.
3) Iedereen is verplicht in passende tenniskleding te spelen. Dit houdt in sportkleding in de
ruimste zin des woords en betekent in elk geval geen spijkerbroeken. Dit ter beoordeling
van het onderhoudsteam danwel bestuursleden.
4) Het onderhoudsteam en de bestuursleden (zie website bij organisatie voor de namen) zijn
bevoegd het betreden van de banen aan de leden en gasten te weigeren, als naar hun
oordeel de toestand van de banen daartoe aanleiding geeft.
5) Alle leden dienen de aanwijzingen van het onderhoudsteam m.b.t. het onderhoud van de
banen op te volgen.
6) Baanreservering regels:
-Seniorleden kunnen in groepen van minimaal 4 personen bij aanvang van het jaar een

vast uur speeltijd reserveren. Tijdens dit uur kan men met 4 personen over de baan
beschikken. Het bestuur bepaalt de indeling en maakt deze bekend in de kantine en op de
website
- Indien men 5 minuten na aanvang van de gereserveerde tijd niet met minimaal 3
personen op de baan aanwezig vervallen alle rechten en kunnen andere leden aanspraak
op de baan maken.
- Indien het bestuur constateert dat de groep regelmatig niet tijdens het gereserveerde
speeluur aanwezig is, heeft het bestuur het recht deze groep uit de baanreservering te
verwijderen en te vervangen door een andere groep
- Tijdens toernooien en competitie vervallen de baanreserveringen
7) Er zijn buiten de gereserveerde uren en tennislesuren vrijwel altijd banen vrij beschikbaar
voor 2 of meerdere personen (zie website voor welke uren). Voor deze banen gelden de
volgende regels:
- Bij een enkelspel heeft men het recht op 45 minuten te spelen.
- Bij een dubbelspel heeft men het recht om 1 uur te spelen.
- Wanneer er geen wachtenden zijn, kan men uiteraard gewoon door spelen, men heeft
dan echter geen recht meer op een nieuwe speelperiode en moet dus direct plaats maken
als er leden komen die willen spelen.
8) Indien tijdig aangevraagd bij het dagelijks bestuur kunnen banen gereserveerd worden
voor toernooien, uitwisselingen en dergelijke. De speeldatum, het aanvangsuur en het
aantal banen dient een week van te voren bekend gemaakt te worden op het
banenschema. Competitiewedstrijden en trainingen hebben automatisch voorrang op alle
regelingen, en worden tijdig op de website en/of nieuwsbrief en/of social media facebook
bekend gemaakt.
9) - Door de leden kunnen incidenteel (maximaal 2 keer) introducé(es) meegebracht worden
om kennis te maken met de vereniging danwel de tennissport. Zij moeten te allen tijde
voorrang verlenen aan de leden van LTV Kessel. Een en ander met inachtneming van art.
1 t/m 6.
- Het bestuur houdt zich het recht voor om passende maatregelen te nemen tegen leden,
die naar mening van het bestuur een oneigenlijk gebruik maken van het recht van
introductie.
Bij onweer is iedereen verplicht onmiddellijk de wedstrijden te staken en de
tennisbanen te verlaten en onderdak te zoeken in het clubgebouw!
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat deze regels worden nageleefd !

