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Beste << Test Voornaam >>, 

 

Het is bijna zover! Wij verwelkomen u graag op maandag 28 maart a.s. (2
e
 paasdag) voor een gezellige 

Opening van ons tennisseizoen 2016 onder het genot van een hapje en een drankje. Een speciaal 

welkom aan onze nieuwe leden!  Uw ledenpas ligt voor u klaar, alsmede de competitiebescheiden voor de 

teamcaptains . Het volledige programma voor deze dag  is als volgt: 

12.45 uur:           Aanvang Ouder/Kind toernooi 

14.00 uur:           Ophalen ledenpassen 

15.00 uur:           Ophalen competitiebescheiden 

 

 

http://us9.campaign-archive2.com/?u=38d5f8f4ad18b0f6ed66cde0b&id=fc3d88544e&e=%5bUNIQID%5d
http://us9.campaign-archive2.com/?u=38d5f8f4ad18b0f6ed66cde0b&id=fc3d88544e&e=%5bUNIQID%5d
http://www.oltcready.nl/


 

 

   

Er is veel gerealiseerd de afgelopen periode 

 

Na een zachte winter hopen we op een mooie zomer. De vele vrijwilligers van onze club hebben niet stil 

gezeten de afgelopen periode. Er is veel gerealiseerd. 

Zo  hebben de Technische commissie en de Jeugdcommissie  gezorgd voor een optimale deelname aan 

de wintercompetitie door jeugdteams en hebben ze alle voorbereidingen getroffen voor een overvol 

programma van onze voorjaarcompetities. Op alle competitiedagen  zijn we vol bezet.   Op zondag  kunt  U 

genieten van top tennis van ons eerste mix-team in de tweede klasse alsmede vele jeugd- en 

seniorenteams. Wij wensen alle competitieteams veel succes! Voor een overzicht van de competitie, de 

speelschema;s en de baanindeling verwijzen wij u naar onze website : http://www.oltcready.nl/competitie-

toernooi 

Ook onze  onderhoudsploeg heeft de afgelopen maanden bijzonder veel werk verzet. Zo zijn onder meer 

de hekwerken rond de banen 4-7 compleet vernieuwd en zijn al onze lichtmasten  in een passende 

kleur  gerenoveerd.  Ons oude oefenbaantje heeft weer het levenslicht gezien en is omgeturnd in een 

schitterend funcourt met een minitennisbaan en een achterwand. Wij danken  alle  founders die dit mede 

mogelijk hebben gemaakt. 

Maar het allerbelangrijkste is waar het echt om te doen is: tennissen op  traditionele gravelbanen  van een 

goede kwaliteit. Daarvoor heeft de onderhoudsploeg heel veel werk verzet en is maar liefst 300 ton gravel 

tot op de lavalaag verwijderd en afgevoerd. De banen zijn geëgaliseerd en nieuw gravel is opgebracht. Met 

nieuwe belijning, nieuwe netten ,nieuw onderhoudsmaterieel  en  een nieuwe  en juiste gravellaagdikte 

hopen we met een nieuwe onderhoudsmethode de wateroverlast beter onder controle te hebben. We 

danken ook onze collega’s uit Losser die ons geholpen hebben bij deze complete renovatie van  7 banen. 

 

http://www.oltcready.nl/competitie-toernooi
http://www.oltcready.nl/competitie-toernooi


 

 

   

 

 

 

 

Naleving Drank- en Horecawet (DHW) 

 

Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen is 

de gemeente Oldenzaal voornemens een 

aanpassing door te voeren op het punt van 

schenktijden van alcoholische dranken voor alle 

Oldenzaalse sportverenigingen, dus ook OLTC 

Ready. Dit betekent feitelijk een drastische 

beperking van schenktijden ten opzichte van de 

huidige situatie. In geval van competitie- en 

toernooiweken wringt hier de schoen. Het 

College van B&W houdt geen enkele rekening 

met de bijzondere opzet van deze weken. 

Wij hebben onze bezwaren kenbaar gemaakt en 

verzoeken de gemeente Oldenzaal  de 

competitie- en toernooiweken te kenmerken als 

‘bijzondere activiteiten’ en daarvoor ontheffing te 

verlenen. De uitkomst hiervan is op dit moment 

onzeker. Uiteraard nemen wij de bestaande 

regels betreffende geen verstrekking van alcohol 

onder 18 jaar ten volle in acht. Wij houden u op 

de hoogte. 
 



 

 

Jeugdcommissie 

 

De jeugd is afgelopen zondag   in Wierden 

gestart met een competitietraining voor alle 

jeugdteams die meedoen aan de competitie dit 

voorjaar. Zoals genoemd organiseren we ook 

weer het traditionele  ouder/kind toernooi tijdens 

de baanopening op 28 maart a.s. 

Aanmelding is nog 

mogelijk: ouderkindready@gmail.com 

 

De jeugdteams rood en oranje zijn inmiddels 

begonnen aan hun competitie. Houd u de 

kalender op onze site in de gaten voor alle 

overige activiteiten. 

Het is nog  mogelijk om je op te geven voor de 

zomertraining. Als vanouds zal Mike Luttikhuis de 

lessen verzorgen. Nadere  info vindt U op de 

website onder lidmaatschap en training.deze link. 
 

 

 

 Tenslotte 

 

Het is belangrijk dat wij over uw juiste gegevens beschikken. In  geval van wijziging van adres of 

emailadres vragen wij u om dit door te geven aan de ledenadministratie. Hiertoe kunt u een e-mail sturen 

aan: ledenadministratie@oltcready.nl 

Wij verheugen ons op het komende seizoen. Hou onze website in de gaten voor de komende events. 

We hopen  u op tweede paasdag a.s. te mogen verwelkomen op ons park. Daar willen we onder genot van 

een hapje en drankje het seizoen openen, de competitie mappen uit delen en genieten van het Ouder/Kind 

toernooi. 

 

We wensen u een sportief en gezellig tennisseizoen 2016! 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur OLTC Ready  

   

 

 

  

 

 

  

 

    

 

mailto:ouderkindready@gmail.com
https://approachtennis.planmysport.com/portal/page/pmsportal30/ApproachTennis/InschrijvenTraining/OLTCREADY
mailto:ledenadministratie@oltcready.nl
https://www.facebook.com/oltcready
http://www.oltcready.nl/


 

U ontvangt deze nieuwsbrief als lid van OLTC Ready. 

 

Oldenzaalse Lawn Tennis Club Ready 

Haerstraat 143 

7573 PA Oldenzaal 

secretariaat@oltcready.nl 

 

Uitschrijven voor de nieuwsbrief 

 

*REWARDS|*  
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