Clubblad TV Esteren
Oktober 2015
Van de redactie
De zomer is voorbij en het tennisseizoen gaat de
winterperiode in. Zoals gebruikelijk blikken we in het
boekje van november terug op het afgelopen jaar.
In dit clubblad leest u de verslagen van de diverse
commissies die een terugblik werpen op het seizoen maar
ook wordt er al weer vooruit gekeken. De inschrijvingen
voor de voorjaar competities moeten weer verstuurd
worden.
Aan het einde van het tennisseizoen op woensdag 18
november is er weer een algemene ledenvergadering om
20.00 uur in het paviljoen, waar iedereen van harte
welkom is.
De uitnodiging hiervoor is bijgevoegd. Als u uw inbreng
wilt laten horen of alleen maar wilt luisteren bent u van
harte welkom op deze vergadering. Uiteraard wordt uw
aanwezigheid zeer op prijs gesteld.

Namens de redactie
Jeanne van Lith
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Van de voorzitter
De herfst heeft al weer flink zijn intrede gedaan en menige
tennispartij is in de regen gespeeld. Vooral de
herfstcompetitie op de vrijdag avond had hier last van. We
spelen nu 3 competitie rondes per jaar en de vrijdagavond
is favoriet. Iedere keer is het weer puzzelen hoe we er uit
moeten komen om iedereen te laten spelen. Tot nu toe lukt
dit aardig maar het wordt steeds moeilijker en zal er
mogelijk ook weer geloot moeten worden.
Met de vele competities en de open toernooien spelen
sommige leden weinig meer binnen de vereniging. Toch is
het wel belangrijk dat de leden elkaar kennen en ook
gezellige partijen spelen. De clubkampioenschappen en
het zondagochtend tennis en de interne donderdagavond
competitie spelen hierin wel een belangrijke rol. Ook voor
nieuwe leden bij de vereniging is dit een mooie
gelegenheid om veel mensen te leren kennen. Mijn advies
is dan ook doe hier zoveel mogelijk aan mee.
We hebben als club weer een mooi jaar gedraaid.
Financieel gezond met mooie goed bezochte
activiteiten en veel vrijwilligers die helpen in
alle commissies die we hebben.
In november hebben we onze jaarvergadering
en ik wil jullie uitnodigen om ook deze avond
van de partij te zijn want dan kunnen we
overleggen wat we met z’n allen kunnen doen
om de vereniging nog beter te maken.
met vriendelijke sportgroeten,
Marius Jans
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Nieuws van commissieleden
Bij de accommodatiecommissie is Doret Leegstraten
commissielid geworden en Carla van Haren stopt als
bestuurslid. Ria van Schipstal wordt door het bestuur
voorgedragen als bestuurslid. Carla blijft wel lid van de
accommodatie commissie.
Bij de jeugd stopt Marion Rossen als commissielid.

Carla van Haren
In 1996 is Carla bij de accommodatie commissie gekomen
en in 2004 heeft ze het voorzitterschap van de commissie
van Marius overgenomen. 12 jaar de accommodatie
commissie leiden met inmiddels 13 leden die samen alle
werkzaamheden in het paviljoen uit voeren. Een hele klus.
Behalve de 2 vakantiemaanden is het paviljoen nagenoeg
het hele jaar open en moeten alle activiteiten doorlopen.
Bardienst, schoonmaak, inkoop, onderhoud, hapjes
diensten bij toernooien en nog veel meer zaken. Carla
heeft de taken binnen de commissie duidelijk en breed
verdeelt, zodat het voor ieder toch te doen is. Daarnaast
kwam Carla binnen het bestuur ook regelmatig met goede
ideeën en is in deze periode het klussenteam opgericht die
tal van verbouwingen en opknapbeurten hebben
uitgevoerd, waarbij Theo in de uitvoering ook een
belangrijke trekkersrol vervulde. Carla bedankt voor het
vele werk dat je verricht hebt voor de vereniging en de
fijne samenwerking binnen commissie en bestuur en wij
zijn blij dat je de commissie blijft helpen.
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Nieuws van overleg met THOS en EDOS
Afgelopen jaar hebben overleg gevoerd met onze
zusterverenigingen in de gemeente. Dit ging zeker niet
over samengaan maar over mogelijkheden om elkaar te
helpen of te versterken.
De verenigingen organiseren al jaren het gemeente
toernooi samen, dat ieder jaar weer een groot succes is met
veel deelnemers.
Aanleiding was om te kijken of er voor de jeugd
mogelijkheden waren om samen wedstrijden te spelen.
Alle verenigingen krijgen met name bij de jongste
jeugdleden duidelijk minder nieuwe leden.
Gassel en Grave denken vooral aan de deelname van de
jeugd aan de voorjaarscompetitie. Onze jeugdcommissie
ziet dit niet zitten. Het organiseren van bijv een
Gemeentelijk toernooi / open toernooi ( Thos, Edos en Tv
Esteren) vindt onze jeugdcommissie meer tot de
mogelijkheden behoren. Hier zijn nog geen afspraken over
gemaakt.
Voor de senioren heeft THOS dit jaar gekozen voor een
opzet waarin leden van TV Esteren en EDOS ook mee
kunnen doen met een wintercompetitie op vrijdagavond,
de Thos Open Winterteam Competitie.
Hiervan hebben jullie onlangs een mail ontvangen en ook
onder competitie staat vermeld wat dit inhoud.
Mogelijk zijn er in de toekomst nog meer activiteiten
welke we als verenigingen samen kunnen doen.
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Activiteiten in de winter
De volgende activiteiten zijn gepland, waarvan verderop
in het boekje een en ander toegelicht wordt.
Jeugd
enkele zondagen in
november en december
Senioren
zondag 10 jan. 2016
november t/m februari 2016
november t/m februari 2016
Oktober—maart 2016
Oktober—maart 2016
7 maart t/m 13 maart 2015
19 t/m 27 maart 2015

High Five toernooi

Nieuwjaars toernooi
Zondagochtend tennis
Donderdagavond competitie
Vrijdagavond KNLTB
wintercompetitie
Grasbaan zaterdagmiddag
wintercompetitie
Open mix toernooi
Gemeentetoernooi

Trainingscommissie
Bestaande uit: Marius Jans, Cindy van Doorn en Peggy
Verstegen.
In het voorjaar was er weer veel belangstelling voor de
training die door Nic Kroot van Sport Events en TOGO
verzorgd werd.
In het najaar was er zowel van de jeugd als voor de
senioren slechts één lesgroep. Blijkbaar is er in het najaar
toch wat minder belangstelling voor training, maar zeker
voor de beginners onder ons is het mooie manier om
tennissen te leren en om de andere leden te leren kennen.
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Sponsorcommissie
Bestaande uit: Marius Jans, Joop Dijt, Herman Peters en
Rob Voet.
De sponsor commissie heeft zichtbaar resultaat bereikt
met de activiteiten dit jaar op sponsor gebied. De vele
bordjes en borden geven aan hoeveel bedrijven ons
steunen. Wij bedanken onze sponsors hiervoor hartelijk en
vragen de leden: als je een keer iets nodig hebt kijk dan
even op een van bordjes of er iemand bij is die je kan
helpen, want onze sponsors zijn van alle markten thuis.
Zijn er nog leden die bedrijven kennen die ons nog willen
sponsoren, geef dit dan aan een van de commissieleden
door. Zijn er andere ideeën over sponsoring bespreek ze
dan met een van de commissieleden. In principe is er veel
mogelijk.
Onze sponsors zijn:
Hoofdsponsor Open toernooi:
Van Haren Installaties
Hoofdsponsor Open Mix toernooi:
Fysiotherapie Bardoel - van Lier
De sub hoofdsponsors zijn:
Bar Bistro de Brouwketel
Café Cafetaria ´t Dorstige Hert
Romijnders, Dakbedekkingen BV
Wolters Advies Escharen
Orthovitaal
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En de overige sponsors:
Schildersbedrijf Baert
Loeffen
Peter Peters Bouwbedrijf BV
StrikepaintBall.nl
Nijmeegs Jopie
Van Sleeuwen Installaties
Van Sambeek Transport Escharen B.V.
Van Gaal
Tready
Joyce4kids
De Greeff Caravan-Recreatie, Grave
HR+ meet- en regeltechniek
Zwaans Metselwerken
Van Doorn Bouw
Cindy Medische pedicurepraktijk
Datec
Theo's Klussen Bedrijf
Prime Time
Niet al onze sponsors zijn even bekend bij iedereen binnen
de club vandaar dat het ons wel leuk leek om eens kennis
te maken met het bedrijf achter het logo.
Een van onze sub-sponsors is ons lid Henk Wittenberg
met het bekende vitaminemerk "ORTHOVITAAL" .
Maar wat is Orthovitaal nu eigenlijk? We vroegen het aan
Henk.
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" Orthovitaal” is een merknaam die inmiddels al meer dan
30 jaar bestaat en die haar oorsprong vindt in het midden
van het land. In de loop der tijd is de klantenkring van
Orthovitaal sterk uitgebreid met name naar de gebieden
boven de grote rivieren. Toen ik in april 2013 dit merk
overnam ben ik elke dag op en neer gereden naar
Hoevelaken/Nijkerk waar het oorspronkelijk bedrijf was
gevestigd. Het verbaasde me steeds meer dat Orthovitaal
nauwelijks bekendheid genoot onder de grote rivieren.
Tijd voor verandering!
In februari 2015 heb ik besloten om het bedrijf naar Mill
te halen om op deze manier ook dit deel van Nederland
met dit mooie merk kennis te laten maken.
Orthovitaal levert eigenlijk alles op het gebied van
vitamine- en voedingssupplementen. Door het haastige
leven wat we tegenwoordig lijden, vaak veroorzaakt door
overvolle agenda's, komen we haast niet meer toe aan een
gezond voedings-/eetpatroon. Ook de factor stress is vaak
de oorzaak dat we niet genoeg vitaminen/mineralen
opnemen en vasthouden.
Maar niet alleen een chronisch gebrek aan vitaminen
verdient onze aandacht. Ook het onderhouden en/of
voorkomen van lichamelijke ongemakken zijn geen
onbelangrijke zaken die je mag negeren. Je hebt maar één
lichaam, dus wees er gerust zuinig op.
Denk bijvoorbeeld aan het menselijk bewegingsapparaat
dat naarmate je ouder wordt steeds meer aan slijtage bloot
staat. Gewrichtspijnen, spierpijnen, slechte doorbloeding
etc. zijn zo een paar voorbeelden waar Orthovitaal
gerichte producten voor heeft.
Maar natuurlijk ook voor andere ongemakken van welke
aard dan ook geven wij U graag een gedegen advies.
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Alle producten van Orthovitaal worden geproduceerd en
verwerkt conform het HACCP kwaliteitssysteem en ook
binnen Orthovitaal wordt conform dezelfde kwaliteitseisen
gewerkt.
Met de groothandel hebben we de afspraak dat we ook álle
A-merken (Dr. Vogel, AOV, NOW, Bloem, Arkopharma
etc.) binnen 48 uur geleverd krijgen zodat we ca. 80.000
artikelen binnen dezelfde tijd kunnen leveren!!
U kunt zo rustig van achter Uw computer datgene
bestellen wat U wenst en wij sturen het op. Ook is er de
mogelijkheid uw bestelling op te halen aan de Parkietstraat
7 5451XE te Mill, waarbij U tevens een afhaalkorting van
10% geniet!
Sinds kort is ons team uitgebreid met Evelien Teeuwen die
de binnendienst activiteiten voor haar rekening neemt.
Haar enthousiasme en affiniteit met de oude Chinese
geneeskunst is een perfecte aanvulling op onze aanwezige
kennis en ervaring.
Wacht niet te lang en maak kennis met Orthovitaal.
Uiteraard ben U van harte welkom om eens een kijkje
achter de schermen te nemen op genoemd adres.
Voor een advies op maat kunt U ook bellen met 0485745330
Voor bestellen of aanmaken van Uw account kijk op
www.orthovitaal.nl
Mocht U problemen ondervinden met het aanmaken
hiervan, bel dan gerust en wij helpen U.
Wij hopen U binnenkort als nieuwe klant te mogen
begroeten!
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Henk heeft aangegeven dat hij stopt als lid en nu in Mill
gaat tennissen, maar dat hij wel doorgaat met de
sponsoring. Henk succes met je tenniscarrière en met je
bedrijf en we zien je graag nog een keer terug op ons Open
toernooi of zo.
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Van de penningmeester/het secretariaat
De KNLTB heeft vastgesteld dat de peildatum voor de
contributie 31 januari is. Gedurende het jaar worden er
geen correcties meer doorgevoerd.
Het volgende geldt dus:
Degenen die op 31 januari 2016 lid zijn van een
tennisvereniging, in dit geval dus TV Esteren, daarvoor
moet men contributie aan de KNLTB afdragen.
Als je wilt stoppen als lid van TV Esteren, geef dit dan
ruim voor 1 januari 2016 door. Dan is het voor ons
mogelijk deze leden tijdig af te melden bij de KNLTB.
Meld je je niet voor 15 januari 2016 af dan zijn wij
genoodzaakt de kosten ad € 15,-- aan jou in rekening te
brengen.
Conclusie: wil je stoppen met tennissen(liever niet
natuurlijk) meld je tijdig af bij het secretariaat.

Bedankt voor de medewerking.
De penningmeester Jan Opsteeg
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Open Toernooi Commissie
Bestaande uit: Whitney Steenhuizen, Danielle Arts, Joop
Dijt, Peter op ‘t Veld, John Rutten, Rob Voet en Matt
Cruijsen.
Van zaterdag 22 augustus tot en met zondag 30 augustus
2015 organiseerde de Open Toernooi commissie van TV
Esteren voor de 11e keer het Open van Haren.
De kantine was opgefleurd met de kleuren van Hawaï,
gewoon op zijn Honolulu’s.
Op de vrijdag was er weer de bekende feestavond met het
overheerlijke buffet van De Brouwketel. Jammer dat
niemand het Hawaiiaanse Hula-dansje deed voor onze
nieuwe exotische aanwinst, de Tiki-bar..
Ook dit jaar weer werden er partijen gespeeld, waar de
vonken van afspatte. Vooral het slotweekend, omdat er
sprake was van tropische temperaturen.
De penningmeester van TV Esteren was in zijn nopjes,
niet alleen vanwege zijn spel, maar vooral vanwege de
kasopbrengst. De clubkas was namelijk weer flink
gespekt.
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Dan volgen hieronder de uitslagen in de diverse
onderdelen:
Gemengd Dubbel 8:
1. Karin van Krijl - Jos Thelosen
2. Louise Walraven en Wim Walraven
Dames Dubbel 8:
1. Cindy Schuurmans – Mirjam Smit
2. Betty Duyghuizen – Marina Panhuis
Gemengd Dubbel 7:
1. Hermien van der Wielen – Jan Gosenshuis
2. Nellie Siebers – Ferry Sayers
Dames Dubbel 7:
1. Carla van Haren – Judith Maas
2. Marian van Daal – Nelly Thoonen
Heren Dubbel 7:
1. Jos Jans – Marco Jans
2. Bas Jansen – Kees Paters
Gemengd Dubbel 6:
1. Danielle Arts – Bart Cruijsen
2. Ilona Derksen – Ronnie Klok
Dames Dubbel 6:
1. Eky Simon – Joyce op ‘t Veld
2. Helma Paters – Henriette van Zuijlen
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Heren Dubbel 6:
1. Damon Weijers – Joost van Bergen
2. Maikel Bardoel – John Rutten
Heren Dubbel 5:
1. Arno Lubbers – Jasper Thijs
2. Ton Reijnen – Kay van Son

van de TWC
bestaande uit: Maarten Adamse, Rob Cruysen, Ans Dijt,
Elly Jans, Marga Steenhuizen en Trees op ’t Veld.
De herfst is weer aangebroken, dus het wordt weer tijd om
een overzichtje te maken van het afgelopen seizoen en een
vooruitblik op de resterende evenementen die wij nog op
het programma hebben staan.
Eerst beginnen we bij de Gemeentekampioenschappen,
waarvan de organisatie dit jaar bij ons lag. We kunnen
toch wel weer spreken van een geslaagd toernooi, waar het
weer behoorlijk meezat. Met 93 deelnemers, verdeeld over
10 sterktes, waarbij dit jaar zelfs in de GD3 gespeeld kon
worden, was het een redelijk bezet toernooi.
Voor TV Esteren konden we 3 kampioenen noteren, te
weten Hannie en Frans Walk in de GD6 en Karin van
Raay in de DD7. Daarnaast waren er 2e plaatsen voor Eky
Simon en Joyce op ’t Veld in de DD5 en Ilja Rossen in de
DD7.
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Na de voorjaarscompetitie hadden we een
Invitatietoernooi op de planning staan. Hierbij kon een lid
van de vereniging zich opgeven met iemand die geen lid is
van onze vereniging. Alhoewel hierop enthousiast
gereageerd werd, moesten we uiteindelijk dit toernooi in
het voorjaar afgelasten vanwege gebrek aan deelnemers.
Mogelijk was het programma met de voorjaarscompetitie,
enkele open toernooien in de buurt en daarna ook nog een
Clubkampioenschap voor Enkels en Mix teveel van het
goede, want ook de deelnames voor de
Clubkampioenschappen vielen niet mee. Bovendien
kampten we, m.n. in het finaleweekend, ook nog met een
fors aantal uitvallers door blessures. Het heeft de
commissie wel doen afvragen of de huidige opzet van de
Clubkampioenschappen nu wel zo’n succes is. Succes
hadden wel Bart Cruijsen, Marga Steenhuizen en Marjan
Smits, want zij werden Clubkampioenen van 2015. Bart
deed dat zowel bij de HE als bij de GD met Marga, ook al
hoefde hij daarvoor geen finalewedstrijd uit te spelen.
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Bij de HE8 hadden we nog een vreemde eend in de bijt.
Een lid van Topio uit Mill dacht dat het een open toernooi
was en had zich ingeschreven. De TWC dacht dat hij
nieuw lid was, maar dit bleek niet het geval. Gezien het
geringe aantal deelnemers in deze poule hebben we hem
bij wijze van uitzondering het toernooi gewoon uit laten
spelen. Hij heeft het zelfs tot de finale geschopt, waarin
Pim van Haren hem uiteindelijk de baas bleef.

Na het Open toernooi in de zomer gingen we verder met
de Clubkampioenschappen voor dubbels. Ook hierbij
hadden we gehoopt op een wat groter deelnemersveld,
maar uiteindelijk hebben we er toch een mooi en spannend
toernooi van weten te maken. Na een titanengevecht tegen
moeder en dochter, Marga en Whitney Steenhuizen mogen
Helma Paters en Henriette van Zuijlen zich een jaar
kampioen bij de DD noemen. Bij de HD gingen Niels van
Lier met partner Rob Voet met die eer strijken. Rob kon
het niet laten om in zijn zegespeech medefinalist Bart,
kampioen bij de Enkel en Mix, er fijntjes op te wijzen dat
hij nog geen finale op een reguliere wijze winnend had
afgesloten. Dit belooft natuurlijk wel wat voor de
kampioenschappen van volgend jaar…!
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Tenslotte dan nog de te organiseren toernooien. Op de
donderdagavond wordt er alweer een interne competitie
gespeeld. Hiervoor hebben voor de heren 14 teams
ingeschreven en voor de dames 11 teams. Iedere
donderdagavond spelen we weer van 19.00 tot 22.00 uur.
Op zondagochtend zal vanaf 8 november ook weer
gespeeld worden om 10.00 uur en om 11.00 uur. Hiervoor
kan t/m zondag 1 november nog opgegeven worden via
een mailtje naar twc@tvesteren.nl.
Als laatste hebben we dan nog het 3e Kerstdagtoernooi.
Aanvankelijk hadden we dit voor 10 januari 2016 op het
programma staan, maar we zijn het toernooi enkele jaren
weer begonnen als sportief alternatief voor de 3e kerstdag.
Aangezien dit toen een groot succes was, wilden we deze
‘traditie’ in stand houden en wordt het dus gehouden op
zondag 27 december. Ook hiervoor, je raadt het al, kun je
je opgeven via een mailtje naar twc@tvesteren.nl tot en
met uiterlijk zondag 20 december.
We hopen dat we het als commissie iedereen zo veel
mogelijk naar het zin hebben gemaakt. We stoppen daar
ook veel energie in, zoals alle vrijwilligers van onze
vereniging. Daarom horen we ook graag als er suggesties
of opmerkingen zijn, waardoor we nog meer aan ieders
wensen kunnen voldoen. Laat het ons weten, direct tegen
onze commissieleden, via een mailtje of bij de komende
jaarvergadering. Zo houden we de club vitaal en in
beweging.

19

Clubblad TV Esteren
Oktober 2015
de Clubkampioenen van 2015:
GD8
1 Anke Brand Van Spreeuwel
+Daniel van der Neut
2 Louise Walraven+Wim Walraven
HE8

1 Pim van Haren
2 Edwin Giebels

GD7

1 Ans Dijt+Joop Dijt
2 Whitney Steenhuizen
+Teun Opsteeg
3 Judith Maas+Roger van Doorn

DE7 /8

1 Marjan Smits
2 Riet v/d Heuvel

HE7

1 Bart Cruijsen
2 Henk Wittenberg

GD6

1
2
3
1
2

DD8

Marga Steenhuizen+Bart Cruijsen
Elly Jans+Maarten Adamse
Carla van Boekel+Martien Peeters
Doret Leegstraten+Miriam Rutten
Mandy Aarsen+Anke Brand Van
Spreeuwel

DD7

1 Yvonne Cruijsen+Judith Maas
2 Sanne Cuppen+Mirella Peters

HD7

1 Bas Janssen+Jan Panhuis
2 Piet Cruijsen+Kees Paters
3 Jacco Arts+Wilfred Zwaans
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DD6

1 Helma Paters
+Henriette van Zuijlen
2 Whitney Steenhuizen
+Marga Steenhuizen

HD3

1 Niels van Lier+Rob Voet
2 Bart Cruijsen+Ferry Wijnen
3 Maikel Bardoel+John Rutten

Thos Open Winterteam Competitie.
Hiervoor hebben jullie i.v.m. de sluitingsdatum voor
inschrijving (31 oktober ) al eerder een mail ontvangen.
Thos start dit jaar met een nieuwe opzet voor de (interne)
wintercompetitie op vrijdagavond, de Thos Open
Winterteam Competitie.
Dit is geen KNLTB competitie.
De competitie is open voor ook tennissers buiten Thos.
Je schrijft in als mix team met min. 2 dames en 2 heren.
Wat houdt dit in:
Afhankelijk van de baanbezetting door de KNLTB
competitie zullen de wedstrijden van de Thos Open Winter
Competitie gepland worden in de maanden november,
december, januari en februari bij THOS. De frequentie zal
ongeveer eenmaal per 2 weken of eenmaal per maand zijn
( afhankelijk van de inschrijvingen).
Er wordt per avond een HD, DD en 2 MD getennist tegen
een ander mix team.
De wedstrijden duren een uur: 19:00 -20:00uur en 20:3021:30 uur.
Er wordt verwacht dat er voor invallers gezorgd wordt
wanneer iemand niet kan tennissen.
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U kunt zich met een team inschrijven via de THOSsite.
Van de baancommissie
Bestaande uit: Leo van Lith (voorzitter)
Wim Michels, Toon Cruijsen, Fons Rutten, Jan Ebben,
Ger Staal, Mat Steenhuizen, Peter op ’t Veld, Martien
Peeters en Willy van Schipstal.
Toon Verhallen (mollenvanger)
Het is weer volop herfst. Er wordt wekelijks geveegd door
een van de leden van de baancommissie en tijdens het
open toernooi wordt er zelfs dagelijks geveegd.
Sinds enige tijd is er op woensdagochtend regelmatig een
groepje vrijwilligers actief met klusjes, o.a. schoonmaken
van de overkapping.
2x per jaar wordt er groot onderhoud gepleegd, d.w.z.
alles wordt grondig nagelopen; het hekwerk, de netten, de
banen, inclusief de minibaan.
Onze tuinman zorgt ervoor dat er onderhoud gepleegd
wordt aan struiken en planten rondom het paviljoen. De
tuin ziet er verzorgd uit!
Evenals vorig jaar wil de baancommissie nog even het
volgende onder de aandacht brengen voor de winter:
Als het gevroren heeft en de baan is aan het ontdooien,
mag er niet getennist worden!!! Op de website wordt
aangegeven wanneer dit het geval is.
Verder wenst de baancommissie iedereen een fijn herfsten winterseizoen toe.
Namens de baancommissie, Leo van Lith
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Van de accomodatiecommissie
Bestaande uit:
Carla van Haren (voorzitter)
Annie Cruijsen, Gerry Opsteeg, Joke
Paters, Judith Maas, Gerrie Spanjers,
Yvonne Cruijsen, Gerry Moors,
Mirella Peters, Els van Koolwijk en
Ria Geurts
Klussenteam: Hans Uijen, Marjo van Zuijlen, Theo van
Haren, Roger van Doorn, Rob Cruysen en Coen van Rooij.
Na een mooie zomer heeft de herfst zijn intrede gedaan.
Nog even en dan staan de feestdagen weer voor de deur.
We kunnen zeggen dat we een mooi jaar achter de rug
hebben. De diverse commissies, bardiensten en
schoonmakers, hebben weer met man en macht gewerkt
om een toernooi te doen slagen. Alle toernooien, zowel
Open Toernooi als de clubkampioenschappen, zijn goed
bezocht en waren erg gezellig. We kunnen terugkijken op
weer een fantastisch tennisjaar.
Op donderdag 3 september hebben we onze jaarlijkse
schoonmaaktoernooi gehouden. Na een paar rondjes tennis
werden we getrakteerd op heerlijke hapjes gemaakt door
Ria en Gerry O. Mmmmm, dat was smullen!
Op 19 september hebben we weer onze jaarlijkse
vrijwilligersavond gehouden. Ditmaal was de regie in
handen van de jeugdcommissie en onze penningmeester
Jan! Naar ik vernomen heb was het een geslaagde avond.
Jeugdcommissie bedankt!
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Het volgende jaar wordt de feestavond georganiseerd door
de Accommodatiecommissie.
Vanaf deze plaats wil ik de leden van de
accommodatiecommissie hartelijk bedanken voor ieders
inzet het afgelopen seizoen. Op zaterdag 19 december
hebben we nog ons jaarlijks uitje welke dit jaar
georganiseerd wordt door Ria en Joke. Wat we gaan doen
is nog een verrassing.
Aan alles komt een eind. Na 12 jaar voorzitter van de
accommodatiecommissie te zijn geweest is de tijd
gekomen om te stoppen en het stokje over te dragen aan
mijn opvolgster. We hebben Ria van Schipstal bereid
gevonden om mijn functie over te nemen. Ik bedank een
ieder hartelijk voor het vertrouwen dat jullie in mij gesteld
hebben. Ik heb het altijd met veel plezier en overgave
gedaan.
Vanaf deze plaats wil ik alle accommodatieleden en
bestuur bedanken voor hun inzet tijdens mijn
voorzitterschap. Ria heel, heel veel succes gewenst. Ik
blijf nog wel in de commissie dus kan ik je nog helpen
daar waar nodig is.
Hartelijke tennisgroet,
Namens de accommodatiecommissie,
Carla van Haren
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Van de jeugdcommissie:
Bestaande uit: Cindy van Doorn (voorzitter), Sonja
Bardoel, Miriam Nannings, Miriam Rutten en Peggy
Verstegen.
Na jaren met z’n tweeën geweest te zijn heeft de
jeugdcommissie dit jaar met z’n zessen gedraaid en dat
beviel erg goed.
Marion Rossen stopt na 6 jaar bij de jeugdcommissie,
zoals ze al lang aangegeven had. Vele jaren heeft ze
samen met Cindy de jeugdcommissie gevormd en leuke
activiteiten voor onze kinderen georganiseerd. Ook heeft
ze 5 jaar in de trainingscommissie gezeten. Veel
activiteiten heeft Marion georganiseerd of eraan
bijgedragen zoals het kamp bij het 25 jarig bestaan, alle
clubkampioenschappen, de vele gezelligheidstoernooien
en zeker niet te vergeten de verslaglegging voor de
nieuwsbrieven en TVE-gids. Marion heel hartelijk bedankt
namens de vereniging voor je inzet voor onze jeugd en de
prettige samenwerking.
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Hierna volgt dan voor de laatste keer de bijdrage van
Marion:
Clubkampioenschappen Enkel
Een clubkampioenschap wat overgeleverd was aan de
weergoden. Met regelmaat stonden de banen blank en
moesten er zelfs wedstrijden verzet worden omdat het
maar bleef regen. Voor de organisatie was dit dan ook
weer een hele klus om de wedstrijden opnieuw gepland te
krijgen. Maar op de finaledag waren de weergoden ons
goed gezind. Het was een prachtige zonnige dag. Ideaal
weer voor de finale partijen. Voor de finale wedstrijden
waren net als vorig jaar weer scheidsrechters geregeld en
deze namen hun taak zeer serieus. Zo werden er hier en
daar ook nog wat technische tips gegeven.
Max Bardoel mag zich jeugdkampioen van de jongere
jeugd noemen en Jarda Gerrits van de oudere jeugd.
Uitslag kampioenschappen jongere jeugd:
1. Max Bardoel
2. Jorg Rutten
3. Tijn Bardoel
4. Sieb Arts
Uitslag Kampioenschappen oudere jeugd:
1. Jarda Gerrits
2. Timo van Doorn
3. Tom Gerrits
4. Giel Gerrits
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Pannenkoekentoernooi
In de herfstvakantie staat op 28 oktober het
pannenkoekentoernooi gepland. De uitnodiging hiervoor is
inmiddels verspreid. In de volgende nieuwsbrief hier een
kort verslagje van.
High Five Toernooi
Het inschrijven voor het High Five toernooi is inmiddels
gesloten. Er doen dit jaar 10 verenigingen mee. Drie meer
dan de voorgaande jaren. Vorige jaar was voor het tweede
jaar op een rij dat het aantal deelnemers minder was dan in
het verleden. Een reden om meer verenigingen toe te laten
treden. Van onze vereniging doen er dit keer weer 13
kinderen mee aan het toernooi. Binnenkort is er een
overleg met alle verenigingen en worden poules
samengesteld.
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Competitie tennis
Najaarscompetitie
Voor de eerste keer hebben we als vereniging meegedaan
met de najaarscompetitie op de vrijdagavond.
Liefst 6 teams hebben we in deze competitie.
Het is een landelijke competitie waarbij we veel met teams
uit de richting van Nijmegen werden ingedeeld.
Een indeling met: E.T.V. De Helster; T.C. Valburg;
T.C. de Linden; L.T.V. Vormer; De Haanenbergh;
L.T.C. Grootven; TV Schuytgraaf en T.V. Esteren komt
niet echt bekend voor bij ons.
Ook het slechte weer deze herfst op de vrijdag avond
werkte niet echt mee. In Arnhem aangekomen en dan
horen dat het afgelast is, is niet echt prettig. We zullen na
afloop evalueren hoe het bevallen is en naar aanleiding
hiervan beslissen of we hieraan volgend jaar weer
meedoen.
Positief was het mixteam van Marjan Smits dat bovenin
meedeed en in de laatste 2 wedstrijden toch net iets tekort
kwam om kampioen te worden.
Wintercompetitie KNLTB
Vrijdagavond winteroutdoor competitie: (2 teams)
Wedstrijden worden gespeeld op 18-25 november 9-16
december en 6-13-20 januari 2016.
Grasbaancompetitie
Zaterdagmiddag grasbaan wintercompetitie: (1 team)
Geplande speeldata zijn:
17 – 31 oktober, 14 - 28 november, 12 december,
9 – 23 januari, 6 – 20 februari en 5 maart
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Voorjaarscompetitie 2016
Je kunt je weer opgeven voor de voorjaarscompetitie.
Inleveren uiterlijk zondag 8 november bij Joop Dijt.
Dispensatie kan weer aangevraagd worden als je 2x per
week een competitie wilt spelen en ook als je voor 2
verenigingen competitie wilt spelen. Een
compensatiespeler moet in beide teams minimaal 4
wedstrijddagen spelen. Spelers met dispensatie mogen niet
in een derde team invallen. Dispensatie moet bij opgave
door de competitieleider aangevraagd worden.
Er kan op de zondag ook landelijk gespeeld worden,
informatie kun je vinden op de KNLTB site op internet of
je kunt contact opnemen met Joop Dijt.
De speeldagen van de voorjaarscompetitie 2016 zijn:

Alle teams veel tennisplezier toegewenst.
Joop Dijt
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