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Voorzitter Stefan van Hezewijk s.j.m.vanhezewijk@chello.nl 0264425277 

Sponsoring Gerry Rood g.rood74@upcmail.nl  0263515673 

Secretaris Ria Weise-Beekman 

Kemperbergerweg 613 
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fam.weise@planet.nl  
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Jetty Altena 

Patty Struik 

Annet van Dijk 

Eddo Neuteboom 

jettyaltena@hotmail.com  

lasalle@kpnmail.nl  

aannetvandijk@gmail.com  

ej.neuteboom@xs4all.nl  

0264433850 

0263793150 

0264454189 

0264421289 

Website inhoudelijk 

Webmaster  

Guus Rood 

Stefan van Hezewijk 

g.rood74@upcmail.nl  

s.j.m.vanhezewijk@chello.nl  

0263515673 

0264425277 

Penningmeester Aart Schrevel Aart.schrevel@wur.nl  0264431044 

Ledenadministratie Jeannette de Vries 
Het Lage Erf 1, 6816 RK ARNHEM 

jeannettenacht@gmail.com 
0264424460 

Bestuurslid 
Faciliteiten 

Klaas Altena klaasaltena@live.nl  0264433850 

Groundsman Ton de Vries tonvries@kpnplanet.nl 0623420628 

Barcommissie Kris Snelder kris3@chello.nl  0619544911 

Bestuurslid 
Technische Zaken 

vacature   

Commissie competitie 
Brent Bongers 

Paul van Velthoven 

brentbongers@chello.nl 

 

0612508776 

 

Commissie Jeugd vacature   

Tennislessen 

Tennisschool XXL  

Brandtennis 

Pim Brand 

Bachlaan 3, 6815 DD Arnhem 

pim@brandtennis.nl 

www.brandtennis.nl  

0636410420 

Tennispark  
Kemperbergerweg 671a 

www.tvschaarsbergen.nl 
0264430284 

  

     

Stefan Ria Klaas Aart Vacature (jij?) 
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Van de voorzitter 
Het wedstrijdseizoen is bijna ten einde; in oktober nog 
het herfsttoernooi en dan is het georganiseerde 
programma voorbij. 

Het open toernooi van augustus was als vanouds weer 
goed opgezet en kende gezellige avonden, maar het 
puilde niet uit, zullen we maar zeggen.  

Opvallend was ook dat er veel minder deelnemers 
waren voor tennistrainingen dan vorige jaren.  

Afgelopen jaar hebben we geprobeerd op donderdagen 
een open tossavond voor niet-leden te houden (voor 
€5,-), maar hier was weinig belangstelling voor. Ook 
vanuit TV De Hoogkamp, met welke club we speciaal de 
tossavond hadden afgesproken, is weinig respons 
gekomen. Van de andere kant heeft TV De Hoogkamp 
aangeboden om op ca 12 zondagochtenden (voor ca 
€50,-) op hun kunstbanen aan de wintercompetitie bij 
De Hoogkamp mee te doen. Zodra we meer informatie 
daarover hebben melden we dat. Informeer anders ook 
zelf bij De Hoogkamp. 

De Herendag was weer geslaagd. Ite van Til had goede 
potjes tennis ingedeeld en daarna uitpuffen op het 
zonnige terras. Conny van Til had weer weken van 
tevoren alle tennismannen uit de wijde omgeving 
opgebeld. Die persoonlijke benadering werkt nog altijd 
het best. 

Vandaag is Rokjesdag gespeeld in een prachtig 
eindzomerzonnetje. 

Het bestuur en de organisatoren van activiteiten zijn 
steeds bezig om de club levend(ig) te houden. De 
opgave is om de huidige leden veel tennisplezier en 
kwaliteit te bieden, de club op peil te houden en zelfs 
weer te laten groeien. Alle clubs hebben met 
tegenvallende belangstelling te kampen. Nogmaals doe 
ik hierbij een oproep aan leden die mee willen denken 
en doen om de werving van nieuwe leden te bevorderen 
en de huidige leden meer bij activiteiten en taken te 
betrekken. Om te vermijden dat er verplichte corvees 
komen of die af te kopen vragen we de leden dringend 
om diverse vacatures (eventueel samen met je 
tennismaat !) te vervullen (zie vacatures op de website 
en verderop in dit blad).  

Zoals hier al eerder gezegd: Hoe gezellig en sportief de 
club ook is, het komt vaak neer op een kerngroep van 
actievelingen. We kunnen altijd nog meer enthousiasme 
gebruiken. Al is het maar om degenen die nergens aan 
meedoen over de streep te krijgen en naar buiten uit te 
stralen dat TVS gewoon een goede club is waar iedereen 
welkom is en zich thuis kan voelen. 

Als het weer een zachte winter wordt kan ik iedereen 
aanraden om gewoon door te blijven spelen; zolang het 
niet te hard vriest/dooit houden we de banen gewoon 
open!  

 

Stefan van Hezewijk 

 
  



 

pagina 4 

 

 

In memoriam Corrie Huyser van Reenen 
25 juni j.l. kregen we geheel onverwachts het droevige bericht 
dat Cor was overleden. Weken daarvoor had ze ons kort laten 
weten dat ze even niet in staat was de kantinefinanciën en 
rekeningen van onze leverancier te verzorgen.  

Gebleken is dat ze die laatste weken bij haar dochter in Zeist 
heeft verbleven nadat ze een slechte medische uitslag had 
moeten incasseren. 

Wij gedenken Cor als een zeer trouw lid en later erelid van de 
tennisvereniging Schaarsbergen. Ook al tenniste ze al jaren 
niet meer actief, ze bleef uiterst betrokken een deel van de 
inkoop en onderhoud van de kantine beheren. Trouw bezocht 
ze op de donderdagavonden de bridgeavonden in onze 
kantine; regelmatig zag je haar dan even buiten een sigaretje 
roken.  

Cor is in de begintijd een aantal jaren secretaris van de club 
geweest. 

Zij heeft, samen met ons ander erelid Anita Evers, destijds de 
inrichting van het nieuw gebouwde clubhuis verzorgd; die lage 
zitjes bij de ronde tafels hebben zo`n twintig jaar de gezellige 

sfeer bepaald. 

Haar betrokkenheid bij de club en haar ondernemingsgeest uitten zich vroeger ook in haar aanpak van 
de horeca: samen met een aantal dames maakte zij aan het begin van het seizoen thuis tosti's die op de 
club in de vriezer gingen. Ook werden pannen vol eten verzorgd voor toernooien. “Lekker en goedkoop 
toch?” volgens Cor. 

Jaren geleden hadden we een keer met haar afgesproken om bij haar thuis aan Emmastraat in 
Oosterbeek de algemene financiële organisatie van de club eens te bespreken; we belden aan, Cor deed 
open en het eerste wat ze zei was: “Is er iets mis of zo?” Nadat we haar uitlegden dat we alleen maar 
het gehele financiële beheer binnen de club aan het evalueren waren en onze waardering voor haar 
inzet voor de club enkele malen hadden herhaald, kregen we koffie. En het werd gezellig. 

Zo was Cor, recht voor de raap. Geen praatjes, maar aanpakken.  

Dat gaan we missen. 

Namens Tennisvereniging Schaarsbergen 

Stefan van Hezewijk, voorzitter. 

 

Nieuwe leden TVS 2014 

seniorleden Juniorleden 

Fenneke de Jong  Liam vd Wiel 

Lonneke Gerritsen Robbie van Schalen 

Ludens van Hunen Isabel Wieringa 

Natasja Rap-Weiss  

Sjors van de Wiel  

 
 

  

ALV 2015 

Noteert u alvast in uw agenda: 

Op maandagavond 26 januari 2015 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Net als afgelopen keer is er nu weer 
de gelegenheid om voorafgaande 
aan de vergadering met elkaar 
erwtensoep te eten. “niet te 
versmaden” 

Het Bestuur 
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Waarom wel ? 
Dit artikeltje gaat over de behoefte aan nieuwe 
bestuursleden. Haak nou niet meteen af en lees even 
verder, want dit gaat ons allemaal aan. Het bestuur van 
TVS bestaat momenteel uit 4 leden. Het zouden er 5 
moeten zijn maar al enige tijd is de functie bestuurslid 
Tenniszaken vacant. Een bestuurslid wordt gekozen voor 
een termijn van drie jaren. Van de zittende 4 leden 
zullen er aan het einde van dit jaar 3 aftreden! De 
voorzitter (Stefan Hezewijk) heeft er al drie termijnen 
opzitten, evenals de secretaris (Ria Weisse). Ook voor 
het bestuurslid Facilitaire zaken (Klaas Altena) loopt zijn 
termijn af. Dat betekent dat als wij als vereniging (alle 
leden samen!) geen nieuwe bestuursleden vinden, het 
bestuur gevormd wordt door alleen de penningmeester 
(Aart Schrevel). Dit is natuurlijk praktisch onmogelijk. 
Het bedreigt het voortbestaan van de vereniging. Ook 
onze vereniging met minder dan 200 leden kan niet 
zonder bestuur, mensen die richting geven, besluiten 
nemen, zaken organiseren en staan voor het 
voortbestaan van de vereniging en het behoud van ons 
tennispark.  

Als wij als zittende bestuursleden mensen benaderen 
om zitting te nemen in het bestuur horen wij (te) vaak 
redenen waarom zij dat niet willen of menen niet te 
kunnen. Als jullie nu allemaal eens bij jezelf te rade gaan 
en je bedenkt waarom je wèl een periode van drie jaar 
zitting zou willen nemen in het bestuur van TVS !? 

Mogen wij een voorzet geven;  

 je wilt bij TVS blijven tennissen en dus moet de 
club wel blijven bestaan,  

 je vindt dat je zelf ook verantwoordelijkheid 
moet nemen voor een gezonde toekomst van 
TVS en dat niet alleen maar van een ander mag 
verwachten,  

 er is niets engs of moeilijks aan en voormalig 
bestuursleden staan je bij, 

 over een week gespreid zul je gemiddeld niet 
meer dan 2 uur kwijt zijn aan het bestuurswerk, 
TVS kent niet zo’n “vergadercultuur” 

 je leert alle ins en outs van de vereniging 
kennen en het is daarmee nog leerzaam ook, 

 de vereniging wordt nog meer ook jouw 
vereniging. Leden waarderen je. 

 Er is ook ruimte voor alternatieve invulling van 
functies, bijvoorbeeld samen met een ander (je 
tennismaat?) 

Ook kan het zijn dat je liever meewerkend voorman/-
vrouw voor kantinebeheer, banenonderhoud of 
groenonderhoud bent welke zonodig een keer 
aanschuift bij het bestuur. Geef je voorwaarden maar 
aan, daar is vast wel een mouw aan te passen. 

Kortom, voldoende redenen om wel iets in het bestuur 
te gaan doen. Dus wacht niet af tot je gevraagd wordt, 
maar meld je aan bij een van de huidige 
bestuursleden!!!!. Zij geven je graag informatie. 

Het bestuur. 

Snoeien 
Om ons voor te bereiden op de diverse toernooien 
hebben we ons aangemeld voor een bijdrage aan het 
groen rondom de tennisbaan.  

Onze armen waren ook toe aan een onderhoud ter 
voorbereiding voor diverse toernooien. Daarom: 
snoeien, schoffelen, knippen en kruiwagens rijden.  

We hebben in een paar uurtjes veel werk verzet. Het 
was grappig om dit op een avond te doen doordat er in 
de tennispauzes door veel mensen mee werd geholpen.  

En we hebben steeds meer waardering gekregen voor 
de mensen die het park onderhouden. Elke keer dat we 
tennissen kijken we er met veel plezier naar.  

Gerrit Jan, Theo en Lianne

Open Toss… 
Het leek zo geweldig bedacht….een open toss op de 
donderdagavond waar iedereen mocht komen 
tennissen, dus ook leden van andere verenigingen maar 
ook mensen die nog nergens lid waren van een 
tennisvereniging. En dat tegen betaling van slechts € 5,-, 
een hele avond tennis en gezelligheid in een prachtige 
omgeving. Doel van dit alles was om de kas te spekken 
en mensen van “buiten” kennis te laten maken met ons 
prachtige park en zij zodoende mogelijk lid zouden 
willen worden van onze vereniging. 

Dit alles werd gecommuniceerd via flyers die we 
ophingen in een aantal supermarkten op de Hoogkamp 
en Heijenoord, via de website van de tennisvereniging 

De Hoogkamp, een korte mededeling in het wijkblad van 
de Hoogkamp en zelfs een vermelding in de Koerier. 

Vol enthousiasme stond Klaas de eerste avond klaar om 
briefjes in te vullen met de namen van de deelnemers, 
om geld te incasseren en indelingen te maken. Die 
avond melden zich drie nieuwe gezichten op de baan, 
kijk aan, wat een aanloop direct al, dacht Klaas. Maar 
het bleek puur toeval, deze mensen hadden de oude 
houten rackets weer eens uit de kast getrokken en 
wilden eens zien wat ze er nog van konden. Zij hadden 
heel geen weet van een open toss. Maar toch, een lang 
verhaal kort weergegeven, hieruit heeft zich toch een 
nieuw lid aangemeld. Voor de toss echter meldden zich 
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geen mensen. De volgende avonden keerde wel steeds 
eenzelfde persoon terug maar die besloot zijn 
lidmaatschap een jaartje uit te stellen. En dat was het 
dan voor wat betreft de periode voor de zomer. Maar 
we laten het er nog niet bij zitten en ook gedurende de 
maanden september en oktober zal er op de 
donderdagavond dus in principe een open toss zijn. Dat 

kan betekenen dat er een baan vrijgehouden moet 
worden voor tennissers van “buiten”. Mochten jullie zelf 
mensen weten die het leuk lijkt om zo even een balletje 
te slaan, schroom niet en neem ze mee naar de baan. 
Wie weet waar dat toe leidt. Overigens staan we open 
voor elk initiatief om nieuwe leden te werven. Jullie 
ideeën zijn van harte welkom!

 Open toernooi 
Maandagavond 11 augustus verzamelden zich rond de 
klok van zeven weer een flink aantal enthousiastelingen 
op de club. 

Het open toernooi gaat van start! 

De inkoop is gedaan en de zorg voor de inwendige mens 
wordt gedurende de hele week prima verzorgd door 
Conny. De soep van Sietske mag ook niet onvermeld 
blijven. Die vond, misschien mede door de temperatuur, 
gretig aftrek. 

Naast het officiële toernooi met officiële wedstrijden 
was er dit jaar ook weer het schaduwtoernooi. Bij deze 
wedstrijden ging het er iets minder officieel aan toe 
getuige een partij waar drie mannen en één dame op de 
baan stonden. Maar gezellig was het zeker en fanatiek 
gespeeld werd er in alle categorieën. 

De toeschouwers bleven soms tot in de late uurtjes 
partijen bekijken. (foto met klok)  

De donderdagavond startte met flinke wateroverlast. 
Maar de bellers die vroegen of de wedstrijden wel 
doorgingen kregen te verstaan dat ze gewoon naar het 
park moesten komen. 

Daar was de organisatie, geholpen door enkele 
vrijwilligers, voortvarend aan de slag gegaan met 
sponzen, kruiwagens, gravel, tractor en je gelooft het 
niet maar na een uur waren baan 1 en 2 bespeelbaar en 
uiteindelijk kon het gehele programma van die avond 
worden afgewerkt. 

Dat de schoenen van Henk van Hunen veel geleden 
hebben door het water vermengd met het rode gravel 
mag duidelijk zijn. 

We mogen weer terugkijken op een prima week. 

Henk, Ite, Gerrit en Conny heel hartelijk bedankt!
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T.V.S. Sportcomplex, een multifunctioneel sportcomplex 
‘s Winters een ijsbaan - zomers tennisbaan om te 
bouwen tot zwembad. 

Deze zomer was het met het regenen echt raak. Velen 
van u hebben in mei en in juli dit aan de lijve 
ondervonden. Op 28 juli was het wederom raak. 

Dat het zo massaal zou zijn had niemand ooit durven 
geloven. Midden in de bossen, op de hei alles blank, en 
ook bij TVS alle banen blank. Baan 5 en 6 het langst 
want hier liep al het water naar toe. Ook de kelder van 
ons clubgebouw stond blank en geen enkele dienst had 
tijd om te komen pompen. De hele binnenstad stond 
blank en wij werden genoteerd voor over één tot 
anderhalve week. 

Maar zie, dank zij de inzet van velen - de één had een 
klok pomp te leen, de ander een waterzuiger - weer een 
ander voorzag de slangen van een koppel- en sluitstuk 
en weer een ander kwam op het idee om een ventilator 
in te zetten om de bedompte lucht in de kelder in 
beweging te brengen dat zo alles sneller kon opdrogen. 
Zo werd ongeveer 50 m3 water uit de kelder 
weggepompt en was de zaak na ca. twee weken weer 
droog.  En de banen. Ach, die droogden vanzelf weer op 
want die verkeren, dankzij diezelfde vrijwilligers, nog in 
een uitstekende konditie. 

Velen handen maakten ook hier weer licht werk. 

Ton de Vries 
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Een “Herendag” om nooit te vergeten 
 

Met bakken tegelijk viel de regen uit de hemel. Een 
geweldige stortbui die niet langer dan tien minuten 
duurde, teisterde Schaarsbergen en omstreken. Er viel 
wel genoeg water om alle zes banen van ons tennispark 
volledig onder water te zetten en in een klap 
veranderde dat in een groot meer. 

De mensen die op het terras zaten, vluchtten zo snel ze 
maar konden naar binnen. Problematischer was het 
voor de spelers die nog op de baan stonden. Toen die 
hun spullen bijeengeraapt hadden en bij de clubtent 
arriveerden, waren ze werkelijk drijfnat. 

om tien uur zat een groot aantal heren, voornamelijk 
van clubs buiten Schaarsbergen, op het terras aan de 
koffie. De stemming zat er al goed in. Immers, voor hen 
is de Schaarsbergse herendag een gebeurtenis waar ze 
echt naar uitkijken en waar ze elk jaar weer heel graag 
naar toe komen. Merkwaardigerwijs is dat wat minder 
het geval bij onze eigen clubgenoten, maar uiteindelijk 
kwamen er in totaal toch voldoende aanmeldingen 
binnen zodat er met 40 mensen getennist kon worden. 

De leiding was in handen van onze onvolprezen Ite van 
Til die vijf groepen had samengesteld en die van hele 
mooie namen had voorzien. Wat dacht u van : De 
Positivo ’s of de “De Krecks”? En van de “Hot shots” en 
de “Golden Oldies”? 

Heel creatief, nietwaar? Maar de klap op de vuurpijl 
waren natuurlijk de “Krasse knarren” die met z’n achten 
de show stalen en uiteindelijk de winnaar uit hun 
midden voortbrachten. Daarover straks meer. 

Om half elf klonk voor het eerst de bel. Dat onmisbare 
voorwerp dat al jaren dienst doet tijdens allerlei 
evenementen van de club was al een paar maanden 
zoek. Niemand wist waar het ding gebleven was totdat 
iemand een emmer nodig had om iets te gaan 
schoonmaken. Jawel, 
de bel zat in die 
emmer. Iedereen 
opgelucht. Geen 
sprake van diefstal, 
alleen maar wat 
geëmmer. Die bel 
klonk weer en dus 
konden de eerste 
groepen aan de slag.  

Op alle banen werd fel 
om de punten 
gestreden want iedere 
gewonnen game leverde een punt op; dus was het zaak 
zoveel mogelijk games te winnen. In sommige groepen 
waren de krachten zo gelijk verdeeld dat iedereen 

ongeveer evenveel punten 
verzamelde. Dat was bij voorbeeld 
het geval bij de “Hot-shots”. Een 
indeling met iets mindere spelers 
leverde daardoor wat meer games 
en dus punten op. Met name bij de 
“Krasse knarren” was dat het geval. 
Na drie ronden spelen was, zoals 
we al vermeldden, de regen 
spelbreker en besloot de 
toernooileiding dat alle 
wedstrijden in de vierde ronde 
waren geëindigd in 7-7. Daarom 
werd daarna de balans maar 
opgemaakt. Theo Bussink bleek de 
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sterkste;een krasse knar van grote klasse. Hij haalde niet 
minder dan 28 punten binnen. Hij werd op de voet 
gevolgd door een “Kreck”. Dat was Appie Schalk met 27 
punten. 

Vanaf het moment dat de regen spelen onmogelijk 
gemaakt had, werd het druk aan de bar. Niet langer ging 
het om bitter lemon, cassis of cola, maar de pilsjes en de 
glazen witte wijn vormden nu de hoofdmoot van de 
bestellingen. De clubkas werd zo weer aardig gespekt. 

Achter de bar werd en was heel hard gewerkt. Een 
aantal dames onder leiding van Conny van Til had al 
gezorgd voor de lunch. Twee soorten soep, twee 
broodjes voor een ieder plus een krentenbol. Dat ging er 

in als koek! 

Tijdens het borrelen reikte Ite de prijzen uit en daarna 
vertelde hij een groot bewonderaar te zijn van Louis van 
Gaal. Tussen haakjes, voor de mensen die alles van 
tennis en niets van voetbal weten, dat was de trainer 
van het Nederlands elftal tijdens de W.K. en nu van 

Manchester United. 
Ite legde uit dat de 
filosofie van van 
Gaal behelsde dat 
het ging om de 
gehele mens en niet 
of iemand alleen 
maar goed kon 
voetballen. 
Toegepast op de 
leden van onze club 
was deze filosofie 
het meest van 
toepassing op ons lid 
Gerrit Hengeveld. 
Deze man bezat 
volgens Ite een hele 
reeks goede 
eigenschappen en 
daarom werd hij 
voor dit jaar 
benoemd tot ”t Heertje” van Schaarsbergen. Een luid 
applaus was zijn deel. 

Toen was het tijd voor de traditionele “Chili con carne”. 
Daar werd stevig van gegeten. De echte trek was 
daarmee verdreven, maar de klap op de vuurpijl moest 
nog komen. Uit de keuken kwam een lange stoet 
toetjes. Alles eigen fabricaat van de heren tennissers 
en/of hun partners. Het een zag er nog lekkerder uit dan 
het andere. Alles kwam op de grote tafel te staan en 
nadat er een paar foto’s van gemaakt waren, begon het 
grote smullen. Het smaakte iedereen geweldig. Zo 
lekker was het, dat er aan het eind nauwelijks nog iets 
over was. Wat wel over bleef was een enorme afwas en 
ook die werd gedaan door al die fantastische dames. 

Rond half zeven trok iedereen weer op huis aan. Studio 
Sport wacht niet op laatkomers!  

Dank aan Conny en Ite van Til. Zij zorgden voor een 
echte feestdag. Dank ook aan iedereen die geholpen 
heeft om deze dag mogelijk te maken. 

Conclusie : een herendag die we niet snel zullen 
vergeten en die ondanks alles, toch niet in het water is 
gevallen. 

Hans Tielemans 
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Wat doen we allemaal wel niet voor ons clubje!  
Na een enkele opmerking dat 
het bordes, voor de toe 
gangsdeur,  wel erg roestig 
begon te worden  kwam 
Walther met het goede idee dat 
een schilderbeu rt hard nodig 

was, wilden we niet over al te  lange tijd naar beneden 
donderen.  Eerst goed schuren en vervolgens de juiste 
verf op  aanbrengen ... en zie dinsdagochtend voor een  
lekker potje tennis, was Walther druk doende.   Eerst 
alles goed schoonmaken, want de groene alg ha d bezit 
genomen van het groene schilderwerk.  Roosters eruit 

en alles goed schuren in alle hoekje s en gaten maar 
vooral de liggers. Die waren aan  de boven- en 
onderkant erg aan het roesten.  Alles weer 
schoonmaken en ontvetten met peut.  Zo waren we 
inmiddels al zeker drie weken verder, v oor er 
geschilderd kon worden.  Nu werd er de eerste laag, met 
een verdunde verf va n ca. 10%, op aangebracht.  
Vervolgens werden er kort na elkaar drie lagen verf  als 
afwerking op aangebracht ....   EN ZIE HET RESULTAAT!  
Walther bedankt. We kunnen zo nog jaren veilig over  
het bordes naar binnen.  Groeten Ton de Vries 

 

 

  

Heb je een lekker tennisseizoen gehad en wil je voordat de winter 
invalt nog een gezellige middag met je tennismaatjes 

doorbrengen? 

Geef je dan nu op voor het herfsttoernooi op zondag 26 oktober. 

Vanaf 12.30 uur ben je van harte welkom, 
de wedstrijden starten om 13.00 uur 

 
Hermien Nieuwenhuijsen, Ria Weise, Jetty Altena 

Opgeven kan via de mail: tennisschaarsbergen@hotmail.com 

HERFSTTOERNOOI 

http://images.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=herfst&source=images&cd=&cad=rja&docid=Nv3gHjPUy88v-M&tbnid=S94f6HvwnkqwjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.animatieplaatjes.nl/herfst.html&ei=YSIzUonIFumQ1AX04YDIAg&bvm=bv.52164340,d.d2k&psig=AFQjCNGKhdj4vfKY1VEJfNxzEeUYQlSM4Q&ust=1379169125250066
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Tennisactiviteiten 2014 oktober 2014 

Activiteiten Planning Organisatie (coördinerend) lid 

Hersttoernooi 
voor jong & oud 

Zondag 26 oktober  
Hermien Nieuwenhuijsen, Ria Weise, 
Jetty Altena 

Toss 

Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur Hans Tielemans  

Dinsdagavond vanaf 19.30 uur Ries van Dijk & Jan van Dijk 

Woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur Jacques Hendriks & Hans Tielemans 

Vrijdagavond voor wedstrijdspelers  
aanvang in juni na de voorjaarscompetities 

tossleiding bij toerbeurt 

Zaterdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur 
Elsbeth Dijkstra, Harry en Marijke 
Geerdink 

Lessen 
In principe elke maandag t/m zaterdag één 
bespeelbare baan beschikbaar voor de 
lessen, behoudens in de schoolvakanties 

Tennisschool Brandtennis 

www.brandtennis.nl 

Enkele opmerkingen: 

Gebruik van vrije banen 
tijdens bovenstaande 
activiteiten in overleg met de 
leiding ter plaatse 

Doorgang afhankelijk van weersom-
standigheden, bespeelbaarheid & 
beschikbaarheid van de banen en 
voldoende deelnemers & vrijwilligers 

Eventuele wijzigingen in deze 
kalender worden aan u bekend 
gemaakt via Info, website, e-mail 
en/of het mededelingenbord 

NAJAARSCOMPETITIE GESTART 
Vrijdag 9 september is de najaarscompetitie gestart. TVS neemt voor het eerst deel aan deze competitie met een 
gemengd - en een dames team. Voor de vrijdagavondtossers betekent dit dat er op 19 september, 3 en 24 oktober 
maar 2 banen beschikbaar zijn. Onderstaand het volledige speelschema. Voor de competitiespelers veel plezier!  

Namens Paul en Brent"  

Afdeling  2078 Vrijdag Avond 4e klasse Gemengd dubbel 17+ 
  Teamleden Speeldag Thuis   Uit 

Anouk Siemons © Dag 1, 12-9-2014 T.V. Beekhuizen 1 - T.V. Schaarsbergen 1 

Linda Ellenbroek Dag 2, 19-9-2014 T.V. Schaarsbergen 1 - T.V. De Boerehofstee 1 

Robert-Niels van Droffelaar Dag 3, 26-9-2014 TV Schuytgraaf 4 - T.V. Schaarsbergen 1 

Ewoud Clerkx Dag 4, 3-10-2014 T.V. Schaarsbergen 1 - T.V. De Slenk 3 

  Dag 5, 10-10-2014 T.V. Schaarsbergen 1 - T.V. De Stuw 1 

  Dag 6, 17-10-2014 V.L.T.C. - Varsseveld 1 - T.V. Schaarsbergen 1 

  Dag 7, 24-10-2014 T.V. Schaarsbergen 1 - Groenlose T.C. 2 

     Afdeling  8000 Vrijdag Avond 2e klasse Dames dubbel 17+ 
  Teamleden Speeldag Thuis   Uit 

Marieke Bouwman © Dag 1, 12-9-2014 T.C. Beltrum 1 - T.V. Schaarsbergen 1 

Hilde Bongers Dag 2, 19-9-2014 T.V. Schaarsbergen 1 - Zieuwentse T.V. 1 

Francis Goossens Dag 3, 26-9-2014 T.C. De Schaeck 1 - T.V. Schaarsbergen 1 

Sandra Broertjes Dag 4, 3-10-2014 T.V. Schaarsbergen 1 - V.L.T.C. - Varsseveld 1 

Wilma de Neeff Dag 5, 10-10-2014 Geen speeldag     

  Dag 6, 17-10-2014 T.V. De Hoge Wick 1 - T.V. Schaarsbergen 1 

  Dag 7, 24-10-2014 T.V. Schaarsbergen 1 - T.C. Bemmel 1 
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De evolutie van het tennisracket  
door Patty Struik 

De tennissport is ontstaan uit een balspel dat gespeeld 
werd door franse monniken (11e - 13e eeuw). Het was 
een soort Jeu de paume (frans voor 'spel met de 
handpalm'). Oorspronkelijk speelde men met blote 
handen, en werd de bal tegen de muur geslagen, later 
over een net. Om beter te stuiteren en voor de 
duurzaamheid, was de bal hard en zwaar. Men begon 
daarom de handpalmen te beschermen tegen letsel. Dit 
leidde tot handschoenen. Later kregen deze vliezen 
tussen de vingers.  

Tegen de 14de eeuw ontstond uiteindelijk het racket. 
Om het slaan van de bal te vergemakkelijken en de 
snelheid te vergroten, ging men geleidelijk aan een 
slaghout gebruiken: knuppels en peddels. De Italianen 
maakten als eersten houten rackets met een lange steel 
en een dikke gripmaat. Het rackethoofd was 
druppelvormig met een bespanning van koeiendarm. De 
rackets werden individueel gemaakt. Daardoor was er 
een grote verscheidenheid van ideeën over de algemene 
vorm, kracht, gewicht en het rijgen van de bespanning.  

In 1874 werden voor het eerst de regels van tennis 
gestandaardiseerd toen Walter C. Wingfield in Londen 
zijn patent registreerde voor de regels en apparatuur 
van het outdoor Lawn Tennis. Dit wordt over het 
algemeen beschouwd als de eerste versie van de tennis 
zoals wij die nu kennen. Zo werden bijvoorbeeld de 

vorm en grootte van het terrein aangeduid, en de aard 
van de ballen. Er waren echter geen regels voor de 
racket grootte, vorm of materiaal. 

Nadien kwamen er slechts kleine wijzigingen en bleven 
de rackets vrijwel even groot . Het metalen rackethoofd 
bestond al sinds 1889, 
maar was geen succes. De 
eerste tennisrackets van 
de 20e eeuw werden nog 
steeds gemaakt van 
massief hout met een dik 
handvat. De 
eerstvolgende innovatie in 
de tennisracket industrie 
vond plaats door het 
gebruik van meerdere 
stukken hout en 
gelamineerd hout. Het 
eerste gelamineerde 
frame werd in 1911 gepatenteerd door Albert Altman. 
Het verbeterde de duurzaamheid de flexibiliteit van het 
racket. En de spelers hadden minder last van splinters. 
Langzaamaan groeide het racket hoofd uit tot ongeveer 
de grootte van de houten rackets in de jaren 70. Een 
geliefd racket was een bol wigvormig ontwerp van 
Wright & Ditson, dat drie decennia, tot aan 1930 
populair bleef.  

De fabrikanten experimenteerden ook met het gebruik 
van metalen in tennisrackets. Metaal was makkelijker 
om mee te werken dan hout, maar het bespannen was 
een probleem. Dit werd 
in 1953 opgelost door 
LaCoste. Het resultaat 
werd het eerste 
commercieel 
succesvolle stalen 
racket. Deze werd in 
1967 door Wilson op de 
markt gebracht als de 
Wilson T2000. Sterker 
en lichter dan hout 
werd het een bestseller. 
Jimmy Connors heeft 
het vele jaren met 
succes gebruikt en er bijvoorbeeld de Wimbledon-titel 
in 1974 en 1981 mee gewonnen.  

 In 1968 produceerde het bedrijf Spalding de eerste 
aluminium rackets. De volgende sprong in tennisracket 
technologieën was de introductie van aluminium in 
1975. Dit materiaal maakte de rackets lichter dan staal.  
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Metaal gaf de mogelijkheid het ontwerp aan te passen. 
De metalen frames waren geschikter om grotere 
spanning op te vangen dan de houten rackets voordien. 
Zo maakte het bedrijf Prince in het midden van de jaren 
70 een oversized aluminium racket, ontwikkeld door 
amateurspeler Howard Head. Het voornaamste slagvlak, 
de zogenaamde ' sweet spot' werd verdubbeld in 
grootte. Het speelcomfort ging met sprongen vooruit . 

In de vroege jaren 80 
werden deze grotere 
rackets standaard gebruikt 
op alle speelniveaus.  

Dit moedigde de 
Internationale Tennis 
Federatie aan om regels te 
maken voor aanvaardbare 
tennisracket criteria: oa 
de maximale lengte van 
rackets , een beperking 
van de omvang van 
rackethoofd en de wijze 
van bespannen (1981). 

In de late jaren 80 maakten de metalen frames van de 
jaren 70 plaats voor composiet frames : meer power, 
meer controle, minder trillingen dus nog meer 
speelcomfort. Opnieuw een nieuwe standaard voor 
moderne rackets. 

Het succes van metalen 
frames maakte de weg 
vrij voor het gebruik van 
andere materialen. 
Fabrikanten begon 
koolstofvezels te mengen 
met een kunststof hars 
en creëerden wat men 
noemt 'grafiet rackets'. 
Deze rackets hebben 
meestal grote 
hoofdmaten, zijn lichter 
in gewicht en stijver. De 
moderne rackets hebben 

grafiet als hoofdbestanddeel gemengd met een breed 
scala van materialen: zoals Kevlar vezels, boriumnitride 
keramische vezels, of meer recent, titanium vezels.  

Er zijn veel recente innovaties in racket technologie 
geweest, die niet allemaal aansloegen bij de spelers. Op 
het gebied van tennisrackets is er tegenwoordig 
oneindig veel keus in de grootte, gewicht, stijfheid of 
flexibilitiet van het racket en het speelblad, de soort en 
sterkte van de bespanning, de juiste gripmaat etc.  

Moderne tennisrackets variëren in lengte, van 50 tot 65 
cm voor jongere spelers tot 70 cm voor krachtigere, 
oudere spelers. Een groter slagoppervlak geeft de 

mogelijkheid tot hardere slagen, terwijl een kleiner 
oppervlak preciezer is. Over het algemeen geldt : hoe 
zwaarder het tennisracket, hoe stugger het frame, des 
te meer 
controle. En: hoe 
groter het 
racketblad, des 
te meer comfort. 

Ook de 
bespanning 
heeft invloed op 
de slag. Niet 
alleen het 
materiaal, dikte 
en kracht van de spanning van de snaren, maar ook het 
patroon waarin bespannen wordt. Dikkere snaren zijn 
slijtvaster, maar geven niet de elasticiteit en veerkracht 
van dunnere snaren. Dichter op elkaar geplaatste snaren 
leveren nauwkeurigere slagen op, terwijl een 'open' 
patroon krachtigere slagen geeft. Slappere snaren geven 
krachtigere slagen, doordat de bal als het ware tegen 
een trampoline aan komt. Strakker gespannen snaren 
geven juist meer controle, doordat de bal contact heeft 
met de snaren. 

Het belangrijkste is uiteindelijk om de goede 'match' van 
speler, spelersniveau en racket te vinden . Een goed 
tennisracket past bij de speelstijl (technisch en tactisch), 
leeftijd , geslacht en verwachtingen van de tennisspeler. 
Er is tegenwoordig keus genoeg..  
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