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Klussendag 26 maart 9-12 uur, geef je op!
De klussendag dit jaar staat gepland op zaterdag 26 maart. Aangezien er twee jaar geen
klussendag is geweest, is er heel veel te doen. De technische commissie kan veel werk verzetten,
maar nu hebben we echt jullie hulp nodig!!! dus steek de handen uit de mouwen, kom helpen !!!
We gaan van alles doen op deze ochtend en iedereen is welkom. Om in te kunnen schatten wie er
allemaal komen graag vooraf opgeven (telefonisch of app) bij:
Harry Kappert (06-36248063) of Jos Hermans (06-51195748)
Er zijn verschillende werkzaamheden, zowel licht als wat zwaarder werk. Voor de lunch wordt
uiteraard ook gezorgd. Klussendag: 9.00 tot 12.00 uur. Geef je op!! Hopelijk tot 26 maart.!

Aanmelden bardiensten
Er kan weer aangemeld worden voor de bardiensten. Ieder lid, 18 jaar en ouder, dient 3
bardiensten in een kalenderjaar te draaien. Vanaf 1 maart is ons paviljoen weer enkele avonden
open. In april zal er een volledige bezetting verwacht worden.
Hoe reserveer je een bardienst?
Ga naar de KNLTB Clubapp op je telefoon. Ga naar Club en kies bovenaan voor Diensten.
Hierna krijg je een kalender te zijn waarbij je jezelf kunt aanmelden voor bardiensten.
Lukt het niet op je mobiele telefoon? Het is ook mogelijk om bardiensten achter je laptop/tablet te
reserveren. Neem dan even contact op met secretaris@ltc-tharde.nl

Voorjaarscompetitie 2022
De indeling voor de voorjaarscompetitie is bekend, teamcaptains en spelers zijn geïnformeerd.
In totaal heeft LTC 12 teams ingeschreven, 8 voor de vrijdagavond, 3 voor zaterdagmiddag en
één jeugdteam voor de zondag.
Door de grote belangstelling voor de vrijdagavond heeft KNLTB dit jaar voor een andere aanpak
gekozen. De vrijdagcompetitie duurt totaal 10 weken maar men speelt 5 keer, dus om de week.
De ene week spelen de gemengde teams, de andere week de dames- en herendubbel teams.
T.z.t. hangen alle schema’s en overzichten op het prikbord en staan ze op onze site. Voor alle
competitiedagen geldt uiteraard dat er minder (of helemaal geen) banen beschikbaar zijn voor
afhangen / baan reserveren. Banen zijn dan in de KNLTB baan reserveren-app geblokkeerd.

Opgeven zomeravondcompetitie 2022
Ook dit jaar kun je inschrijven voor de KNLTB zomeravondcompetitie. Deze wordt gespeeld op
woensdagavonden van 11 mei tot 22 juni en bevat 4 dubbels (heren-dames of gemengd). Ook als
je actief bent in de voorjaarscompetitie mag je zomeravondcompetitie spelen.
Geef je op vóór 20 maart (bij voorkeur met een compleet team). Vermeld naam van de
teamleden en wie de captain is. Opgeven per mail: jlf.hermans@gmail.com

LTC toernooien 2022
Noteer vast in je agenda!! De toernooien van LTC ’t Harde.
Open toernooi 17+
Open toernooi 25+ en 45+

: 27 juni t/m 3 juli
: 29 aug t/m 4 september

Voorbereidingen baan 4-5
De technische commissie is druk bezig om baan 4-5 weer klaar te krijgen voor het komende
seizoen. De laatste dagen heeft nachtvorst voor wat vertraging gezorgd, maar men is druk bezig
en streeft ernaar om de banen op 1 april beschikbaar te hebben.

Op onze site vind je altijd de meest actuele informatie, foto’s en interessante
nieuwsfeiten. Kijk op: www.ltc-tharde.nl

