Jaarverslag Technische Commissie 2019
Commissie leden:
Ruud Pennings
Robin Overbeek Bloem (vz)
Martijn Zandvliet (adviserend)

Bezetting van de Technische Commissie.
Het afgelopen jaar zijn twee mensen uit de TC gestapt; Anita Koelewijn en Rikkert Beijk.
Roy Jutte heeft in 2019 vanwege gezondheidsklachten geen deel uitgemaakt van de commissie.
In verband met de magere bezetting van de TC, maar ook de onderwerpen die we bespreken
(hoofdzakelijk onderwerpen aangaande de jeugd) hebben we in het najaar contact gezocht met de Jeugd
Commissie om beide commissies vanaf 2020 samen te voegen.
Competitie
In 2019 hebben veel leden deelgenomen aan de competitie. In totaal 49 teams namen deel aan de
voorjaarscompetitie, 2 teams aan de zomeravond competitie en 29 in het najaar.
Vooral het najaar wordt steeds populairder. Ten opzichte van twee jaar geleden zijn er 10 team bij
gekomen. In totaal zijn 5 teams kampioen geworden.
Zowel in het voorjaar als in het najaar is de vrijdagavond de meest gewilde competitiedag met
inschrijvingen van 12 teams.
Selectietraining
Om talentvolle jeugdspelers verder te ontwikkelen bieden we deze groep selectietraining aan. Een
selectielid heeft recht op korting op de kosten van de selectietraining, mits aan een aantal voorwaarden
wordt voldaan. Een aantal selectieleden hebben niet voldaan aan deze voorwaarden, waardoor het recht
op korting kwam te vervallen. In totaal is een bedrag van ca. €3.575,- uitgekeerd. Het aantal
selectiespelers bedroeg in totaal 17 spelers. Voor 2020 komen we uit op hetzelfde aantal.
Trainings dag selectie (maart 2018)
Voor aanvang van de voorjaarscompetitie hebben we met alle selectieleden tegelijk getraind. Het doel
van deze gezamenlijke training is het ‘wennen aan het gravel’, want voor bijna iedereen is het weer de
eerste keer tennissen op gravel. De trainingsdag werd afgesloten met een gezamenlijk sportdiner.
Clubkampioenschappen LTC Lisse en Open toernooi van de Bollenstreek.
Van woensdag 28 augustus tot en met zondag 15 september zijn de clubkampioenschappen
georganiseerd. Drijvende kracht achter de clubkampioenschappen waren wederom Germa Szabo en
Sjaak van Ruiten en dit jaar ook met Ruud Pennings. Finales van de enkelspelen werden gehouden in
het weekend van 7/8 september. De dubbelspel finales een week later.
Het Open Toernooi werd dit jaar georganiseerd tussen 29 mei en 9 juni en was wederom een groot
succes met dank aan de wedstrijdleiding onder leiding van Rick van Elk en Maaike vd Voort.
In totaal hebben 415 spelers ingeschreven verdeeld over 59 categorieën. In de hoogste categorie (2)
gingen Xander Spong (HE2) en Jasmine Apwati (DE2) met de overwinning aan de haal.

