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Van de voorzitter
Beste leden,
Allereerst spreek ik graag mijn dank uit voor het ver-
trouwen dat ik heb gekregen om jullie voorzitter te 
mogen zijn. Wie had dat een kleine 38 jaar geleden 
gedacht? Ik niet in ieder geval, dus de wonderen zijn 
de wereld nog niet uit!
Wellicht geheel overbodig, maar ik zal mij voor die-
genen die mij niet kennen toch nog even voorstellen.
Met enkele onderbrekingen ben ik vanaf mijn prilste 
jeugd betrokken bij TC Rulec. Als 9-jarige was ik dag 
en nacht te vinden op het oude park aan de Prins 
Bisschoplaan. Een fantastische tijd waar buitenspe-
len en sporten nog heel normaal waren en 10 uur 

per week tennissen haalden we met gemak. De vrienden waar ik destijds mee tenniste, 
zijn nog steeds mijn vrienden, dus de tennissport heeft mij veel gegeven. Ik kom uit een 
echte tennisfamilie, want mijn vader en moeder zijn lange tijd lid geweest van de club 
en hebben ook deelgenomen in menig commissie en in het bestuur. Je zou dus kunnen 
zeggen dat het er met de paplepel in gegoten is. Met name de toernooien en competities 
waren voor mij als kind hoogtepunten: zorgeloos op het park rondhangen en een beetje 
“chillen”, zoals de jeugd dat nu zou zeggen. Voor een ijsje veegden wij de banen tijdens 
het Thuisblijverstoernooi.
 
In het dagelijks leven ben ik getrouwd met Saskia en ben ik de papa van Sep, Lou en Pia. 
Lou en Pia zijn fervente tennisliefhebbers, Sep voetbalt. Ik had het begin van mijn voorzit-
terschap wel iets anders voorgesteld, want helaas gooit het Corona virus ook hier roet in 

het eten. In plaats van bezig te zijn met het voorjaarstoer-
nooi, de voorjaarscompetitie en de verschillende jeugdac-
tiviteiten, zijn we vooral bezig met ‘damage control’. Wat is 
de impact van bijvoorbeeld het verschuiven van lessen en 
competities? Kunnen we de clubkampioenschappen met 

aansluitend feest wel door laten gaan? Hoe zit het met het Thuisblijverstoernooi? Allemaal 
vragen waar we niet direct een antwoord op hebben. We zullen als bestuur uiteraard de 
gezondheid van een ieder vooropstellen en de richtlijnen volgen die ons gegeven worden 
vanuit de overheid en onze sportbond (KNLTB). We kunnen en willen hier geen uitzonde-
ring in zijn en nemen onze verantwoordelijkheid daar waar dat nodig is. Wij vertrouwen 
uiteraard op jullie begrip hiervoor en zullen jullie via mails, publicaties op de website en 
nieuwsbrieven zo goed mogelijk op de hoogte houden.  
 
Zoals we ook dit jaar weer tijdens de ALV hebben kunnen zien, hebben we een gezonde 
club met een groot aantal actieve vrijwilligers, variërend van 19 tot 80 jaar. Ook financieel 
hebben we de zaken prima op orde. Ondanks de investeringen en de nodige reserverin-
gen hebben we 2019 goed afgesloten. Dit geeft ons de mogelijkheid ook in de toekomst 
te blijven investeren in het clubhuis, de jeugd en de senioren. Het plezier in de tennissport 
is datgene wat ons bindt. Daarom zullen wij de komende jaren opnieuw goed kijken naar 
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activiteiten en toernooien en zo nu en dan iets anders proberen. Deze activiteiten en toer-
nooien dienen meerdere doelen: allereerst natuurlijk de fun en daarmee het behoud van 
leden en verbondenheid, maar de focus zal ook zeker liggen op het werven van nieuwe 
leden, zowel voor de jeugd als voor de senioren.
We zien de komende jaren steeds meer dat kleinere clubs in onze omgeving moeite krij-
gen met het organiseren van toernooien, competities en lessen. Als TC Rulec hebben we 
de verplichting zo goed mogelijk gezamenlijk met andere clubs uit de omgeving samen 
te werken en daar te ondersteunen waar dat nodig is. Dit doen wij uiteraard zonder het 
belang van onze leden uit het oog te verliezen. Jullie zullen de komende jaren dan ook zo 
nu en dan leden van andere clubs op het park zien die bij ons de lessen volgen. Uiteinde-
lijk ben ik van mening dat het gezamenlijk optrekken met de andere clubs uit de regio ook 
op de lange termijn in het belang is van TC Rulec.
 
In de ALV van dit jaar stelde Maarten terecht de vraag of er al een nieuwe voorzitter op 
het oog was voor de wedstrijdcommissie. Die was er op dat moment al wel, alleen wist hij 
dat zelf nog niet! We hebben Teun Verschueren bereid gevonden per direct voorzitter te 
worden van de wedstrijdcommissie. Vanuit deze rol zal Teun a.i. ook plaats gaan nemen 
in het bestuur. Bij de volgende ALV zal hij dan officieel verkiesbaar worden gesteld. Dit 
is dan ook weer een stap in de goede richting voor de toekomst van onze mooie club. Ik 
wens Teun heel veel succes in deze nieuwe functie!
Rest mij verder niets anders te zeggen, dan dat ik hoop jullie allen zo snel mogelijk weer 
op de banen tegen te komen! Let in de tussentijd goed op jezelf en op je naasten

Lars van Neer

Bedankt voor het vertrouwen
Beste leden,
Ik wil iedereen via deze weg nogmaals bedan-
ken voor het vertrouwen dat jullie mij geschon-
ken hebben in de afgelopen 6 jaar als jullie 
voorzitter.
Samen hebben we ontzettend veel gedaan en 
bereikt voor onze club TC Rulec. Jullie ver-
trouwen heeft me steeds gemotiveerd om mijn 
uiterste best te blijven doen in het belang van 
de vereniging. En uiteraard is het fijn om te 
zien dat alle inspanningen vruchten afwerpen.
Door het bestuur ben ik tijdens de afgelopen 
Algemene Ledenvergadering van 4 maart 
voorgedragen als erelid van TC Rulec en dat is door de aanwezige leden bekrachtigd.  
Deze voor mij onverwachte eer die mij toegekend wordt maakt me erg bescheiden, dank-
baar en trots.
Ik dank het bestuur voor de mooie samenwerking en wens Lars veel succes toe als nieuwe 
voorzitter. De toekomst van de club is daarmee in goede handen !

Met sportieve groet Frank Geukemeijer 

 Nieuwsbrief voorjaar 2020 



Bestuursbesluiten i.v.m. het Coronavirus
Het Coronavirus heeft Nederland nagenoeg volledig overgenomen en de onzekerheid 
over wanneer het weer voorbij is, is groot.
Voor Rulec betekent dit twijfels over het doorgaan van de voorjaarscompetitie, de club-
kampioenschappen en misschien zelf wel het thuisblijverstoernooi.
We moeten ons blijven realiseren dat de genomen maatregelen erop gericht zijn ons allen 
goed door deze crisis heen te loodsen, zodat we straks weer allemaal gezond op de baan 
kunnen staan.  We moeten het samen doen!
Om duidelijkheid te verschaffen in een aantal zaken is in het bestuur het volgende afge-
sproken:

• Competitiebijdrage voorjaar
De teambijdrage voor de voorjaarscompetitie hoeft nu nog niet betaald te worden. Pas 
wanneer duidelijk is of de competitie doorgaat kan betaling plaatsvinden.
Als de voorjaarscompetitie niet doorgaat, hoeft er uiteraard geen bijdrage betaald te 
worden. (teams die al betaald hebben krijgen dan natuurlijk het bedrag teruggestort).
 
• Lesgeld jeugd 
Normaliter wordt in deze periode het lesgeld geïncasseerd. Echter door het uitvallen van 
een groot aantal lessen en de onzekerheid over de komende periode zullen wij pas in juli 
de eerste incasso uitvoeren. (De tweede incasso volgt medio oktober).
 
• KNLTB bijdrage competitie leden
De incasso van de KNLTB bijdrage voor diegene die een competitie lidmaatschap hebben 
wordt nader order uitgesteld.
 
• Rulec contributie
In april zal de eerste helft van de contributie geïncasseerd worden.
 

Het is geen fijne situatie waarin we verkeren en met elkaar hebben we een enorme uitda-
ging. We zullen allemaal een bijdrage moeten leveren aan het bestrijden van deze crisis. We 
hebben op dit moment nog niet inzichtelijk wat de consequenties voor TC Rulec gaan zijn. 
De balans kunnen we pas opmaken aan het eind van de crisis. We zullen jullie zo goed als 
mogelijk blijven informeren over de situatie.
Als bestuur volgen we hierbij de richtlijnen van de KNLTB.
 
Wij wensen iedereen heel veel gezondheid, sterkte en kracht in deze Coronacrisis.
Hopelijk tot gauw.
 

Groet bestuur TC Rulec

ATTENTIE
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De ALV in een notendop
Op 4 maart jongstleden vond de Algemene Ledenvergadering plaats in ons clubhuis.
Hierop terugkijkend en gegeven de huidige situatie voelt een dergelijke samenkomst van 
38 mensen - en zelfs het samenvatten daarvan - bijna onwerkelijk.
 
Voorzitter Frank opent om vijf over acht de vergadering en kijkt terug op de hoogte- en 
dieptepunten van het afgelopen clubjaar. Zo wordt allereerst op een passende manier stil-
gestaan bij het verlies van jeugdlid Pieter-Bas Piëtte en seniorlid Jef Habets. 
Het teruglopend aantal (jeugd)leden wordt als zorg genoemd. Er zal het nodige worden 
ondernomen om deze trend te keren. Hiertegenover staat dat het aantal winterspelers 
wederom is gestegen.

De modernisering van het clubhuis is een zichtbare ontwikkeling 
in het afgelopen jaar. Minder zichtbaar maar zeker zo belangrijk 
zijn de nauwe en constructieve samenwerking met de gemeente 
en de buurverenigingen én de inzet van vrijwilligers binnen Rulec. 
Voorzitter Frank bedankt dan ook alle vrijwilligers voor hun belan-
geloze maar belangrijke inzet.
Ook Edelsmid Peter van Heugten droeg hier een belangrijk steen-
tje aan bij door het sponsoren van een klok. 

Penningmeester Marion leidt de aanwezigen door de financiën van het afgelopen jaar, 
waarbij geconcludeerd wordt dat – hoewel er sprake was van een negatieve begroting 
– deze minder negatief is uitgevallen. De kascontrolecommissie, bestaande uit Hub Din-
gena en Hans van Dael, adviseert dan ook bestuur en Penningmeester décharge te geven 

voor het gevoerde beleid. Marion gidst 
ons vervolgens door de begroting voor 
2020 en licht deze waar nodig toe. Aan-
vullend wordt vastgesteld dat de con-
tributie en consumptieprijzen in 2020 
gelijk zullen blijven.
 
Dit jaar zijn er enkele verschuivingen in 
het bestuurslandschap. Zo nemen Voor-
zitter Frank en Penningmeester Marion 
afscheid als bestuurslid en treedt Lies-
beth weer toe.
Met applaus vanuit de vergadering 
worden de benoemingen van Lars van 
Neer als Voorzitter, Frank Jongen als 
Penningmeester en Liesbeth Geuke-
meijer als Voorzitter Jeugdcommissie 
bekrachtigd. Marion en Frank worden 
bedankt voor hun jarenlange inzet voor 
Rulec. Lars’ eerste actie als kersverse 
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Voorzitter is het voordragen van ex-voorzitter Frank als erelid. Het net verstomde applaus 
laait weer op, waarmee we Frank kunnen feliciteren als erelid!

 
Na een korte pauze lichten de commis-
sievoorzitters hun beleidsplannen voor 
2020 toe. Na deze toelichting volgt een 
korte rondvraag. 

Evenals vorig jaar zijn er dit jaar drie 
jubilarissen, waarvan enkel Henk van 
Neerven aanwezig kon zijn. In aanvul-
ling op een cadeau in vloeibare vorm, 

krijgt Henk de Rulec-pin opgespeld die behoren 
bij een 25-jarig lidmaatschap. Annie Voss (40 
jaar lid) en Tom van Hunsel (25 jaar lid) kunnen 
helaas niet aanwezig zijn. 
Het vloeibare cadeau voor Tom wordt aan vader 
Huub ‘in bewaring gegeven’ en de bloemen voor 
Annie zijn inmiddels door ondergetekende per-
soonlijk bezorgd.
Kort na half 10 sluit Voorzitter Lars de vergade-
ring, waarna er nog enige tijd door alle aanwezi-
gen ‘geëvalueerd’ wordt. 

Uitkijkend naar toekomstige evaluaties en met vriendelijke groet, 
Allard Hessel
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Tennis Badminton Fitness Golf 
Fußball Kunststoffeinbau
SPORTAS GmbH
Otto-Hahn-Straße 6, D-59399 Olfen
0049 (0) 2595 - 38 69 683

E-mail: sportas@t-online.de
Internet: www.sportas-sport.de

Magnesiumstraat 28, 6031 RV Nederweert
Tel. 0475-458045    -    www.herpertz.nl 

e-mail: kraanverhuur@herpertz.nl
transport@herpertz.nl



 Nieuwsbrief voorjaar 2020 

Gemengddubbel 35+  Rulec 1 
(1e kl) afd 7  
Anita vd Schoor   
Anke Huijnen   
Jolante van Berkel
Henk van Neerven
Koos Driessen   
Sjra Roufs   
   
Gemengddubbel 35+ Rulec 2 
(3e kl)  afd 21   
Monique Deckers   
Ingrid Hebben   
Karin Corstjens   
Hans Deckers   
Mark Hebben   
Tom Lodewijks   
   
Gemengddubbel 35+ Rulec 3 
(3e kl) afd 21    
Anouk Cluitmans   
Kristel Ramakers   
Miriam Keizer   
Bram Cluitmans   
Michel Bijlmakers   
Patrick Niessen   
   
Gemengddubbel 35+ Rulec 4 
(3e kl) afd 19   
Monique Driehuis-Schoordijk 
Christianne Vermue
Judith Hermans   
Allard Hessel   
Sander Driehuis   
Teun Verschueren 

Indeling Voorjaarscompetitie 2019

Vrijdagavond

Zaterdag

Gemengddubbel 35+ Rulec 5 
(3e kl) afd 13  
Ludger van Vilsteren 
Sandra van Vilsteren
Saskia van Neer  
Susanne Deckers  
Ger Linssen  
Johan Hermanussen

Damesdubbel 35+ Rulec 1 
(Hoofdkl) afd 33  
Gerda Verstappen 
Michelle Verkennis
Monique Claus
Nicole Bemelmans
Sandra Arntz    
  
Herendubbel 35+  Rulec 1 
(3e kl) afd 28
Jos Deckers
Bart van Kesteren
Jo Heuijerjans
Paul Degreef
Perry konings
Roland Voermans    
  
Gemengddubbel 17+ Rulec 1 
(3e kl) afd 55
Jurre Quicken
Lonneke Reijnders-Verlinden 
Pauline van Kesteren
Wendy Wanten
Marco Bremmers

Gemengd 17+ Rulec 1 (2e kl) afd 33
Chantal van Berkel
Esmee Dirckx
Loek Smeets
Pim van Blerk

Rick Smeets
Glenn Janssen
Femke Hendriks

Heren 17+ Rulec 1 (4e kl) afd 59
Frank Jongen
Lex van den Schoor
Timothy van de Heuvel
Yves de la Bretoniere

Mark Dijkstra
Rick Snijkers



Herendubbel 50+ Rulec 1 (3e kl) afd 6
Hub Dingena
Fons Bingen
Frans van Eck
Ger Linssen
  
Algemene Reserve/invallers:
Tatjana Peeters 17+
Johan Verkennis 35+

8/9 Competitie Rulec 1 (open kl) afd 15
Marlieke Verstraten
Esther van den Broek
Ilse Janssen
Ingrid van der Kop
Rachel Vissers
Souheila Niessen

Gerrit Houben
Jos Coppes
Maarten Reintjes
Tom van Sambeek

Zaterdag

Dinsdagmorgen

Donderdagavond

Zondag

Damesdubbel 35+ Rulec 1
(1e kl) afd 16
Mary van Hunsel
Gerty Lodewijks
Marion Verbeek
Monica Mertens
Octavie Rosbergen
Yvonne Scherpenhuijsen

Gemengddubbel 17+ Rulec 1 (4e kl) afd 5
Hans van Daal
Anouk Hanssen
Froukje Janssen

Miranda Niessen
Mark Silkens
Miguel Anento

Gemengddubbel 17+ Rulec 2 (4e kl) afd 5
Pascal Parren
Eva Bijlmakers
Jannie Vries

Nicole Peulen
Paul Schreurs

Damesdubbel 17+ Rulec 1 (4e kl) afd 5
Olga van de Ven
Daisy Wilms
Debby de Jong

Lilian Lindelauf
Marijn Viegen
Monique Vermeulen
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Vrijwilligersdag 2020
Ieder jaar willen we alle vrijwilligers van de club een groot ‘dankjewel’ zeggen voor hun 
inzet bij de club. 
Op zaterdag 8 februari werd daarom de jaarlijkse vrijwilligersdag gehouden en kunnen 
we als vereniging onze vrijwilligers en hun part-
ners in de watten leggen. Dit alles onder de bezie-
lende leiding van Joke van Neerven, die dit keer 
samen met Henk een heuse pub-quiz uit de hoge 
hoed toverde. Henk verscheen in een heuse qui-
zmaster-outfit en greep direct de aandacht van de 
mensen.
De aanwezigen werden ingedeeld in meerdere 
groepen en de strijd kon losbarsten.
Het waren verdraaid lastige vragen over muziek, 
actualiteit, sport, aardrijkskunde, geschiedenis en 
nog veel meer… Je merkt dan dat Rulec-leden 
hun fanatisme volop tonen, maar ook saamhorig-
heid en humor !
Nadat de hersenen voldoende gepijnigd waren en 
de prijzen verdeeld werden, was het tijd voor een 
heerlijk Italiaans buffet van Porto Maurizio.
Onder het genot van dit eten en een drankje werd nog lang nagetafeld en hopen we dat al 
onze vrijwilligers weer een mooie dag beleefd hebben.

Quizmaster Henk

De teams
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Vrijwilliger van het jaar

Clubkampioenschappen senioren 22 tm 27 juni

Tijdens de vrijwilligersdag op 8 februari wordt 
traditiegewijs 1 vrijwilliger extra in het zonne-
tje gezet.
Uiteraard vinden we dat de bijdrage van 
iedere vrijwilliger onmisbaar is. Maar elk jaar 
is er wel iemand die het podium verdient om 
geëerd te worden met de titel ‘vrijwilliger van 
het jaar’.
Voor de geheime commissie was het al vrij 
snel duidelijk naar wie deze titel zou gaan. 
Aangezien de club flink geinvesteerd heeft 
in onder andere de nieuwe toegangspoort 
en de aanpassing van de bar in het clubhuis, 
werden er heel veel vrije uren door deze 
vrijwilliger opgeofferd om deze projecten in 
goede banen te leiden en zelf ook nog eens 
flink de handen uit de mouwen te steken.
Met luide stem kon Joke daarom Bram Cluit-
mans uitroepen tot vrijwilliger van het jaar.
Van harte gefeliciteerd, Bram !

Wil je een jaar lang door het leven gaan als clubkampioen van TC Rulec?
Blok dan week 26 in je agenda! Van 22 t/m 27 juni vinden namelijk weer de clubkampioen-
schappen plaats voor de senioren (17+). Dat houdt in dat als je in 2020 17 jaar wordt, je 
mee mag doen bij de senioren.
Er wordt gespeeld van maandag t/m vrijdag vanaf 18.30 u./19.00 u. en op zaterdag 29 juni 
vinden de finales plaats.
Er wordt gespeeld in de volgende categorieën: HE-DE-HD-DD-GD. 
Bij genoeg aanmeldingen zullen we per speelniveau indelen. Voor de ietwat ouderen 
maken we graag een aparte categorie, dus: mannen en vrouwen 60+ geef je gerust op! 
Ook beginnende tennissers kunnen zich gerust opgeven, jullie worden dan ook in een 
aparte categorie ingedeeld, dit is echt supergezellig en een ideale gelegenheid om een 
keer extra te oefenen in wedstrijdvorm.
Onder het motto ‘’Meedoen is belangrijker dan winnen’’ gaan we er weer een gezellige 
en sportieve week van maken! Opgeven kan via toernooi.nl of via de inschrijflijst in het 
clubhuis. 
Net zoals elk jaar worden de clubkampioenschappen op zaterdagavond 27-6 afgesloten 
met het jaarlijks terugkerend, toffe Rulecfeest voor alle Rulecleden en partner. Zet deze 
datum dus alvast in je agenda. 
Meer info over deze feestavond volgt. 

 Nieuwsbrief voorjaar 2020 



www.portomaurizio.nl

Porto Maurizio
Dorpstraat 3
6093 EA  Heythuysen
Tel. 0475-581846
maurizio@portomaurizio.nl       

Openingstijden: 
Grand Café vanaf 10:00 uur 
Keuken 11:30-21:30 uur

’s maandags gesloten
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Etentje Viemers 
8 februari 2020

De Viemers, al meer dan 40 jaar.......

Medio 2019 werd het idee geopperd  om 
een activiteit te organiseren waarbij ook 
de vrouwen/partners aanwezig zouden 
zijn.
Maar een groepsafspraak maken bleek 
nog niet zo eenvoudig te zijn. Iedereen 
druk, druk, druk. Toch lukte het ons een 
datum te prikken waarop iedereen kon. 
Alleen Jo en zijn vrouw konden niet  (zij 
overwinteren in Spanje) en op het laat-
ste moment moest Agnes (van Maarten) 
zich afmelden in verband met een eerder 
geannuleerde wintersport vakantie.
Met 21 personen kwamen we bij elkaar 
bij Grand Cafe de Gouverneur voor een 
gezellig samenzijn en een lekker etentje. 
Kay, de kok, had een heerlijk 3-gangen 
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De Viemers bestaan inmiddels al meer dan veertig jaar. Het begon allemaal in het jaar 
1973. Om gedurende de wintermaanden toch een balletje te meppen werd gespeeld in de 
tennishal te Swalmen. In het jaar 1978 is de groep verhuisd naar de tennishal de Leistert 
waar wekelijks twee banen werden benut. In het jaar 2003 werd het mogelijk om op ons 
nieuwe tennispark ook  in de winter te tennissen. 
Het heeft geen nadere uitleg nodig om in te schatten dat de gemiddelde leeftijd van de 
groep spectaculair is gestegen. Helaas zijn enkele actieve deelnemers te vroeg uit de 
groep weggevallen. We denken nog aan Eric Rosbergen met zijn schitterende backhand 
en  Hans Andriessen met zijn grappige opmerkingen. Ook Wiel Toussaint, sinds jaren lid 
van de groep, kan om gezondheidsredenen niet meer spelen. Gelukkig zijn er ook weer 
nieuwe spelers bijgekomen zoals recentelijk Theo Verdonschot. Verder kunnen  we een 
beroep doen op actieve invallers indien dit nodig is. 
De huidige woensdagavonden verlopen sportief en de eigenheid van de spelers wordt 
herkend en geaccepteerd. Nog sterker…… sommige uitdrukkingen bevorderen de hilari-
teit en het spelplezier. De wekelijkse nazit verloopt in een gezellige sfeer met een lekker 
drankje aan de bar. De Viemers hopen nog jaren het huidige tempo en spelniveau te 
kunnen vasthouden en gaan voor een leven lang tennis……

Pierre Verboeket



keuze menu samengesteld. Wat dacht u van varkenshaas met jus van calvados en gebak-
ken appel of een wildstoofpotje of brochette van victoriabaars met jus van kreeft of parmi-
giana van aubergine gevuld met brie, pesto en tomatensaus. Genoeg lekkers dus en het 
smaakte heerlijk.
De Viemers (de meppers) zijn al begonnen in 1973 in de hal te Swalmen en verhuisden 
in 1978 naar de hal in Roggel. Vanaf 2003 wordt op het nieuwe park van Rulec iedere 
woensdag om 20.00 uur, zomers en s’ winters, 51 maal per jaar (uitgezonderd week 30 
van het Thuisblijverstoernooi), getennist. Een van de mannen van het eerste uur is Math. 
Hij is dus al 47 jaar actief op de baan en na afloop aan de bar.
Jos zorgt er ieder kwartaal voor dat er een schema van de te spelen wedstrijden wordt 
gemaakt, rekening houdend met verhinderingen en uitvallers. Hiervoor werd Jos die 
avond bedankt en kreeg een lekkere fles wijn aangeboden. Ook Maarten ontving een fles 
wijn voor zijn werkzaamheden met betrekking tot de bardiensten.
Na deze bedankjes kon iedereen nog genieten van het nagerecht (Coupe de Gouverneur 
of dessert van de chef) en met een kop koffie of thee werd deze gezellige avond afgeslo-
ten.
De Viemers hopen dat ze nog lang mogen genieten van het leuke tennisspelletje op de 
woensdagavond. En het etentje was hartstikke gezellig, dus ook voor herhaling vatbaar. 
Tot volgend jaar?!

Ger Linssen
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Van de jeugdcommissie
Het voorjaarstoernooi 2020 afgelast vanwege corona
Het is natuurlijk heel erg jammer want wat is er nu leuker dan samen een ochtend te ten-
nissen en plezier te maken.
Het thema voor 2020 van de jeugdcommissie is: “verbinden en iedereen mag meedoen”.
In dit kader had de jeugdcommissie inmiddels samen met David al allerlei teamspelletjes 
verzonnen.
Omdat er dit seizoen meerdere kinderen van andere verenigen bij Rulec competitie komen 
spelen vinden wij het belangrijk dat de kinderen van de competitieteams elkaar leren kennen.  
Wij hadden hiervoor allerlei teamspelletjes bedacht die we zouden gaan spelen tijdens het 
voorjaarstoernooi. Ons doel was: Niet alleen tennissen maar ook samen spelen, samen-
werken en samen plezier maken als team en hierdoor elkaar beter leren kennen.
Gezondheid gaat boven alles. We zien elkaar hopelijk weer gauw op de tennisbaan!

Schooltennis op basisschool de Neerakker
Op maandag 2 maart en donderdag 12 maart heeft David tijdens de gymlessen op de 
Neerakker  tennislessen gegeven.
De Neerakker heeft natuurlijk een prachtige gymzaal, waarom zouden we niet tennis pro-
moten in de vorm van gymles? Het mes snijdt dan aan twee kanten. De kinderen hebben 
toch hun ‘gymles’ en wij kunnen de sport en de vereniging promoten.”
TTA, de jeugdcommissie en basisschool de Neerakker waren binnen de kortste keren 
razend enthousiast. Hoe mooi is het om tijdens de gymles te mogen tennissen! Alle leer-
lingen van groep 3 t/m 8, hebben inmiddels twee gym/tennislessen op school gehad onder 
leiding van onze clubtrainer David Janssen samen met vakdocent Maarten Peeters. In de 
gymzaal was een groot circuit uitgezet, alles kwam voorbij. Bewegings- en spelvormen 
gericht op het voetenwerk bij tennis, balbaananticipatie, oog/hand-coördinatie, en natuur-
lijk ook wedstrijdjes spelen. “Supergaaf om de kinderen zo te zien genieten van de sport”. 
De kinderen deden allemaal mee! Na afloop hebben alle kinderen een tennis diploma 

ontvangen. Ons doel was om er een feest van te maken, en 
tegelijkertijd specifieke leervormen aan te bieden. “Verbin-
den en iedereen mag meedoen” is het thema van de jeugd-
commissie voor 2020.

Op woensdag 18 maart zou de slotactiviteit in de vorm van een 
instuif op het park van TC Rulec plaatsvinden. Hoe jammer was 
het dat deze dag vanwege het corona virus niet door kon gaan. 
Het was een prachtige zonnige dag, de dag die wij ons als 
jeugdcommissie gewenst hadden voor deze instuif.
Maar van uitstel komt zeker geen afstel. Zodra het weer 
mogelijk is, prikken we een nieuwe datum en nodigen we 
opnieuw de kinderen van de Neerakker uit op ons park.

De jeugdcommissie
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Indeling Voorjaarscompetitie 2019

JEUGD COMPETITIE TEAMS VOORJAAR 2020.   
 

Rulec jeugd - KNLTB voorjaarscompetitie 2020  
Groen 2 Groen 2 
Captain: Lilian Lindelauf Captain: Ernie Terwijn  
Robert van Rooijen Guusje Bonten 
Tristan Vermij Cleo van Heugten 
Ole van de Ven Yaelle Schmitz 
Funs Beurskens Quinty Verhoeven 
Boris van Gerven  Rachelle Terwijn 
Quin Lenders   
  

 

 

Junioren  11 t/m 14 jaar Junioren 11 t/m 14 jaar Junioren 11 t/m 14 jaar 
Captain: Monique Vermeulen Captain: Pauline van Kesteren Captain: Maik Verhoeven 
Fleur Verheiden Mik van Kesteren Charlotte Verhoeven 
Kim Loyen Jorn van de Ven Sterre Niessen 
Noah Smolenaars Finn Beelen Sacha Hermans 
Ralph Simons Tijn Janssen  Tuur Derks 
Olivier de Jong Gijs Beenders  Goof van Cruchten 
  Bas Bonten 
  Tren Niessen 
   

 

 

junioren 11 t/m 14 jaar Junioren 11 t/m 14 jaar 
Captain: Saskia van Neer Captain: Debbie de Jong 
Jill Beijens Victor Nicolai 
Sterre Plantinga Len Vestjens 
Robin Hermans Mats Corbey 
Pia van Neer Tuur Lemmens 
Britt Schreurs Goos Pol 
  

 

 

meisjes 13 t/m 17 jaar Gemengd 13 t/m 17 jaar meisjes 13 t/m 17 jaar 
Captain: Ruud Beelen Captain: Samanta Hebben Captain: Liesbeth Geukemeijer 
Isabeau Lahaye Floortje Silkens Aukje Driehuis 
Julia van Heugten  Misja Hebben Fleur Geukemeijer 
Esther Wijers Lauren de Bock Lou van Neer 
Lisa Beelen Ruben Hebben Bente Driehuis 
Maud Schreurs  (Lisa Beelen) 
Pien Pol   
   

 

 

 

JEUGD COMPETITIE TEAMS VOORJAAR 2020.   
 

Oranje 1 
Captain: Nicolien Schmitz  
Sofia Coenen 
Faber Pol 
Levi Janssen 
Milan Barten 
Lois Schmitz 
Nicole Hendriks 
Sophie Meevis 
Pippa Schmitz 
Flore Hertogs 
 

 

 

Zondag
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De KNLTB Junioren competitie is vernieuwd; deze is beter afgestemd op de wensen en 
behoeften van de jeugd tot en met 17 jaar. 
 
Waarom vernieuwen?
Tijden veranderen en dus ook de wensen en behoeftes 
van jeugdspelers. Daarom is er aan de jeugdspelers zelf 
gevraagd hoe de KNLTB de Junioren competitie beter 
kan laten aansluiten op hun wensen. En zijn de aan-
gepaste competitieformats voorgelegd aan Verenigings-
competitieleiders en tennisleraren. Met als resultaat een 
vernieuwde Junioren competitie!

De Junioren competitie bestaat in 2020 uit de:
• Junioren competitie 11 t/m 14 jaar
• Junioren competitie 13 t/m 17 jaar
De wijzigingen gelden vanaf de KNLTB Voorjaarscom-
petitie 2020.

 Junioren competitie 11 t/m 14 jaar
Eén van de grootste wijzigingen voor de Junioren competitie 11 t/m 14 jaar is het 
gemengd spelen, jongens en meiden spelen door elkaar en mét en tegen elkaar.  
In de tabel vind je alle wijzigingen op een rij. 
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Junioren competitie 11 t/m 14 jaar 
 
 
Eén van de grootste wijzigingen voor de Junioren competitie 11 t/m 14 jaar is het gemengd spelen, 
jongens en meiden spelen door elkaar en mét en tegen elkaar.  
In de tabel vind je alle wijzigingen op een rij.  
 
 

 

 
Voordelen 
 
• Aanzienlijk kortere speeldag (+/- 3 uur); 
• Kortere wachttijden tussen de partijen; 
• Blijven spelen van 2 partijen per persoon; 
• Gemengd spelen (jongens en meisjes spelen door, mét en tegen elkaar) zorgt voor meer deelnemers, 

wat leidt tot: 
o Kleinere niveauverschillen 
o Kortere reisafstanden 
o Makkelijker samenstellen van teams 
o Meer baancapaciteit voor verenigingen, waardoor er meer teams kunnen worden 

ingeschreven.

Voordelen
• Aanzienlijk kortere speeldag (+/- 3 uur);
• Kortere wachttijden tussen de partijen;
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• Blijven spelen van 2 partijen per persoon;
• Gemengd spelen (jongens en meisjes spelen door, mét en tegen elkaar) zorgt voor meer 
deelnemers, wat leidt tot:
 • Kleinere niveauverschillen
 • Kortere reisafstanden
 • Makkelijker samenstellen van teams
 • Meer baancapaciteit voor verenigingen, waardoor er meer teams kunnen  
   worden ingeschreven.

Junioren competitie 13 t/m 17 jaar
Naast het wijzigen van de leeftijd van de Junioren competitie 13 t/m 17 jaar is één van 
de grootste wijzigingen het toevoegen van een mixpartij in de gemengde competitie.  
In de tabel vind je alle wijzigingen op een rij. 

  
 
 

Junioren competitie 13 t/m 17 jaar 
 
 
Naast het wijzigen van de leeftijd van de Junioren competitie 13 t/m 17 jaar is één van de grootste 
wijzigingen het toevoegen van een mixpartij in de gemengde competitie.  
In de tabel vind je alle wijzigingen op een rij.  
 
 
 

 
 
Voordelen 
 
• Blijven spelen van 2 partijen per persoon; 
• Spelen van een mixpartij in de gemengde competitie; 
• Telling sluit aan op de Open Junioren Toernooien; 
• Minder wachttijd door het spelen in 3 speelrondes. 
 
. 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeugdcommissie TC Rulec 
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Voordelen 
 
• Blijven spelen van 2 partijen per persoon; 
• Spelen van een mixpartij in de gemengde competitie; 
• Telling sluit aan op de Open Junioren Toernooien; 
• Minder wachttijd door het spelen in 3 speelrondes. 
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Met vriendelijke groet, 
Jeugdcommissie TC Rulec 
 

Voordelen
• Blijven spelen van 2 partijen per persoon;
• Spelen van een mixpartij in de gemengde competitie;
• Telling sluit aan op de Open Junioren Toernooien;
• Minder wachttijd door het spelen in 3 speelrondes.

Jeugdcommisie TC Rulec
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Ontdek de bierkamers van Lindeboom en maak een unieke biertour door 
onze brouwerij. U ervaart het ambachtelijke brouwproces en maakt een 
reis door de bijna 150 jarige, rijke familie geschiedenis van Lindeboom. 
Geniet van een proefselectie aan bieren uit ons brede assortiment. Neemt 
u binnenkort een kijkje in de wereld van ’t Bier van Hier?

Boek nu een van onze arrangementen via www.lindeboom.nl

Lindeboom Bierbrouwerij B.V. Engelmanstraat 54, Neer

Altijd al willen weten hoe
’t Bier van Hier gebrouwen wordt? Ontdek het
tijdens een rondleiding door onze brouwerij!
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Wie mag zich aan het eind van de week Jeugd clubkampioen 2020 noemen?
Twijfel niet en schrijf je snel in! Hoe meer deelnemers, hoe leuker het wordt!
De partijen van de jeugd worden vanaf 22 juni t/m 26 juni van 17.00 tot 19.00 uur gespeeld. 
Op zaterdag 27 juni worden er door zowel de junioren als de senioren vanaf 13:00 (finale)
wedstrijden gespeeld. 
We gaan er een gezellige sportieve week van maken. 
Opgeven kan via www.toernooi.nl – Let wel even op dat je kiest voor de categorie JEUGD

Je kunt je opgeven voor de volgende categorieën:
Groen: enkelspel en dubbelspel - meisjes en jongens spelen door elkaar.
Geel 11-14:  enkelspel en dubbelspel - meisjes en jongens spelen door elkaar.
Geel 13-17: ME, JE, MD, JD, Mix
 
Wij hebben er zin in!! Jullie ook? Geef je snel op

Clubkampioenschappen jeugd groen en geel 2020

Drukkerij - Copyshop Rietjens

St. Antoniusstraat 1A Baexem
 Tel 0475 452 431  -  www.drukkerijrietjens.nl  -  info@drukkerijrietjens.nl

Voor al uw drukwerk en kopieën

Kouk 4 • 6093 BG Heythuysen
Tel.: 0475-440660• Fax: 0475-440029
www.garagehansverdonschot.nl

Garage     Hans Verdonschot

APK, onderhoud en 
reparatie van alle merken

• APK tot 1993  25.00 euro
• APK vanaf 1993 35.00 euro
• APK Diesel  45.00 euro

Grote beurt incl. APK
199.00 euro*

*excl. afmeldkosten, roetmeting, 
max. 2 liter motoren

Ook uw adres voor:
winterinspectie
winterbanden
schokdempers

24-uurs
service
06-40316301

Roggelseweg 56
Haelen
Tel. 0475-491829
www.elisabethshof.nl
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DORPSTRAAT 110-112  -  6093 ED HEYTHUYSEN 
TELEFOON: 0475 440 484
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