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Welkom bij Wings!
Dit informatieboekje van tennisvereniging L.T.C. Wings - Blokker (hierna Wings) is
voornamelijk bedoeld voor nieuwe leden. Het bestuur vindt het belangrijk dat leden zich
snel thuis voelen bij Wings. Dit boekje helpt om snel wegwijs te worden binnen de
vereniging.
Identiteit van de vereniging
Wings is sinds het ontstaan in 1972 een recreatieve tennisvereniging. Sinds 2012 heeft
Wings een splinternieuw tennispark met zes verlichte kunstgrasbanen en een mini-court
voor de jeugd. Je kunt het hele jaar door tennissen van januari t/m december. Sportieve
prestaties gaan samen met gezelligheid waarbij er veel wordt georganiseerd voor senioren
én junioren. Daarnaast werkt Wings samen met de professionele tennisschool ALL-IN die
de tennislessen verzorgt.
Jong en oud, recreatief en prestatief, er is voor ieder wat wils. Wings hecht waarde aan de
sociale functie die een tennisvereniging heeft en investeert daar ook in. Bij een aantal
activiteiten is het bijvoorbeeld toegestaan dat leden introducés meenemen. Op deze
manier proberen we mensen enthousiast te maken voor de vereniging en een eventueel
lidmaatschap.
Communicatie met de leden
De Smash is het clubblad van de vereniging en verschijnt zes keer per jaar. De Smash is
tevens digitaal op www.ltcwingsblokker.nl te vinden. Op de onlangs vernieuwde website
vind je veel informatie over de vereniging en de diverse activiteiten en toernooien. Leden
van Wings worden daarnaast via e-mail op de hoogte gehouden van de
inschrijfmogelijkheden voor de diverse activiteiten en toernooien.
Vrijwilligers - vele handen maken licht werk
Heb je ideeën of klachten dan kun je je altijd tot het bestuur wenden. Ook hoopt het
bestuur dat de leden zich inzetten voor de vereniging. Alleen met deze inzet blijft de
vereniging een goed toekomstperspectief behouden. Wings heeft namelijk geen
beroepskrachten in dienst. De clubleden doen vrijwel alles zelf, van de kantinedienst tot
het onderhoud van het gebouw en het tennispark. Vind je het leuk om iets voor de club te
doen, neem dan contact op met Nelly de Geus, bestuurslid. Vrijwilligerswerk is niet alleen
goed voor de club, maar ook voel je jezelf er prettig door.
Tot slot veel plezier bij het lezen van dit informatieboekje én op het tennispark van Wings!
Met sportieve groet,
Bestuur L.T.C. Wings - Blokker
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Het ontstaan van Wings in vogelvlucht
In november 1972 is “L.T.C. Wings” opgericht. Er werd op de huidige locatie aan de
Boekert gestart met twee gravelbanen. In het eerste jaar meldden zich 100 leden aan.
Binnen twee jaar steeg het ledenaantal tot 300. Hierdoor werden er twee nieuwe
gravelbanen aan het park toegevoegd.
Vanaf 1975 doen er teams van Wings mee aan landelijke en districtscompetities en zijn er
de clubtoernooien zoals de clubkampioenschappen. Naast de strijd op en langs de banen
was het altijd gezellig in de kantine waar vroeger ‘Ome Toon’ de leiding had.
In het eerste lustrumjaar 1977 werd voor de eerste maal het Open Bangerttoernooi
georganiseerd. Tevens werd het tennispark uitgebreid met een oefenkooi. Tijdens de
gemeentelijke herindeling in 1979 werd de naam van de club veranderd in “L.T.C. Wings Blokker”. Het park werd uitgebreid met een vijfde baan, een hardcourt (mateco)baan
waarop ook in de winter kon worden getennist.
Voor aanvang van het seizoen 1986-1987 is er verlichting aangelegd. Er kon nu ook in de
avonduren worden gespeeld. Mede hierdoor steeg het ledenaantal tot 480. Ook werd de
grootte van de oefenkooi verdubbeld.
In 1991 werd de matecobaan vervangen door twee nieuwe gravelbanen. Tevens zijn in dit
jaar de kantine en het terras gerenoveerd. Wings maakte een enorme groei door. Het
ledenaantal steeg tot 570 en er was sprake van een heuse ledenstop. Veel aandacht werd
besteed aan de activiteiten voor de jeugd met trainingsfaciliteiten en een enthousiaste
jeugdtrainster. Voor de senioren werd in de winter op zondag een conditietraining
georganiseerd. Dit ter voorbereiding op het tennisseizoen.
In 2012, het jaar waarin de vereniging 40 jaar bestond, werd na twee jaar voorbereiding
door de Wings 2010 commissie het tennispark volledig vernieuwd. De zes gravelbanen zijn
vervangen door zes moderne kunstgrasbanen waardoor er het hele jaar door getennist
kan worden. Ook is er een nieuwe mini-court voor de jeugd aangelegd. Het complex is
voorzien van betere verlichting en is ook afsluitbaar gemaakt met een hek. Naast de vele
zomeractiviteiten worden er nu ook diverse activiteiten in de winterperiode georganiseerd
waar ieder lid aan kan meedoen. De clubkantine is in eigen beheer en is in de zomer
iedere avond geopend en in de winter bij de georganiseerde clubactiviteiten.
Wings heeft, door de gemoedelijke sfeer, de vele verenigingsactiviteiten en de inzet van
vele vrijwilligers binnen de club, een stabiel ledenaantal van om en nabij de 500 en er is
nog ruimte voor groei (geen wachtlijst). Zo blijft Wings een bruisende vereniging!
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Lidmaatschap
De adresgegevens van de ledenadministratie vind je op pagina 3 of op de website.
Wings maakt gebruik van twee soorten lidmaatschap.
Jaarlidmaatschap

Je bent lid van januari t/m december en kunt het hele jaar door tennissen.

Je kunt het gehele jaar meedoen aan alle activiteiten die Wings organiseert.

Het is mogelijk om tennislessen te volgen bij tennisschool ALL-IN.

Je wordt automatisch lid van de KNLTB1. Hierdoor kun je deelnemen aan KNLTBcompetities en open toernooien en krijg je 10% korting op tenniscollecties bij
Intersport (ook online).
Winterlidmaatschap

Je bent lid van oktober t/m maart en tennist alleen gedurende de wintermaanden.

Je kunt alleen van oktober t/m maart meedoen aan de activiteiten die Wings
organiseert.

In principe word je géén lid van de KNLTB en kun je niet meedoen aan KNLTBcompetities en open toernooien. Als je wel lid wilt worden van de KNLTB betaal je,
naast je wintercontributie, een bondsbijdrage van € 15,-.
Ken je mensen die lid willen worden? Op www.ltcwingsblokker.nl bij Ledenadministratie
vind je alle benodigde informatie zoals het inschrijfformulier, de contributiebedragen en
hoe de contributiebetaling plaatsvindt. Je kunt al lid worden bij Wings vanaf een leeftijd
van 5 jaar.
Ledenpas verloren of gestolen
Mail of bel de ledenadministratie. Voor € 7,50 wordt een nieuwe KNLTB-pas voor je
aangevraagd. Voor een nieuwe pas voor winterleden wordt € 15,- borg gevraagd.
Meebrengen van introducés
Neem contact op met de ledenadministratie. Dan wordt ervoor gezorgd dat je met je
ledenpas, op de dag dat je graag wilt tennissen, kunt afhangen voor twee personen door
je pas twee keer door de kaartlezer van het digitale afhangbord te halen.
Introductieregeling

Je mag 3 keer per jaar een niet-lid introduceren: kosten senior € 5,- en junior € 2,50.

Dit kun je overmaken op NL82 RABO 0307 7516 43 t.n.v. L.T.C. Wings - Blokker.

Bij introductie zonder geldige pas is het introducerende lid € 12,50 verschuldigd.

1

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, zie ook www.knltb.nl
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Ziekteregeling
Gebruikmaken van de ziekteregeling? Geef dit per mail of schriftelijk door aan de
ledenadministratie. De kosten van de ziekteregeling zijn 20% van de contributie. Zie voor
meer details het ziektereglement op www.ltcwingsblokker.nl rechtsboven bij
Ledenadministratie.
Opzeggen
Het jaarlidmaatschap zeg je op vóór 1 december, het winterlidmaatschap vóór 1 augustus.
Zeg je hierna op, dan kost dit € 15,-. Opzeggen kan schriftelijk of per mail bij de
ledenadministratie. Bij tussentijdse beëindiging van een lidmaatschap vindt geen
teruggave van de contributie plaats.

Tennislessen door tennisschool ALL-IN
Daan Boekhout is voor Wings de vaste clubtrainer van de
professionele tennisschool ALL-IN. Hij verzorgt gedurende
het jaar de tennislessen.
Van april t/m september worden de tennislessen
aangeboden op de buitenbanen. Deze trainingen zijn alleen
bestemd voor leden van Wings. Van oktober t/m maart
worden tennislessen aangeboden op een binnenbaan in
tenniscentrum De Koedshal in Oosterblokker.
De tennislessen vinden plaats op maandag t/m vrijdag, zowel overdag als in de avond.
Overdag zijn er op aanvraag meer mogelijkheden. De lesduur is 50 minuten.
Jeugdleden krijgen van Wings een bijdrage van € 30,- voor het lesgeld. Dit bedrag is in
het lestarief van ALL-IN verrekend.
Voor zowel junioren als senioren die geen of heel weinig tenniservaring hebben,
organiseert ALL-IN regelmatig “Maak kennis met tennis”-cursussen. Hiervoor is geen
lidmaatschap van Wings nodig. Je krijgt acht tennislessen voor slechts € 49,-. Er zijn
leenrackets en ballen beschikbaar. Bel voor meer informatie naar ALL-IN: 0229-260771.
Verder organiseert ALL-IN bij Wings koffietennis voor senioren gedurende de maanden
april t/m oktober. Dit is een combinatie van training en wedstrijd (zie pagina 15 voor meer
informatie).
Benieuwd naar bijvoorbeeld de lestarieven en hoe je je moet aanmelden voor de
tennislessen? Kijk dan op www.ltcwingsblokker.nl bij Training.
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Kantinediensten
Van april t/m oktober is de kantine zeer regelmatig open. Gedurende het winterseizoen
van november t/m maart is de kantine alleen tijdens activiteiten geopend. De
openingstijden van de kantine zijn te vinden op www.afhangbord.nl onder Bardienst. Op
de rode dagen is er kantinedienst en is de kantine open.
Draaien van kantinediensten
Jaarlidmaatschap
Gedurende het kalenderjaar van januari t/m december draait ieder seniorlid vanaf 19 jaar
met een jaarlidmaatschap twee kantinediensten van vier uur. Uitzonderingen hierop zijn:

Leden 70+ zijn vrijgesteld.

Leden 65+ doen één dienst van vier uur.

Bestuur/commissieleden en Smashbezorgers doen één dienst van vier uur.

Er is een mogelijkheid tot afkoop van één dienst voor € 30,-.
Winterlidmaatschap
Ieder winterlid vanaf 19 jaar die in de periode november t/m maart meedoet aan een
winteractiviteit draait één dienst van vier uur. In de winterperiode is er geen mogelijkheid
tot afkoop van een dienst.
Je roostert je kantinediensten online in op www.afhangbord.nl onder Bardienst. Op
www.ltcwingsblokker.nl bij Kantine kun je lezen hoe dit werkt. Deze kantinediensten
moeten voor aanvang van het seizoen ingeroosterd zijn. Hierna krijg je je ledenpas
uitgereikt. Vergeet je een dienst te draaien, dan wordt € 40,- in rekening gebracht.
Veranderen van een ingeroosterde kantinedienst
Als je bij het inschrijven voor een kantinedienst tot de ontdekking komt dat je op die dag
toch niet kan of een fout hebt gemaakt, kun je je uitschrijven voor die dienst. Hiervoor
schrijf je je eerst in voor een nieuwe dienst en daarna schrijf je de verkeerde dienst uit.
Sleuteladressen
Als jouw kantinedienst de eerste dienst van de dag is, haal je de sleutel van de kantine op
bij één van de sleuteladressen. Op www.ltcwingsblokker.nl bij Kantine kun je zien welke
adressen dit zijn. Als jouw kantinedienst de laatste van de dag is, breng je de sleutel terug
naar het sleuteladres dat staat vermeld op het label van de sleutelbos.
Kantinehandleiding
Achter de bar ligt een uitgebreide beschrijving hoe het in de kantine werkt en wat er
tijdens een kantinedienst precies van je verwacht wordt. Deze kantinehandleiding kun je
ook op www.ltcwingsblokker.nl bij Kantine vinden.
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Algemene tennisinformatie
KNLTB-ledenpas
Je KNLTB-ledenpas (je ledenpas van Wings) wordt ieder jaar uitgereikt tijdens het
voorjaarstoernooi in het nieuwe tennisseizoen. Dit is meestal in het derde of vierde
weekend van maart. Via de Smash en op www.ltcwingsblokker.nl word je op de hoogte
gebracht wanneer dit plaatsvindt. Je krijgt je ledenpas als je je contributie hebt betaald en
je kantinediensten hebt vastgelegd. De pas wordt gebruikt voor:

Toegang tot het tennispark.

Reserveren van een baan via het digitale afhangbord in het halletje bij de
kleedkamers bij de ingang van de kantine.

Deelnemen aan KNLTB-competities of open toernooien (in principe niet voor
winterleden).
Als je winterlid bent, dan krijg je een tijdelijke ledenpas tegen € 15,- borg waarmee je
toegang hebt tot het tennispark en een baan kunt reserveren via het digitale afhangbord.
(zie pagina 11 voor meer informatie).
Speelsterkte
Elk lid van de KNLTB heeft een speelsterkte. De speelsterkte van een speler wordt ook wel
rating genoemd. Een speler heeft een afzonderlijke speelsterkte voor het dubbelspel en
het enkelspel. De speelsterkte binnen het dubbelspel voor heren- of damesdubbel en
gemengd dubbel (mix) is wel hetzelfde. Wanneer je meedoet aan KNLTB-competities of
open toernooien kun je door wedstrijden te winnen je speelsterkte verbeteren. Andersom
verslechtert je speelsterkte als je wedstrijden verliest.
De KNLTB houdt een lijst bij van alle spelers. Op deze lijst wordt de speelsterkte
aangegeven. Ieder jaar rond half november wordt je speelsterkte voor het volgende
kalenderjaar opnieuw bepaald aan de hand van je resultaten. Een beginnend speler krijgt
de 9-status. De hoogste klasse is de 1-status. Deze speelsterkte staat ook op je KNLTBledenpas. Op www.knltb.nl staan alle details over de rating en kun je zoeken naar de
speelsterkte van spelers.
MijnKNLTB.nl
MijnKNLTB.nl is je eigen, persoonlijke pagina bij de KNLTB. Toegang is gratis en alleen
mogelijk voor leden met een jaarlidmaatschap. Je vindt hier informatie over je KNLTBcompetities, toernooien, tennisprestaties en speelsterkte. Verder staat hier de ledenlijst
van Wings. Tevens doen sponsors van de KNLTB regelmatig leuke aanbiedingen aan
MijnKNLTB-gebruikers. Voordat je kunt inloggen op MijnKNLTB dien je je eenmalig te
registreren als MijnKNLTB-gebruiker. Ga hiervoor naar www.knltb.nl en houd je
bondsnummer, dat op je KNLTB-ledenpas staat, bij de hand.
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Inschrijven voor toernooien
Elk lid kan zich via een inschrijfformulier in de Smash of digitaal via
www.ltcwingsblokker.nl inschrijven voor toernooien of activiteiten. De toernooien en
activiteiten die Wings organiseert, zijn ook te vinden op www.toernooi.nl onder vermelding
van Wings. Op www.toernooi.nl zijn ook vele andere toernooien te vinden waarvoor je je
kunt inschrijven. Schrijf je je vaak in voor toernooien, dan is het raadzaam om op
www.toernooi.nl eenmalig een inlogaccount aan te maken. Zodoende hoef je bij andere
inschrijvingen niet elke keer je persoonlijke gegevens in te vullen. Met een inlogaccount
kun je ook gemakkelijk je gespeelde toernooien bekijken. Een andere website, waarop je
toernooien kunt vinden, is www.toernooiklapper.nl. Hier is geen inlogaccount voor
benodigd. Het hangt verder van de vereniging af op welke website hun toernooi is te
vinden. Nieuwsgierig naar toernooien in de buurt? Houd ze dan beide in de gaten.
Kleding
Bij Wings zijn er geen strikte kledingeisen. Kies de (tennis)outfit die het beste bij je past.
Wel is het belangrijk dat je schoeisel gebruikt dat geschikt is voor kunstgras. Dit is van
belang om beschadigingen aan de kunstgrasbanen en blessures bij jezelf te voorkomen.
Toon respect voor elkaar
Bij Wings vinden we het belangrijk dat we respectvol met elkaar omgaan, zowel op de
baan als erbuiten. Hieronder staan enkele punten waar Wings waarde aan hecht.
Voor spelers:

Respecteer de spelregels.

Geef je tegenstander voor en na de wedstrijd een hand.

Houd je emoties in bedwang: niet vloeken, schelden,
overdreven mopperen of met je racket gooien.

Zet je mobiele telefoon uit tijdens de wedstrijd.

Onsportief gedrag van de tegenstander is geen reden om
zelf onsportief te zijn. Wijs iemand gerust vriendelijk op
zijn/haar onsportieve gedrag. Helpt dat niet, schakel dan
de toernooi- of competitieleiding in.

Wacht bij het oversteken van de baan of als je wat wilt vragen tot het punt is
uitgespeeld.

Laat de banen netjes achter.
Ouders en verzorgers:

Ga zoveel mogelijk met uw kind mee naar de vereniging.

Bedenk dat kinderen sporten voor hun eigen plezier en niet voor dat van u.

U mag (rustig) aanmoedigen, maar toon respect voor de tegenstander.

Laat het coachen over aan de trainer of de begeleider.

Blijf altijd sportief, juist bij verlies. Stimuleer fair play, het is maar een spelletje.

Word niet boos, de volgende keer gaat het wellicht beter.
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Informatie over het tennispark
Het digitale afhangbord
In het halletje bij de kleedkamers bij de ingang van de kantine hangt het digitale
afhangbord. Hier vind je ook de drukknoppen voor de verlichting van de banen (zie pagina
12 voor meer informatie). De toegangsdeur kun je met je ledenpas openen. Als je gaat
tennissen, hang je eerst af op dit digitale afhangbord door je ledenpas door de kaartlezer
te halen. Het bord geeft aan welke baan als eerste vrijkomt en ook hoe laat. Doorhangen
(= nieuwe tijd afhangen terwijl je nog op de baan staat) is niet toegestaan. Via de
computer thuis is het afhangen van banen niet mogelijk. Hiervoor moet je echt naar het
tennispark komen.
Bij een enkelspel heb je een speelrecht van een half uur en bij een dubbelspel drie
kwartier. Voor het mini-court geldt een speelrecht van een kwartier, maar het mini-court
kun je niet afhangen via het afhangbord. Bij een enkelspel zijn twee geldige ledenpassen
nodig voor een half uur en bij een dubbelspel drie geldige ledenpassen voor drie kwartier.
Zie hieronder een schematische weergave van het digitale afhangbord.
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Wings maakt ook gebruik van het digitale afhangbord op www.afhangbord.nl. Dit is een
beveiligde website. Om toegang te krijgen, log je in met je gebruikersnaam en
wachtwoord. Deze inloggegevens ontvang je, na je aanmelding als lid, per mail van de
ledenadministratie. Op www.afhangbord.nl kun je onder andere de volgende informatie
vinden:

Ledenlijst met telefoonnummers en e-mailadressen van alle leden van Wings.

Baanbezetting: hoe druk is het op het tennispark? Kan ik tennissen?

Kantinerooster (online bekijken en jezelf online inroosteren).
Ben je je wachtwoord kwijt, klik dan bij www.afhangbord.nl op ‘Wachtwoord vergeten’
(links onder ‘Inloggen’). Je kunt ook mailen naar ledenadministratie@ltcwingsblokker.nl.
Beschikbaarheid van de banen
Op www.afhangbord.nl wordt zoveel mogelijk aangegeven wanneer en hoeveel banen er
bezet zijn voor training, competitie, toernooien of andere activiteiten. Als je naar de baan
gaat, kun je kijken of er op het tijdstip dat je wilt tennissen een activiteit is en hoe druk
het is.
Bespeelbaarheid van de banen
Tijdens een sneeuw- en/of natte vorstperiode kan er niet getennist worden. Als de banen
onbespeelbaar zijn, staat dit op www.ltcwingsblokker.nl, is het toegangshek geblokkeerd
en is het park niet toegankelijk. Ook hangt er een bord aan het hek dat de banen
onbespeelbaar zijn. Pas als de sneeuw weg is en/of de vorst uit de grond is verdwenen,
kan er weer getennist worden. Dit wordt dan ook aangegeven op www.ltcwingsblokker.nl.
Kort samengevat: niet spelen bij sneeuw, ijzel en dooi en wel spelen bij alleen droge vorst.
Verlichting
De baanverlichting vind je in het halletje naast het digitale afhangbord en kun je zelf aanen uitzetten. Deze kan per baan 1+2, baan 3+4 en baan 5+6 met drukknoppen worden
bediend. Tussen het aandoen van de verlichting per twee banen duurt het tien minuten
voordat de verlichting bij de volgende twee banen kan worden aangezet. De groene knop
betekent licht aan en de rode knop licht uit. De banen 1 en 2 worden het eerst gebruikt,
daarna 5 en 6 en als laatste 3 en 4. Dit in verband met beperking van de lichtoverlast voor
de omwonenden. Verder dooft de verlichting automatisch om 23:00 uur en mag/kan het
na 23:00 uur niet meer aan. Als niet op alle banen wordt gespeeld, moeten de spelers de
banen zo gebruiken dat er zo min mogelijk verlichting gebruikt wordt. Graag de verlichting
uit doen als je voor 23:00 uur het park verlaat en er niemand meer op jouw baan gaat
tennissen.
Vegen van de banen
Aan het einde van de speeltijd dient de baan te worden geveegd met het sleepnet dat in
de hoek aan het hek hangt. Dit geldt altijd, dus zowel na recreatief gebruik, wedstrijden
en trainingen. Bij alleen zware regenval hoeft er niet geveegd te worden.
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Activiteiten voor Jeugd
Het is leuk om samen met andere jeugd te tennissen bij Wings.
Het is wel verstandig én ook leuk om het eerste jaar
tennislessen te volgen om jezelf een goede techniek aan te
leren. De goede trainers van tennisschool ALL-IN helpen hierbij.
Al kun je al een beetje tennissen en heb je eerder bij een
andere club getennist, is het evengoed aan te raden om op
tennisles te gaan. Zo maak je ook snel kennis met andere
leden. Het is ook een heel goed idee als je met een vriendje of
vriendinnetje van de tennisles een vaste tijd afspreekt om nog
eens te oefenen. Dat kan ook op het mini-court.
Naast bijvoorbeeld één tennisles in de week en met een vriendje of vriendinnetje
tennissen, leer je tennis nog beter spelen door aan clubactiviteiten mee te doen. Daarom
organiseert de jeugdcommissie elk jaar ongeveer tien activiteiten waarbij je lekker op je
eigen niveau tegen anderen kan spelen. Vaak zijn dat de kinderen die ook bij jou op les
zitten. Het leuke is dat je dan tegelijk leert waar je moet staan op de baan en hoe de
puntentelling gaat. Deze activiteiten zijn voor iedereen: bestaande en nieuwe leden. Het is
leuk om hieraan mee te doen en je leert hierdoor steeds beter tennissen.
Hieronder staan eerst twee jeugdactiviteiten beschreven voor de wat jongere jeugd en
daarna de activiteiten voor de wat oudere jeugd.
Luilaktoernooi
De zaterdag voor Pinksteren gaan alle kinderen vroeg op pad
met de fiets en maakt iedereen veel lawaai. Daarna gaat
iedereen weer terug naar de kantine voor een heerlijk
pannenkoekenontbijt. Na de pannenkoeken worden nog
verschillende partijtjes getennist.
Mini-clubmiddag
Deze mini-clubmiddag wordt georganiseerd door de
tennisleraar van ALL-IN en is bedoeld voor de jongste leden van Wings tot ongeveer
negen jaar oud. Er wordt hierbij getennist op het nieuwe mini-court.
Ouder/kind-toernooi
Dit is een tennistoernooitje waarbij je samen met je vader of
moeder, opa of oma of een andere ouder een partijtje tennis
speelt. Het potje tennis speel je dan tegen een andere ouder
en kind. Hierbij hoeft die ouder geen lid te zijn van Wings.
Leuk toch?
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Clubkampioenschappen
Dit zijn toernooien met een enkelcategorie, een dubbelcategorie en een mixcategorie die
gehouden worden op het tennispark van Wings. Iedereen speelt hierbij in ieder geval
ongeveer twee of drie partijtjes. De beste twee spelen in de finale (op zondag) en de
winnaar hiervan is dan een jaar lang bij Wings de clubkampioen! Dat wil toch iedereen!
Helloween. Dit fenomeen borduurt voort op het destijds vanuit Amerika overgewaaide
concept en wordt in het najaar gespeeld.
Oliebollentoernooi
Dit toernooi wordt gehouden in de kerstvakantie. Goed aankleden en lekker buiten
tennissen en binnen wachten dan heerlijke oliebollen en natuurlijk warme chocomel met
slagroom.
Jeugdcompetitie
Naast de verenigingsactiviteiten kunnen jeugdleden t/m 17 jaar ook meedoen aan diverse
competitievormen. Je speelt in een team met leeftijdsgenoten. Voor jeugd t/m 12 vaak op
woensdagmiddag, voor oudere jeugd vaak op zondag. In het voorjaar is de competitie
meestal zeven weken in april/mei, in het najaar vaak vijf/zes weken in september/oktober.
Via de Smash word je op de hoogte gehouden, maar er is ook veel informatie te vinden op
www.ltcwingsblokker.nl. Het leuke is dat voor elke leeftijd en elke speelsterkte, ook al ben
je pas net begonnen, een leuke tennisvorm past.
Tenniskids - verslavend leuk
Vijf jaar geleden introduceerde de KNLTB het
speciale programma voor de allerjongsten:
Tenniskids. Met een racket dat past bij het kind
en een rode, oranje of groene bal tennissen de
kinderen op een aangepast veld. Een ‘normale’
baan, maar met andere afmetingen geschikt
voor de kinderen.
De jeugdcommissie van Wings zal de opzet van de KNLTB/TennisKids gaan adopteren bij
alle tennisactiviteiten. Dat betekent gelijke regels en meer duidelijkheid. Van alle
veranderingen brengen we je op de hoogte als het zover is. Maar heb je vragen, aarzel
niet om het iemand van de jeugdcommissie te vragen.
Daarnaast is er veel in de opzet van het jeugdtennis tot en met 12 jaar veranderd. Onder
andere de competitie en de leeftijdsindeling zijn aangepast. Meer nieuws krijg je van de
jeugdcommissie te horen.
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Activiteiten voor Senioren
Binnen de vereniging worden er door de verschillende activiteitencommissies, zoals de
wedstrijdcommissie, ook veel activiteiten georganiseerd voor seniorenleden. De activiteiten
waaraan je kunt meedoen, kunnen worden onderverdeeld in diverse soorten competities,
de jaarlijkse clubkampioenschappen, het Bangerttoernooi en de eendaagse clubtoernooien
of activiteiten. Hieronder worden ze stuk voor stuk beschreven om je een idee te geven
wat ze zoal inhouden.
Krijg je tijdens het lezen over de diverse activiteiten interesse om mee te doen? Houd dan
de Smash en www.ltcwingsblokker.nl in de gaten. Hier vind je de contactpersonen en
zullen er gedurende het jaar oproepen staan met de informatie die je kunt gebruiken om
je in te schrijven. Ook worden vanuit Wings, vanuit bijvoorbeeld de wedstrijdcommissie,
vaak uitnodigingen via de e-mail verstuurd om in te schrijven.
Verenigingscompetities
Dinsdagavondcompetitie
De dinsdagavondcompetitie wordt gespeeld van april t/m oktober. De inschrijving opent in
januari en sluit in maart. Je geeft je op als koppel, maar je kunt je ook alleen opgeven.
Dan zoekt de dinsdagavondcommissie een tennismaatje voor je. Er wordt alleen gespeeld
tegen clubgenoten. Ook beginners kunnen meedoen. Er wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden met je speelsterkte. Voor nieuwe leden (beginner of ervaren) is het leuk om aan
deze competitie mee te doen: gezelligheid staat voorop en je leert snel de vereniging en
andere leden kennen. Deze competitie telt niet mee voor je speelsterkte en deelname is
gratis.
Er worden wedstrijden gespeeld in heren- en dameskoppels. Je wordt ingedeeld in een
poule en je speelt afhankelijk van de poulegrootte ongeveer 9 tot 10 keer in een seizoen
op een dinsdagavond. De wedstrijden duren een uur. De eerste wedstrijd start om 19:00
uur en de laatste om 22:00 uur. Het tijdstip waarop je speelt varieert. Mocht je een keer
niet kunnen, regel je zelf een invaller. Na de wedstrijd worden de behaalde games
genoteerd door de organisatie. Tussenstanden in de poule staan op de website. Na de
laatste speeldag is er een finaleavond. De nummers 1 en 2 van de poule spelen voor de
eer nog een keer tegen elkaar.
Koffietennis
Dit is een combinatie van tennisles en competitie. Het wordt gehouden op de
vrijdagochtend van 09:00 uur tot 11:00 uur in de maanden april t/m september. Het gaat
om in totaal 18 weken (niet gedurende de zomervakantie). Deelnemers aan het
koffietennis spelen iedere ochtend een wedstrijd van 50 minuten en hebben een tennisles
van 50 minuten met in totaal acht personen op twee banen. Tussendoor is er 20 minuten
pauze om met elkaar en de tennisleraar een lekker bakkie koffie te doen. Deelname kost
€ 103,- per persoon.
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Seniorencompetitie
Dit is een onderlinge competitie binnen Wings die tot op heden alleen voor heren is
opgezet. Senioren, vutters en gepensioneerden doen hier aan mee en het wordt gespeeld
in de zomerperiode op dinsdagmorgen. De wedstrijdleiding maakt de team- en
wedstrijdindelingen. Er worden uitsluitend dubbelpartijen gespeeld en wekelijks speelt
iedereen met een andere partner. Na afloop wordt er gezamenlijk koffie gedronken en
worden de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden met elkaar uitgewisseld. Een prima
manier om op iets latere leeftijd nog lang sportief, maar vooral gezellig aan de gang te
blijven. Deelname is gratis.
Vrijdagavond Mix-wintercompetitie
Deze onderlinge competitie binnen Wings is de ideale mogelijkheid om ook in de
winterperiode lekker te tennissen en kennis te maken met andere leden. De competitie is
van oktober t/m maart en er wordt gespeeld op vrijdagavond. Er worden alleen mixpartijen gespeeld. Op basis van speelsterkte worden de poules samengesteld.
Afhankelijk van de inschrijvingen speelt ieder koppel eens in de twee à drie weken.
Partijen duren een uur en dan wordt de eindstand genoteerd. Mocht een wedstrijd
uitvallen, dan kunnen de koppels zelf overleggen om de wedstrijd op een ander moment in
te halen. Wordt de wedstrijd niet ingehaald, dan wordt de uitslag als sneeuwstand (7-7)
ingevuld. Aan het einde van de speelperiode worden de poulewinnaars bekendgemaakt en
kan er met de Wings-eer worden gestreken.
Aanmelden doe je eind september en je geeft je als mix-koppel op. Je kunt je ook alleen
opgeven, dan zoekt de wedstrijdleiding een tennismaatje voor je. Ook winterleden kunnen
meedoen. Deze competitie telt niet mee voor je speelsterkte en deelname is gratis.
Regio Winterkunstgrascompetitie
Deze competitievorm is een onderlinge vriendschappelijke competitie tussen acht
verenigingen in de regio. Er wordt doorgaans gespeeld op de tweede zondag in de
maanden oktober t/m februari. Deze competitie telt niet mee voor je speelsterkte. Ook als
je winterlid bent bij Wings, kun je meedoen met deze competitie.
Iedere vereniging heeft tien teams. Alle teams spelen op dezelfde dag thuis of uit tegen
dezelfde vereniging. Veel bekenden dus. Elk team start op een ander tijdstip. Er wordt
getennist tussen 10:30 uur en 16:30 uur. Per team doen minimaal twee dames en twee
heren en maximaal drie dames en drie heren mee. Wedstrijden duren een uur, het gaat
om hele gewonnen games en er worden alleen dubbelpartijen gespeeld. Op iedere
speeldag speelt iedereen een gemengd dubbel én een dames- of herendubbel. Na vijf
maanden wordt de stand opgemaakt en de winnende vereniging bekendgemaakt.
Deelname is gratis. Wel is het gebruikelijk dat elk thuisspelend team voor iets lekkers zorgt
bij de start en het eind van een speeldag.
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KNLTB-competities
Als je lid bent van Wings kun je ook meedoen aan competities die de KNLTB organiseert.
Dit is de ideale manier om gezellig en sportief bezig te zijn, mensen te leren kennen en bij
andere clubs te komen. In de competitie speel je met je team - uitkomend voor Wings van minimaal vier personen tegen teams van andere clubs uit voornamelijk Noord-Holland
(Noord) of landelijk. Soms speel je thuis, soms bij andere clubs.
Een team kan bestaan uit dames, heren of een mix-team met minimaal twee dames en
twee heren. Je kunt enkelpartijen, dubbelpartijen en mixpartijen spelen. Bij de 35+ teams
kan je ook kiezen voor alleen dubbelpartijen. Het zijn officiële wedstrijden om twee
gewonnen sets. Bij winst of verlies telt dit mee voor je speelsterkte. Alle leeftijden en
niveaus kunnen meedoen. Er wordt gespeeld in verschillende (leeftijds)klassen. Er is voor
ieder wat wils. Bij winst in de poule kan het team promoveren, bij verlies degraderen.
Hieronder worden de diverse KNLTB-competities toegelicht. Zie voor uitgebreidere
informatie ook www.knltb.nl.
Voorjaarscompetitie
Deze competitie speel je in april, mei en juni en bestaat uit zeven wedstrijddagen. Er zijn
diverse competitievormen op verschillende dagen waaronder dinsdag, donderdag,
zaterdag of zondag. Er zijn geringe kosten voor inschrijving en de ballen waarmee
gespeeld wordt.
Najaarscompetitie
Deze competitie speel je in september en oktober en bestaat uit vijf wedstrijddagen (vijf
aaneengesloten zaterdagen). Bij deze competitie worden alleen dubbelpartijen gespeeld.
Dit kan zowel damesdubbel, herendubbel als gemengd dubbel zijn. Er zijn geringe kosten
voor inschrijving en de ballen waarmee gespeeld wordt.
Wintercompetitie
Deze competitie speel je in november t/m maart en bestaat uit zeven wedstrijddagen. Er
wordt op zondagen gespeeld. Er zijn geringe kosten voor inschrijving en de ballen
waarmee gespeeld wordt.
Clubkampioenschappen
Naast de tennistoernooien in de buurt heeft Wings ook haar eigen
clubkampioenschappen voor zowel dames als heren. Per jaar zijn
er twee clubkampioenschappen. Deze duren ieder 1,5 week. In het
voorjaar wordt er gespeeld in de onderdelen enkel en gemengd
dubbel en in het najaar in het onderdeel dames- en herendubbel.
Doordeweeks wordt er alleen ’s avonds gespeeld en in het
weekend ook overdag.
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De wedstrijdindeling wordt gemaakt op basis van speelsterkte waarbij het altijd mogelijk is
om een categorie hoger in te schrijven. De eerste wedstrijden worden gespeeld in een
poule. Hierdoor speelt iedereen in elk geval twee of drie wedstrijden. Indien er voor een
categorie weinig inschrijvingen zijn, worden er categorieën samengevoegd. Nadat de
poulewedstrijden gespeeld zijn, gaan de nummers 1 en 2 door naar een afvalschema. In
het finaleweekend worden de finales in alle verschillende categorieën gespeeld en mogen
de winnaars zich een jaar lang clubkampioen noemen. Gespeelde wedstrijden tellen niet
mee voor je speelsterkte.
Deelname is gratis. Elk lid van Wings kan deelnemen. Je geeft je voor de dubbel en mix op
als koppel. Beide deelnemers dienen zich in te schrijven. Mocht je geen maatje hebben,
kun je je ook alleen opgeven. De organisatie zoekt dan een tennismaatje voor je.
Het Bangerttoernooi
Dit is een open KNLTB-toernooi dat gehouden wordt bij Wings. Het toernooi is altijd in
week 33, duurt een week en wordt georganiseerd door de Bangertcommissie. Iedereen die
lid is van een tennisvereniging en een KNLTB-spelerspas heeft, kan deelnemen. Er wordt
gespeeld in diverse categorieën (enkel, dubbel en mix) en vaak in afvalschema's. Zoals bij
alle open KNLTB-toernooien zijn er geringe inschrijfkosten verbonden aan deelname en
tellen gespeelde wedstrijden mee voor je speelsterkte. Door de drukte op het complex is
het voor leden deze week niet mogelijk om vrij te spelen. Tijdens het toernooi worden
verschillende activiteiten georganiseerd zoals een gezellige loterij en een heerlijke BBQ.
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De eendaagse clubtoernooien of activiteiten
Bij Wings kun je ook één keer per maand / twee maanden meedoen aan eendaagse
clubtoernooien en activiteiten die niet meetellen voor je speelsterkte. Voorop staat de
gezelligheid met elkaar. Ervaring en tennisniveau zijn ondergeschikt. Bij een aantal
activiteiten is het toegestaan introducés mee te nemen. Het is leuk om op deze manier
andere mensen enthousiast te maken voor de vereniging en wellicht een lidmaatschap.
Deelname is gratis. Wordt er wat speciaals georganiseerd, kan een kleine bijdrage worden
gevraagd. Je geeft je op als koppel, maar je kunt je ook alleen opgeven. Dan zoekt de
organisatie een maatje voor je. Het zijn over het algemeen (gemengd) dubbeltoernooien.
De organisatie deelt in op speelsterkte. Afhankelijk van de inschrijvingen speel je ongeveer
drie wedstrijden van drie kwartier. Houd voor deelname de Smash, de website en de
uitnodigingen in de e-mails in de gaten. Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten.
Après-ski toernooi
Dit toernooi vindt plaats aan het begin van het jaar. Eind van de middag wordt er gestart
met de wedstrijden en om 22:00 uur is de laatste wedstrijd. Introducés zijn welkom.
Voorjaarstoernooi
In maart opent dit toernooi officieel het “zomer”seizoen. Ook kun je je KNLTB-ledenpas,
competitiebescheiden en schema van de dinsdagavondcompetitie ophalen.
Alles en iedereen mag toernooi
Senioren van alle leeftijden zijn welkom om mee te doen. Na de wedstrijden kan er in de
kantine nog lekker worden geborreld. Introducés zijn welkom.
Ladies Night
Speciaal voor de dames van de club. Naast tennis gaat het vooral om de gezelligheid. In
eerdere edities stonden buikdansen, tapas maken en sangria drinken op het programma!
Men’s Night
Speciaal voor de heren van de club. Naast tennis gaat het vooral om de gezelligheid. In
eerdere edities stonden jambeeën (trommelen) en een boksclinic op het programma!
Snert-, bockbier- en glühweintoernooi
Meestal wordt er eind van de middag gestart. Introducés zijn welkom. Deelnemers worden
getrakteerd op een verrukkelijke snertmaaltijd met roggebrood en spek. Ook kunnen ze
genieten van een lekker glühweintje tijdens het eten. Gedurende de avond en na de
laatste wedstrijden om 22:00 uur zijn er diverse (bord)spellen in de kantine.
Oliebollentoernooi
Is in het eerste weekend van het nieuwe jaar. Er zijn overheerlijke oliebollen en je kunt
elkaar een gelukkig Nieuwjaar wensen. Er wordt ook getennist. Introducés zijn welkom.
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Tot slot: hoe twee nieuwe leden kijken naar Wings…
Een aantal jaar geleden zijn wij lid geworden van Wings. We waren niet bekend
met de club en dit vonden we best spannend. Want wie kom je tegen en hoe zorg
je ervoor dat je je snel thuis voelt bij een nieuwe vereniging. Gelukkig kijken we
met veel plezier terug op onze gewenningsfase en zijn we met veel enthousiasme
lid bij deze vereniging.
Wat zijn voor ons de 10 succesfactoren geweest om ons snel thuis te voelen:
1. Toen we lid werden, is ons geadviseerd om, zeker de eerste jaren, zo veel
mogelijk deel te nemen aan de diverse verenigingsactiviteiten. Nuttig én
gezellig!
2. Het eerste wat we deden na lid te zijn geworden, is ons aanmelden voor
tennisles. We konden het een beetje, maar het kan altijd beter en je leert
anderen kennen.
3. We bezochten activiteiten waarbij het meenemen van invités zoals
vrienden was toegestaan. Zo maken zij ook kennis met de club en zijn
daarna ook lid geworden.
4. Bij veel (eendaagse) clubtoernooien is het mogelijk om je bij de dubbelen mixcategorie zonder maatje in te schrijven. De organisatie koppelt je
dan aan een passend maatje. Vooral in het begin, als je niet veel andere
leden kent, is dat fijn.
5. Door onze deelnames aan clubkampioenschappen leer je leden van
gelijkwaardig niveau kennen. Het is leuk om na het toernooi nogmaals
met hen af te spreken.
6. Om te zorgen voor regelmaat is het handig om je aan te sluiten bij een
bestaande groep die op vaste momenten in de week speelt. Zo kun je
deze momenten voor jezelf inplannen. De tennisleraar kan misschien
helpen, want die kent veel leden.
7. Zelf initiatief nemen om met andere leden als groep op vaste momenten
af te spreken, geeft veel voldoening en tennisplezier. Het is soms lastig
om, zonder vooraf een afspraak te maken, andere leden uit te nodigen om
te tennissen.
8. Bij een vereniging is er altijd behoefte aan leden die zich op enige wijze
inzetten voor de club. Wij hebben gemerkt dat we door onze inzet bij
diverse activiteiten (soms help je veel, soms minder) een nog grotere
binding kregen met de club.
9. Kantinediensten zagen we als een kans om andere leden te leren kennen.
10. Blijf jezelf. Dan merk je dat je je snel thuis voelt bij deze gezellige
vereniging.
Saskia en Jaap
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