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Leden werven leden werkt!
De start van het nieuwe seizoen en de opening van het nieuwe clubgebouw is door het bestuur en de
Ledencommissie aangegrepen om een aantal acties uit te zetten voor ledenwerving. Sinds de start
van de actie ‘Leden werven leden’ (begin februari) hebben zich al meer dan 25 nieuwe leden
aangemeld bij Panta Rhei. Een heel mooi resultaat, maar de actie loopt nog steeds door.
Dus, ken je binnen je familie of vrienden nog mensen die het leuk vinden om te tennissen, maak ze
bekend met onze vereniging.
Om nieuwe leden goed te begeleiden en bekend te maken met Panta Rhei krijgt elk nieuw lid een
ambassadeur toegewezen. Op dit moment hebben we drie ambassadeurs, maar we zijn nog op zoek
naar drie leden die het leuk vinden om nieuwe leden wegwijs te maken binnen de tennissport en
onze vereniging.
Ten slotte zijn we op zoek naar twee leden die de Ledencommissie willen versterken en een bijdrage
willen leveren aan het uitzetten van acties en activiteiten om Panta Rhei stevig neer te zetten in
Limbricht en omgeving en er een bloeiende en gezellige vereniging van te maken.
Voor meer informatie over de ambassadeurs, de Ledencommissie of de acties kun je contact
opnemen met de ledencommissie@tcpantarhei.nl.
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Nieuwe bestuursleden gezocht!
TC Panta Rhei zoekt versterking in haar bestuur.
Vanwege het uittreden van twee bestuursleden in 2017 willen
wij alvast versterking aantrekken voor ons bestuur.
De vrijwilligers kunnen dan enkele maanden kennismaken met
deze functie en mogelijk voorgedragen worden aan de ALV van
2017.
Meer informatie: voorzitter@tcpantarhei.nl

Kantinecommissie
Eindelijk na 3 jaar voorarbeid en een mislukte poging was het dan 1 april 2016 zover, de opening van
onze nieuwe kantine. Het heeft veel energie gekost maar we hebben er wel iets moois voor terug
gekregen.
Zoals altijd bij nieuwbouw/verandering en ook bij onze nieuwe kantine, komen er in het begin
kinderziektes naar voren, zoals:
Poetsen na bardienst veel werk, niet met de bezem maar met de stofzuiger.
Waar ligt alles? Hoe werkt de vaatwasser, magnetron, oven, alarm? Waar worden de terrasstoelen
neergezet? Waar is ons terras voor baan 3 en 4? etc.
Veel van de bovenstaande zaken hebben we al opgelost of zijn we nog mee bezig. Nu zijn we op zoek
naar mensen die ons opbouwende kritiek kunnen geven over “wat missen we nog, wat moeten we
nog veranderen” (terras voor baan 3 en 4, jammer dat gaat niet).
Daarom vragen we de leden: Wie heeft nog goede voorstellen, laat het ons weten zodat we het
verblijf in de kantine gezellige kunnen maken voor onze leden en leden van andere verenigingen en
trots op onze kantine kunnen zijn. kantinecommissie@tcpantarhei.nl
Opmerking:
Het kan wel eens voorkomen dat er bij begin van de bardienst met de stofzuiger door de kantine
moet worden gegaan of nog een afvalzak in de bergruimte staat omdat het de avond ervoor laat was
geworden. Heb er begrip voor, het eerste uur van onze bardienst is toch meestal een rustig uurtje.
Graag aandacht bij het tellen van de geldkist voor en na de bardienst, het komt geregeld voor dat er
verschillen zijn.
Ruud, Har, Chrit en Twan
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Worldtour
Oranje 1; zondag 22 mei 2016 bij TC Panta Rhei
Worldtour, Oranje 1; zondag 22 mei 2016 bij TC Panta Rhei Zondag 22 mei hebben we de eerste
worldtourdag van periode 2 bij TC Panta Rhei gehad. De eerste periode hebben de kids als winnaar
afgesloten. Van harte proficiat, alle wedstijddagen als nummer 1 uit de strijd gekomen. TC Panta Rhei
was 22 mei de Host vereniging. Dit betekent dat de organisatie in handen ligt bij TC Panta Rhei. De
verenigingen; TC Ready uit Maastricht, TC De Waterkoel uit Schimmert, TC Margraten kwamen op
bezoek bij TC Panta Rhei. Met in totaal 11 jongens en 12 meisjes werden er in totaal 32 wedstrijdjes
gespeeld; iedere wedstrijd om 2 gewonnen tie-breaks. Thijs Gelissen, Fleur Peulen, Maarten Jonker
en Thuur Brouwers waren namens TC Panta Rhei vertegenwoordigt. TC Panta Rhei heeft deze dag
(09:00 uur tot 12:30) afgesloten als nummer 1 met 82 punten, 2de was TC Waterkoul met 75 punten,
TC Ready en Margraten volgde. Ik wil namens TC Panta Rhei de moeders en vaders bedanken voor de
hulp tijdens deze morgen. Zonder jullie was het onmogelijk om dit tot een mooi evenement te
maken. Bedankt. Er zijn nog een aantal speeldagen te gaan. Zondag 12 juni te Margraten en 26 juni
te Schimmert. Zaterdag 2 juli zal TC Panta Rhei met de Worldtour deelnemers, deelnemen aan het
Kidstennisfeest in Den Bosch. Namens de jeugdcommissie TC Panta Rhei Camille Gelissen

Tenniskids event zaterdag 25 juni 2016
Na een verregende zaterdag morgen 18 juni jl. heeft er zaterdag morgen 25 juni een mooi
tennisevent plaatsgevonden voor de jeugd.
In totaal waren er 25 jongens en meisjes variërend in de leeftijd van 6 tot 14 jaar.
De morgen werd georganiseerd voor jeugdleden, vriendjes en vriendinnetjes en start2tennis kids.
Iedereen mocht meedoen. Er waren tevens een paar leden van TC Nieuwstad en Susteren.
Onder leiding van Marc en Jeroen werden er wedstrijdjes en diverse oefeningen, spelletjes gedaan.
In de schitterend versierde kantine voor het jaarlijkse TC Panta Rhei toernooi werd er genoten van
ranja en cake, koeken.
Uit de enthousiaste reactie van de kinderen kon je opmaken dat iedereen het geweldig vond.
Ouders, Marc en Jeroen bedankt voor het meehelpen op deze geslaagde dag.

TC Panta Rhei
Postbus 5053
6130 PB Sittard

Telefoon:
Email:
Website:

046-4511312
secretariaat@tcpantarhei.nl
www.tcpantarhei.nl

IBAN:
BIC:
Bezoekadres:

NL87RABO0147688361
RABONL2U
Allee 7, Limbricht

Pagina 3/15

Impressie verregende 18 juni:
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Impressie 25 juni:
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Worldtour Oranje

Afgelopen zondag 26 juni was de laatste dag van de voorjaars Oranje 1 competitie. In Schimmert
hebben Thuur, Fleur en Thijs hun beste beentje voor gezet en zijn ze als 1ste geëindigd.
De Oranje 1 competitie voorjaar waren verdeeld over 2 perioden. Totaal waren er 7 wedstrijddagen
waarop diverse enkel en dubbel partijtjes op ¾ veld gespeeld werden. Beide perioden heeft het
Team met Thuur, Thijs, Maarten en Fleur de eerste plaats behaald. Van harte proficiat en veel plezier
bij het tenniskidsevent in ‘s Hertogenbosch
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Tenniskids event KNLTB Maaspoort te ’s Hertogenbosch

Zaterdag 2 juli heeft TC Panta Rhei met 4 kinderen deel genomen aan het 1ste tenniskidsfeest van de
KNLTB te ’s Hertogenbosch.
Aan dit event mogen alle jeugdleden meedoen die minimaal 3 x hebben deelgenomen aan de
voorjaarscompetitie Rood, Oranje en Groen. Hier zullen een 1000 tal kids uit het hele land aan
deelnemen. 500 in Den Bosch en 500 in Alphen aan de Rijn.
Alle kinderen doorlopen deze dag, 3 onderdelen: Tennis, Fun & Entertainment (Magic Show), tevens
zal er op deze daag een optreden zijn van de winnaar van de Voice of Holland; Maan.

Na de onthulling van de namen van de mascottes van Tenniskids ; Ace en Love en een warming-up
heeft iedereen genoten van een mooie dag bij sportpark de Maaspoort te Den Bosch
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Impressie 2 juli Tenniskids ’s Hertogenbosch
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Najaars competitie jeugd

Dit najaar hebben we 2 jeugd teams ingeschreven voor de najaarscompetitie. 1 gemengd team 11
t/m 14 jaar en 1 oranje 1 team.
We hebben nog geen bericht van de KNLTB tegen welke andere teams er gespeeld gaat worden.
Jeugd toernooien zomer 2016
Vele jeugdleden of ouders ervan, weten het niet, maar in de regio worden er diverse jeugd
toernooien georganiseerd. Deze gegevens hangen tevens in de gang van de kantine aan de muur.
Bijgaand de toernooitjes in de regio voor Rood, Oranje en Groen:
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Voor de oudere jeugd zijn er ook diverse toernooien in de regio, zie hieronder de toernooi kalander,
voor deze toernooien kun je, je inschrijven via de toernooi.nl
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Informatie competitie rood, oranje, groen; voorjaar 2017

Velen weten het niet. Een aantal jaren geleden heeft de KNLTB het tennis gebeuren rondom de
kinderen geheel op de schop genomen. Om de aanwas van jeugd te promoten is er een nieuw
programma opgezet.
Dit heeft ertoe geleid dat de kinderen met andere ballen beginnen te tennissen en niet meteen met
de harde gele ballen. Zo heeft men ook de competitie en de onderlinge wedstrijdjes benoemd naar
de soort en kleur ballen. Hieronder een korte uitleg. E.e.a. is tevens terug te vinden op de site van de
KNLTB: http://tenniskids.nl

Lijkt het je leuk om je kind deel te laten nemen aan dit soort competitie / wedstrijdjes, plezier maken
met andere kinderen, tennisracket en bal in het voorjaar van 2017, meld je dan aan via
jeugd@tcpantarhei.nl

Voor iedere competitie hebben we minimaal 3 kinderen nodig om ons in te kunnen schrijven. De
wedstrijdjes voor rood en ornaje worden gespeeld op zondagen in het voorjaar. De speeldata (1x een
zondagmorgen/maand) zijn op dit moment nog niet bekend.

Rood, oranje en groen
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.
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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.

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
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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.

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 atletisch 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.

Geel
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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.
- See more at: http://tenniskids.nl/over-tenniskids/rood-oranje-en-groen

Zijn er vragen of weet je niet hoe je, je kunt opgeven voor een toernooi, mail dan even naar
jeugd@tcpantarhei.nl

Namens de jeugdcommissie wil ik de jeugd en natuurlijk ook de ouders allen een fijne en sportieve
zomer toe wensen.

Camille Gelissen.
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WhatsApp-service
VIND JIJ HET LEUK OM VIA WHATSAPP TE HOREN WAT ER SPEELT BINNEN ONZE VERENIGING?
Dat kan nu met de WhatsApp service die TC
Panta Rhei biedt en ook die is natuurlijk gratis!

A. Voeg 0623709226 toe aan je adresboek op je
smartphone
B. Stuur een WhatsApp bericht met de tekst
"nieuws aan" naar 0623709226
C. Je ontvangt nu met regelmaat actueel nieuws
D. Je kunt ons ook foto's of nieuws sturen zodat
wij dit kunnen verspreiden.
Wat moet je verder nog weten:
•
•
•
•
•

Je telefoonnummer blijft privé en wordt niet door derden gebruikt.
Je kunt ons ook nieuwstips en foto's sturen
We sturen berichten tussen 08:00 en 23:00 uur
Je ontvangt voornamelijk opvallend nieuws en afgelastingen
Het betreft een experimentele dienst
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