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Bestuur en contactpersonen commissies (maart 2010) 
     

Voorzitter Eddo Neuteboom voorzitter@tvschaarsbergen.nl 026 4421289 

Sponsoring Gerry Rood 

vacature 

 gerryrood@hetnet.nl  026 3515673. 

Promotiecommissie Yvette Vermin 

Gerbrich Koers 

Carla Sluiter 

wiloffergelt@hotmail.com 

 

026 3708422 

Wervingscommissie Carla Sluiter 

Cor-Louise Gubbels 

Ries van Dijk 

carla_sluiter@hotmail.com 

 

026 4439382 

Secretaris Elleke van Berckel Jacob Marislaan 74 

6813 JX  ARNHEM 

e.vanberckel@tiscali.nl 

 

026 3515221 

Redactie Info Hans Tielemans 

Hermien Nieuwenhuijsen 

Elleke van Berckel 

Paul Linnartz 

tielvuur@planet.nl 

hanieuwe@xs4all.nl 

e.vanberckel@tiscali.nl 

plinnart@hotmail.com 

026 4421020 

06 51076983 

026 3515221 

026 4438754 

Website inhoudelijk     

webmaster 

Guus Rood 

Stefan van Hezewijk 
guusrood@hetnet.nl 
s.j.m.vanhezewijk@chello.nl 

026 3515673 

026 4425277 

Penningmeester Paul de Greef pljdegreef@gmail.com 

bankrek.nr. TVS 96.27.51.413 

06 12318969 

Ledenadministratie Jeannette de Vries Het Lage Erf 1 

6816 RK  ARNHEM 

j.nachtegeller@12move.nl 

 

026 4424460 

Bestuurslid Faciliteiten Stefan van Hezewijk s.j.m.vanhezewijk@chello.nl  

 

026 4425277 

Groundsman Gerrit Groters g.groters@upcmail.nl 026 4450725 

Bar inkoop Kris Snelder kris3@chello.nl 06 19544911 

Coördinatie bardienst Cor Huyser van Reenen  026 3332378 

Horecavergunning Jeannette de Vries j.nachtegeller@12move.nl 026 4424460 

Baan- en park-

onderhoud 

Ton de Vries 

Henk van Hunen 

Herman Boesveld 

Klaas Altena 

Bert Smedema 

Walther Tielbaard 

Theo van Noesel 

Gerrit Groters  

Gerrit Hengeveld 

tonvries@kpnplanet.nl 

h.l.van.hunen@hccnet.nl 

haboesveld@chello.nl 

k.altena1@chello.nl 

lambertsmedema@hotmail.com 

j.tielbaard@chello.nl 

noeselpeeters@hetnet.nl 

 g.groters@upcmail.nl 
gerrit.hengeveld@chello.nl 

 

06 53814473 

026 3511147 

026 4439963 

026 4433850 

026 4456874 

026 4421398 

026 4456438 

026 4450725  

06 20746621 

Bestuurslid Technische 

Zaken 

Willem Rosier w.rosier1@chello.nl 

 

026 3517268 

Commissie competitie Brent Bongers 

Cefas van Eekelen 

brentbongers@chello.nl 

cefasve@hotmail.com 

06 12508776 

06 48927702 

Commissie 

evenementen 

Gerry Rood 

Willem Boorsma 

gerryrood@hetnet.nl 

w.boorsma@hetnet.nl 

026 3515673 

026 4455594 

Commissie jeugd Wilma de Neeff 

Francis Goosen 

wilma-de-neeff@kpnmail.nl 

francisgoosen@hotmail.com 

 

026 3703151 

026 4427385 

Tennislessen Tennisschool XXL MN 

Trainer: Randy van den Brink 

Postbus 66 

3910 AB  RHENEN 

info@tennis-xxl.nl 

www.tennis-xxl.nl 

0343 456070 

Tennispark  Kemperbergerweg 671a 

www.tvschaarsbergen.nl 

026 4430284 

 

                    

Eddo                         Elleke                             Stefan                               Willem                          Paul 
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Van de redactie
De eerste Info van 2010 ligt weer voor u. En zoals altijd
aan het eind van de winter kijken we in dit nummer
reikhalzend uit naar het komende seizoen. Zeker na
zo’n winter als die we de afgelopen maanden hebben
beleefd. Het voelt een beetje alsof we nu een paar
maanden mooi weer hebben verdiend. In elk geval
zult u zien dat onze organisatoren buitengewoon
optimistisch van aard zijn want de opening van het
seizoen-het lentetournooi- vindt al plaats op zondag
28 maart!
Direct daarna beginnen de competities al, kan er
getosst worden en kan iedereen die dat wil weer op
onze banen terecht. Dit in de hoop dat het seizoen
weer heel lang zal worden. In 2009 eindigde dat pas
op 15 december. Na die dag maakten sneeuw en ijs
een eind aan de pret.
U vindt in dit nummer weer van alles en nog wat. Weer
heeft een flink aantal leden meegewerkt aan het
verslaan van gebeurtenissen, het aankondigen van
activiteiten, het maken van foto’s en het interviewen
van diverse mensen. Veel variatie dus. Helemaal
nieuw is een aparte pagina voor onze jeugd die in de
toekomst verzorgd gaat worden door Francis Goosen
en Wilma de Neeff.
Wat u tenslotte beslist niet zal ontgaan is dat we dit
jaar 30 jaar bestaan als vereniging en dit zesde lustrum
op gepaste wijze gaan vieren. De leden van de
feestcommissie doen een beroep op alle leden om
de datum van het feest in uw aller agenda’s te zetten.
Weer een teken dat onze vereniging leeft en in stand
wordt gehouden door het werk van vele vrijwilligers.

De voorzitter aan het woord
Het seizoen begint weer!
Ik ben gewend om het schrijven van een voorwoord
tot het laatste moment uit te stellen. Niet om het een
of ander, maar het geeft mij het gevoel, dat ik op die
manier het beste bij de actualiteit kan aansluiten. Had
ik in het begin van deze week moeten openen met
“het vriest en er ligt nog overal sneeuw”, kan ik van-
daag zeggen, dat het gelukkig stevig dooit en de
sneeuw bijna weg is. Klinkt een stuk beter.
Waarom dat belangrijk is? Wel, als het èrgens lastig is
als er sneeuw ligt, dan is het wel op onze tennisbanen.
Het mag duidelijk zijn, dat de vrijwilligers van het
baanonderhoud niet aan hun jaarlijkse mega klus
kunnen beginnen, zolang de banen nog bedekt zijn
met sneeuw en ijs. Ik wens de ploeg veel succes en
goed weer toe.
Op allerlei fronten wordt hard gewerkt om de opening
van het seizoen voor te bereiden. Lees daarover meer
in deze Info.
Een paar dingen wil ik kort aanstippen:
• Er is een wervingscommissie gevormd, die zich gaat
inzetten voor het werven van nieuwe leden.
• Dit jaar vieren we ons zesde lustrum. Houdt de datum
van 26 juni vrij!
• Dit jaar zal voor het eerst sinds lange tijd weer een
Arnhems Tennis Kampioenschap worden georgani-
seerd, voorlopig op beperkte schaal.
• In de Algemene Leden Vergadering heeft een wis-
seling in het bestuur plaatsgevonden. Paul de Greef
heeft Ries van Dijk opgevolgd als penningmeester en
Willem Rosier heeft de functie van Technische Zaken
van Mapp Schaake overgenomen.
 
Ik hoop u allemaal te zien bij ons openingstoernooi op
28 maart!
Eddo Neuteboom, voorzitter

Wat hebben we als club allemaal niet? Zes prachtige
gravelbanen, waarvan vier verlicht. Een uitstekend
geoutilleerd clubhuis dat van alle gemakken voorzien
is. Een oefenkooi, een tribume, drie fietsenrekken en
een parkeerplaats voor auto’s. Vertel dat s.v.p. nog
eens aan uw buren, vrienden, kennissen, familieleden,
collega’s of anderen die u waar dan ook ontmoet.
Vertel ze dat T.V.S. de gezelligste club van Arnhem is,
dat wij een prachtig stel banen bespelen in een bos-
rijke omgeving: vertel ze dat we een mooie website
hebben waar ze alle informatie kunnen vinden en zeg
ze tenslotte dat ze lid moeten worden en bij ons
moeten komen spelen. Want echt, een aantal nieuwe
leden hebben we beslist nodig!
De redactie heeft dit nummer weer met veel zorg
samengesteld en wenst u veel leesplezier. Wij hopen
dat u na het lezen weer staat te popelen om aan de
slag te gaan.
Elleke, Hermien, Paul en Hans.
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Impressie van de Algemene Ledenve-
rgadering
Zo langzamerhand wordt het een beetje vervelend
om weer te beginnen over sneeuw en ijs. Maar hoe
dan ook, op maandagavond 25 januari was het bitter
koud. De thermometer wees die avond 8 graden
onder nul aan en het zou die nacht nog kouder wor-
den en over onze gravelbanen lang een dikke laag
sneeuw. Al die kou weerhield toch een tevredenstel-
lend aantal leden er niet van om naar de A.L.V. te
komen. Niet dat men schokkende zaken verwachtte,
de agenda bevatte beslist geen echte pijnpunten,
maar meer om elkaar in dat lange winterseizoen weer
eens even te zien en wat bij te praten. Rond acht uur
zat het clubhuis dan ook redelijk vol en kon voorzitter
Eddo Neuteboom de vergadering openen. Hij slaag-
de er in om vanaf het begin de agenda heel snel af
te handelen. Wel moest hij even goed luisteren toen
de kascommissie aan het woord kwam. De tekst die
werd voorgelezen kwam van Ronald Groenewegen
en die was te aardig om hem hier weg te laten. Dus
krijgt u hem hier volledig onder ogen.
“De kascommissie voor het boekjaar 1 november 2008
t/m 31 oktober 2009, ter vergadering bijeen op 9 de-
cember 2009 ten huize van de Penningmeester, heeft
de haar voorgelegde boeken en andere financi le
stukken grondig onderzocht, doch geen onregelma-
tigheden van welke aard ook kunnen constateren.
Ook bij het nader aan de tand voelen van de Pen-
ningmeester knipperde deze niet met de ogen of
wreef langs zijn neus. Integendeel, hij maakte een zeer
solide en betrouwbare indruk en wist de Kascommissie
er zelfs van te overtuigen, dat hij onder andere in de
exploitatie van de bar en door het vervroegd aflossen
van een deel van de hypotheek enkele belangrijke
besparingen voor de vereniging had weten te berei-
ken. De Kascommissie stelt de vergadering dan ook
voor de penningmeester onder dankzegging te
déchargeren en te ontheffen van zijn taak onder
voorwaarde, dat hij ook in de toekomst bereid zal zijn
zijn grote kennis op financieel gebied aan de Vereni-
ging ten dienst te stellen, mocht hiertoe onverhoopt
de noodzaak ontstaan”.
Deze verklaring leverde de Penningmeester uiteraard
een welverdiend applaus op. Naast dit applaus kreeg
hij na de pauze ook nog een ander blijk van waarde-
ring omdat hij het stokje over ging dragen aan de
nieuwe penningmeester t.w. Paul de Greef. Dat gold
ook voor Mapp Schaake die na een bestuurslidmaat-
schap van niet minder dan zes jaar(!) zijn taak ging
overdragen aan Willem Rosier. Tenslotte gold dit ook
voor secretaris Elleke van Berckel, zij het op termijn. Na
de zomer wordt zij opgevolgd door Ria Weise. En zo
hebben we door deze benoemingen gelukkig weer
een voltallig bestuur dat komend jaar onze tenniskar
zal gaan trekken.
Wat kwam er verder nog aan de orde? Jeroen Ru-
dolphie probeert samen met enkele andere leden
een Arnhems tenniskampioenschap van de grond te
krijgen. Dat zal wel niet zo eenvoudig te realiseren zijn
als we goed naar hem geluisterd hebben maar de

betrokkenen doen hun uiterste best. En verder : we
gaan ons zesde lustrum vieren, want in 2010 bestaan
we al weer 30 jaar. Er is een feestcommissie in het leven
geroepen die leuke plannetjes heeft ontwikkeld. El-
ders in dit nummer kunt u daar meer over lezen. Ook
de evenementencommissie heeft weer wat p(l)anne-
tjes op het vuur staan waarover u in dit nummer meer
kunt vinden. Het bestuur studeert ook nog op het
aanbrengen van verlichting op baan 5 en 6 en ten-
slotte werd er veel en enthousiast geapplaudiseerd
voor de mensen die de banen onderhouden en voor
al die andere vrijwilligers die er voor zorgen dat onze
vereniging kan draaien zoals dat nu gebeurt. En o ja,
we hebben dringend nieuwe leden nodig. Daar
moeten we allemaal aan meewerken want zonder
leden heb je niet zo veel aan die mooie banen en zo’n
prachtig clubhuis. Maar op deze avond deed dat
clubhuis weer dienst en we konden er in de warmte
gezellig nog wat napraten met een glaasje in onze
handen alvorens daarna buiten de vrieskou weer op
te zoeken.
 
Tossen
Elders in dit nummer bevindt zich een activiteitensche-
ma. Daar kunt u precies zien op welke tijdstippen er
getosst kan worden en wie er de leiding van die toss
heeft. Tossen is zó populair geworden in onze vereni-
ging dat er vrijwel elke dag een mogelijkheid is om te
tossen.
We beginnen met de eerste toss al direct na het
Lentetournooi dat op zondag 28 maart plaatsvindt,
dus op maandag 29 maart. We spelen natuurlijk alleen
wanneer de banen dat toelaten en het weer goed is.
Uit ervaring weten we dat het in het vroege voorjaar
’s nacht nog wel eens flink kan vriezen. Na zo’n nacht
moeten we de banen even met rust laten. Maar ver-
der kan er na 28 maart gewoon gespeeld worden.
Tenslotte, de toss gaat altijd door. Ook op Koninginne-
dag, Tweede Paas- en Pinksterdag en Hemelvaarts-
dag. Alleen vastgestelde competitiewedstrijden, les-
sen en tournooien gaan voor. Op die momenten zijn
er meestal wat minder banen beschikbaar. Maar
verder blijven er genoeg mogelijkheden over. Wij
wensen alle tossers weer veel plezier in het komende
seizoen.
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In memoriam Ebo Blokzijl 
 

 

Op 25 januari 2010 is Ebo Blokzijl op 62-jarige leeftijd na 

een kort ziekbed overleden. 

Velen van ons hebben hem leren kennen als een 

persoon met een warme belangstelling voor de mensen 

in zijn omgeving, een enthousiast tennisser en iemand 

die zich enorm heeft ingezet voor onze vereniging.  

In de eerste plaats was Ebo een enthousiast tennisser en 

hij behaalde aldus de nodige resultaten. Wat ook niet 

onvermeld mag blijven is het feit, dat Ebo’s naam op 

de Schaarsbergen Cup prijkt, een wisselbeker voor 

competitiespelers, die voor het eerst in 2009 werd 

ingesteld. 

Gedurende zes jaar was Ebo voorzitter van onze 

vereniging. Hij manifesteerde zich ook in die functie als 

een teamspeler in het bestuur. Hij liet blijken, dat je stug 

moet volhouden  als lastige zaken moeten worden 

afgehandeld. Problemen werden positief benaderd, 

waarbij voorop stond dat een oplossing bereikt moest 

worden. Met deze instelling ging hij ook een van de 

belangrijkste onderwerpen te lijf dat tot voor kort 

actueel was in onze vereniging: de baanverlichting.  

In de vereniging hebben we Ebo leren kennen als een persoon, die naar anderen zijn 

betrokkenheid toonde. De laatste jaren kwam dat vooral naar voren als deelnemer aan 

de competitie, waarbij hij als teamcaptain zorgde voor een gedegen samenstelling van 

zijn team. Daarmee en daardoor werden meerdere successen behaald.  

Wij verliezen in Ebo een prominent lid met hart voor de vereniging en zijn team in het 

bijzonder. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Niet alleen voor zijn inzet voor de 

vereniging, maar vooral ook voor zijn warme vriendschap.                 Eddo Neuteboom.  

26 juni groot 6e lustrumfeest Tennisvereniging Schaarsbergen!
Op zaterdag 26 juni 2010 (zet vast in je agenda!) vieren wij dat TV Schaarsbergen 30 jaar geleden is opgericht.
Hoe het allemaal begon kun je op onze website www.tvschaarsbergen.nl bij Historie nog terugzien en terug-
lezen.
Dit lustrum wordt weer een mooi feest. De feestcommissie bestaat uit Sandra Broertjes en Marieke Bouwman,
natuurlijk met ondersteuning door verschillende andere vrijwilligers. Zij zijn al enthousiast begonnen met de
voorbereidingen.
Het voorlopige programma:
• ’s Ochtends zal er een leuke jeugdactiviteit plaatsvinden.
• ‘s Middags is er een gezellig en sportief toernooi voor alle leden.
• Mogelijk worden op het eind van de dag nog de finales van de eerder die week gestarte strijd om de
Schaarsbergen Cup afgespeeld.
• ‘s Avonds is er groot feest in en rond de kantine.
• Ook zijn er nog verrassingen, maar die vertellen we niet want anders zouden het geen verrassingen zijn…

Stefan, bestuurslid Faciliteiten (en feesten)
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De Haas 

Keurslager 
 

Beethovenlaan / Arnhem                        Kampioen in zijn klasse 
 
Deze winkel is gevestigd op een gezellig pleintje in Arnhem Noord met een diversiteit aan winkels. Een zeer gevarieerd assortiment 
vers vlees, eigengemaakte vleeswaren, heerlijke traiteurprodukten (kant-en-klaar maaltijden) en een lekker assortiment kaas. 

 
Beethovenlaan 68 – 6815 DE Arnhem Noord – Tel: 026-4421053 

 

schaarsbergen

•
u

h
e t zonnet je in huis

•

D
e

w
in terschi lder
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t

Ten Broeke schilderwerken is de ideale partij voor 
onderhoud, renovatie en verfraaiing van uw vastgoed.

schilderwerken  •  glaszetten  •  behangen  •  tel 026 - 848 17 66
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Een eigen sleutel van het clubhuis
Het kan gebeuren dat het clubhuis gesloten is en je
wil de kleedkamer en/of het toilet gebruiken of ‘s
avonds de baanverlichting aandoen. Daarvoor be-
staat al jaren de mogelijkheid een sleutel van de
vereniging in bruikleen te krijgen. Met die sleutel kun
je alleen in het achtergedeelte van het clubhuis, niet
in de keuken en bar * . Je betaalt een borg van € 20,-
en ondertekent een overeenkomst over de aanspra-
kelijkheid voor het gebruik van de sleutel (zoals scha-
devergoeding voor vervanging van de sloten bij mis-
bruik of verlies van de sleutel). Bezitters van een sleutel
worden geregistreerd. Als je de sleutel niet meer nodig
hebt, bijvoorbeeld bij het beëindigen van het lidmaat-
schap, lever je hem weer in en krijg je de borg terug.
*(er zijn slechts een paar sleutels voor het gehele
clubhuis in het bezit van degenen die daar functioneel
van gebruik moeten maken.)
 
De sleutel is verkrijgbaar op afspraak bij bestuurslid:
Stefan van Hezewijk,
e-mail: s.j.m.vanhezewijk@chello.nl
mobiel: 06 46 16 14 12
 

Tennisschool XXL Brandtennis TIPS
(door Pim Brand)
Om er alvast lekker in te komen staan hieronder
bruikbare basistips voor de forehand en de backhand.
Wij zullen in ieder volgend clubblad een nieuwe tip
uitbrengen. Ook zijn deze tips terug te vinden op de
website van Brandtennis -> tips

Basistips 1. Forehand en Backhand
Racketnaar achteren (indraaien)
Ga met je racket naar achteren zo gauw je ziet waar
de bal gaat komen (kijk dus altijd naar de bal, de rest
komt vanzelf). De meest gemaakte fout in tennis is het
niet tijdig naar achteren gaan met het racket! Het kan
niet snel genoeg gaan. Let wel: bij hele snelle ballen
kan de achterzwaai korter gehouden worden om
toch op tijd de bal voor je te raken.
 
Kijk naar de bal tot het einde
Wel eens naar een hond gekeken die een door de
baas gegooide bal probeert te vangen? Die hond is
zo gefocust op de bal dat hij deze zelden mist. Kijk dus
naar de bal als die het racket van de tegenstander
verlaat (haal meteen je racket naar achteren, weet
je nog?) en blijf kijken naar de bal totdat je deze zelf
raakt. Alleen al deze oefening, hoe simpel ook, doet
wonderen!
 
Ontspan en blijf naar de bal kijken
Raak de bal voor je lichaam. Speel de bal en laat deze
niet met jouw spelen. Houdt tijdens het slaan je hoofd
stil en kijk nog steeds naar de bal als je deze raakt. Kijk
niet naar waar de bal heen gaat slaan. Maak je geen
zorgen over waar de bal heen gaat. Dat komt alle-
maal goed als je niet kijkt. Nieuwsgierigheid is in deze
funest!
 
Swingen met gevoel
Onderdruk de drang om snel te zwaaien met je racket.
Een wilde krachtige zwaai zorgt ervoor dat de bal (te)
wild van je racket afketst. Met een vaste en afgeme-
ten swing kan je de bal gecontroleerd (met richting,
vaart en diepte) spelen. Je zult er versteld van staan
hoe langzaam je maar hoeft te zwaaien om de bal
toch voldoende snelheid mee te geven. Hoe sneller
je zwaait, hoe minder contact je met de bal hebt en
dus hoe minder controle.
 
Door de knieën
Door de knieën licht gebogen te houden, ben je in
staat snel naar de bal te gaan. Bovendien wordt het
hierdoor mogelijk om tijdens het slaan het gewicht op
een natuurlijke wijze naar voren te brengen. Zorg er-
voor dat het gewicht dan al op de voorste voet is.
 
Om dit nog eens goed te bestuderen: Kijk eens op You
Tube: “forehand Federer” “backhand Federer” “-
backhand Nadal” (dubbelhandige backhand)
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TENNISACTIVITEITEN 2010                     
 
                                                                

Activiteiten Planning Organisatie 
(coördinerend) commissielid 

Lentetoernooi  met  

clinic door de tennisschool 
 
voor jong & oud  

Zondag 28 maart  vanaf 13.00 uur 

   
Evenementencommissie & 

Jeugdcommissie 
Gerry Rood, Wilma de Neeff, Francis 
Goosen & Willem Boorsma  

Jeugdcompetitie KNLTB 
 
1 jongens team tot 12 jaar 

Woensdagmiddag vanaf 13.30 uur  

Speeldagen onder voorbehoud: 

7, 14 & 21 april en 12,19 & 26 mei  
Inhaaldata 28 april & 2 juni 

Jeugdcommissie 
Wilma de Neeff & Francis Goosen 

Competitieleider 
Brent Bongers 

Perry Sport KNLTB  

Landelijke 

zondagcompetitie                    
 
2 damesteams 

Zondag vanaf 10.00 uur  

Speeldagen onder voorbehoud: 

11,18 & 25 april en 2, 9, 16 & 30 mei  
Inhaaldata: 30 april (Koninginnedag),   
13 (Hemelvaartdag) & 24 mei (2e Pinksterdag) en 6 juni    

Competitieleiders 
Brent Bongers &  
Cefas van Eekelen 

Voorjaarscompetities KNLTB 

Regio Midden          5 teams 
1 damesteam 18+  
2 herenteams 18+  
1 herenteam 35+  

Zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur 

Speeldagen onder voorbehoud: 

3, 10, 17, & 24 april en 8,15 & 29 mei  
Inhaaldata: 30 april (Koninginnedag) en 1 & 13 
(Hemelvaartdag) mei en 5 juni     

Competitieleiders 
Cefas van Eekelen &  
Brent Bongers 

 
1 damesdubbelteam 18+  

Dinsdagochtend vanaf 10.00 uur 

Speeldagen onder voorbehoud: 

6, 13, 20 & 27 april en 11, 18 & 25 mei  
Inhaaldata:  30 april (Koninginnedag), 4  & 13 (Hemel- 
vaartdag) mei  en 1 juni  

  

Zomeravondcompetitie 

KNLTB Regio Midden     
ca. 5 gemengd dubbelteams    

Woensdagavond vanaf 19.00 uur     

Speeldagen onder voorbehoud: 

19 & 26 mei en 2, 9, 16 & 23 juni 

Competitieleider 
Brent Bongers 

Vutcompetitie          
 
2 á 3 heren teams 

Vrijdagochtend vanaf 10.00 uur  

Speeldagen:   
Voorjaar: 16 & 23 april en 7,14, 21 & 28 mei 

Najaar: 20 & 27 aug. & 3, 10, 17 & 24 sept.                  

Ton de Vries  
(Willem Rosier) 

Pinkster familie- & vrienden- 

toernooi  
 

alle leeftijden  
familie & vrienden zijn wellkom 

Zaterdag 22 mei vanaf 12.00 uur 
 

Evenementencommissie & 

Jeugd Commissie 
Gerry Rood, Wilma de Neeff, Francis 

Goosen & Willem Boorsma 

Lustrumtoernooi Zaterdag 26 juni   
met o.a. Schaarsbergen Cup en 

Jeugdaktivitiet 
nadere info volgt 

Feestcommissie 
Marieke Bouwman &  

Sandra Broertjes  
 

Arnhemse Tennis- 

kampioenschappen 

Reservering voor de week van 6 t/m 12 

september 
nadere info in dit nummer   

Jeroen Rudolphie 
(Willem Rosier) 
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Versie Maart 2010            
 
 
 

Activiteiten Planning Organisatie 
(coördinerend) commissielid 

   

Open 35+ KNLTB toernooi Week van 13 t/m 19 september 
           

Vacant 
(Willem Rosier) 
 

Damesdag 
 
met introducées  

Zondag 5 september vanaf 13.00 uur  
  
nadere info volgt   

Evenementen Commissie 
Gerry Rood &  
Willem Boorsma 

Open Herendag Waarschijnlijk 2e zondag in september  
   

nadere info volgt           

Conny van Til 
(Willem Rosier) 
 

“Mutsen & Petten”  
 
Jeugdtoernooi 

Zondag 19 september vanaf 13.00 uur 
  

Jeugdcommissie 
Wilma de Neeff & 
Francis Goosen 

Hersttoernooi  
 
voor jong & oud 

Zondag 17 oktober vanaf 13.00 uur 
  

Evenementencommissie  
Gerry Rood &  
Willem Boorsma 

Toss Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
 
Dinsdagavond van 19.30 tot 22.50 uur 
 
Woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
 
Donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 
 
Vrijdagavond voor wedstrijdspelers  
aanvang in juni  na de voorjaarscompetities 

Zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur  

Hans Tielemans & 
Guusta Hagdorn 
Ries van Dijk & 
Franske Neuteboom 
Jacques Hendriks & 
Hans Tielemans 
Nelie Verhoeven & 
Vacature voor vervanger 
Gerbrich Koers   
tossleiding bij toerbeurt 

Guusta Hagdorn & 
Franske Neuteboom 
(Willem Rosier) 

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

Tennisschool XXL Brandtennis 
Trainer Randy van den Brink 
(Willem Rosier) 

 
Enkele opmerkingen: 

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

• Doorgang afhankelijk van weersomstandigheden, 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  

Mag ik ons even voorstellen. 
Wij, Cor-Louise en Ger Gubbels spelen sinds ongeveer
een jaar mee op de Tennisvereniging Schaarsbergen.
Op aanraden van onze tennislerares zijn we lid gewor-
den. Volgens haar heeft onze club ( Na een jaar mag
ik wel onze club zeggen ) twee grote voordelen;
Tennisvereniging Schaarsbergen is een gezellige club
en we hebben verlichting, zodat je in het voorjaar en
najaar ’s avonds kunt spelen. Cor-Louise en onderge-
tekende, we kunnen deze positieve aspecten van
onze vereniging volmondig beamen en waarderen.
Er worden gezellige en fanatieke toernooien georga-
niseerd; vaak zijn er tossmomenten, waaraan we met
veel plezier en inzet deelnemen.
Aangezien Tennisvereniging Schaarsbergen een
ruime deelname kent aan de competitie en er soms

invallers nodig zijn, mochten we een enkele keer in-
vallen. Ik herinner me een woensdagavond in Wage-
ningen, waarbij de sportieve oogst maximaal was; de
tegenstand minder, maar de gezelligheid en hapjes
weer van grote klasse waren. Cor-Louise en ik, we zijn
ingenomen met de verandering naar TVS. In Zevenaar
was het goed toeven en tennissen maar op Schaars-
bergen spelen we vaker en langer.
De organisatie van Tennisvereniging Schaarsbergen
vind ik in goede handen en ook al is het clubgebouw
voor tieners niet de blitse lokaliteit waar je wekelijks
met je vrienden gaat chillen, het is mij een waar ge-
noegen om door het Warnbornse Bos naar de club te
fietsen en de degens te kruisen met de mannen en
dames van Schaarsbergen.
Ger Gubbels
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Weer twee nieuwe kanjers erbij!
Bestuurders van verenigingen komen en gaan, dat is
bekend, maar toch moeten we dit in deze tijden niet
al te gemakkelijk roepen, want als ze over honderd
jaar op ons tijdperk terugblikken, dan zullen ze in ieder
geval vaststellen, dat iedereen het toen zó druk had!
Neem nou deze twee nieuwe bestuursleden van onze
vereniging, die er samen twee weken agenda-over-
leg voor nodig hadden om bij mij aan de keukentafel
aan te schuiven: Paul de Greef en Willem Rosier. Dat
in de nieuwe bestuurssamenstelling veel gelachen zal
worden, kan ik nu al voorspellen, want ik had vier
pretoogjes tegenover mij. Paul kenschetst zichzelf als
rustig en durfde zelfs te beweren, dat zijn vrouw dat
zou beamen, als ik het haar zou vragen, maar zover
ga ik natuurlijk niet. Mij lijkt hij een bestuurslid met wie
je goed uit de voeten kunt: met humor en deskundig-
heid “je ding doen”, dat is hem wel toevertrouwd en
dat is maar goed ook, want hij gaat vanaf nu over de
financiën. Willem geniet van zijn espresso en heeft alles
van een goede Bourgondiër in zich, zo’n man laat zich
de kop niet gek maken, dat is duidelijk. Beiden stralen
uit, dat de TVS enorm boft! Willem gaat technische
zaken doen en heeft natuurlijk al veel ervaring met het
40+-toernooi (inmiddels 35+!). Beide mannen had ik
de vragen al toegestuurd, want...tja...als je maar een
half uurtje hebt tussen middag en avond, dan moet
het snel gaan.
Paul is groot gegroeid in Arnhem en groot geworden
in de accountancy en gelukkig niet bij de Lehmann
Brothers gaan werken. Willem, afkomstig uit Dordrecht
en zo te zien niet al te zeer getroffen door de bakermat
van het Nederlandse calvinisme, noemt zich onder-
wijskundige en vertelt nu onderwijsgevenden wat het
beste voor hen en voor het onderwijs is, dus geheid
een kandidaat als opvolger van Plasterk. Beiden
hebben ze verschillende keren geprobeerd weg te
duiken in de struiken, als ze voorzitter Eddo zagen aan
komen lopen, maar dat is uiteindelijk niet gelukt en ze
zijn gestrikt. Hun motivatie is even simpel en oprecht
als die van de vorige bestuursleden: als je lid bent van
een vereniging, dan moet je ook bereid zijn om je voor
die vereniging in te zetten. Ik geniet van hun optimis-
tische kijk op onze TVS. “Ach kom nou, die banen van
ons kunnen nog minstens vijftien jaar mee, dat heeft
de KNLTB zelf vastgesteld” en “financieel staan we er
helemaal niet slecht voor”. Kijk, zulke mensen heeft de
TVS nodig èn gekregen!
Paul noemt als bijzonderheid nog, dat hij aan trimhoc-
key doet. Trimhockey? “Ja, eerst gymnastiek en dan
hockey.” Tja, op die manier kunnen de Olympische
Spelen straks wel een maand duren. Willem heeft
Nederlands gestudeerd, een echte alpha dus en zijn/
hun huis is van onder tot boven gevuld met literatuur,
sterker nog....ze bezoeken zeker vijftig theatervoorstel-
lingen en musea per jaar.!! Niet raar dus, dat ik hen
moeilijk aan tafel kreeg. Willem is ook nog een ferven-
te hardloper en als ik dan wil beginnen over alle psy-
chische problemen, die heel hardlopend Nederland
op deze wijze succesvol oplost, krijg ik alleen maar een
meewarige blik. Op dat moment meldde Paul natuur-
lijk, dat hij óok bridge speelt.
Beste mensen, dit interview was weer ouderwets la-

chen zonder een borrel erbij, dus heel echt! Paul de
Greef en Willem Rosier, ook met jullie heeft de TVS weer
wind mee!
 

Die-hards bij zes graden vorst
Dinsdagavond 15 december, 6° vorst, helder weer,
droge knisperende banen en een gouden gloed van
de baanverlichting. Dat waren de omstandigheden
waarbij Randy en zijn leerlingen de tennissport beoe-
fenden.
Zwaar gebukt onder de verantwoordelijkheid van
tosslijder begaf ik mij per automobiel toch maar naar
de club. Je weet maar nooit of er nog liefhebbers zijn.
En ja hoor Randy had de baanverlichting al ontstoken
en was druk in de weer met een pupil. Dan toch maar
het koffieapparaat aan en de verwarming hoger
gezet. Even later kwamen er nog drie clubgenoten bij
zodat we een potje konden tennissen. Dat was best
leuk. Een beetje koud in het begin maar gaandeweg
naarmate het spel vorderde werd je goed warm.
Sommigen hadden nog wel een (linker) handschoen
nodig maar zelfs dat was eigenlijk niet nodig. De ballen
vertoonden wel rare neigingen. Ik kan het niet natuur-
kundig verklaren: de baan was hard, de ballen ook,
maar ze stuitten nauwelijks op. Dat was even wennen
zoals je moet wennen als je binnen speelt.
Helaas bleek na een uurtje dat mijn kornuiten allen
voor de les van half negen kwamen en mij alleen een
uurtje hebben gebruikt voor hun opwarming. Jammer,
want ik had nog best een potje willen spelen.
De volgende dag begon het te sneeuwen en kreeg
de winterpret een ander gezicht.
Ries van Dijk
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Feest! TV Schaarsbergen bestaat dit jaar 30 jaar!! 

 

In 1980 kondigde Koningin Juliana aan dat ze afstand zou doen van de troon, een 

belangrijke gebeurtenis van dat jaar. Maar zeker niet de enige belangrijke 

gebeurtenis ….. want 30 jaar geleden was ook de oprichting van TV Schaarsbergen!  

 

Om zo’n 30-jarig jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan is er zelfs een feestcommissie opgericht, 

bestaande uit Marieke Bouwman en Sandra Broertjes.  Even een kleine introductie voor wie ons nog 

niet kennen…. Na jarenlang afwisselend fanatiek en totaal niet te hebben gespeeld, besloten wij 

samen weer te gaan tennissen. Na wat omzwervingen zijn wij in 2006 uiteindelijk lid geworden van 

TV Schaarsbergen. Daar werden we direct warm onthaald, ontmoetten we veel leuke mensen en 

spelen nu (dank zij de overtuigingskracht van Mapp) woensdagavond en (inval) zondagcompetitie. 

Inmiddels zijn we, als het weer tenminste meewerkt, vrijwel wekelijks op de tennisbaan én in de 

kantine te vinden.  

 

Wat gaan we doen om ons 30-jarig bestaan te vieren??  

Verspreid over 2 dagen zijn er door de diverse commissies allerlei 

activiteiten georganiseerd, waaronder natuurlijk feestvieren!  

Op vrijdagavond 25 juni vindt er, vanwege het grote succes van vorig jaar, 

wederom de Schaarsbergen Cup plaats waarbij de competitiespelers tegen 

elkaar gaan strijden (behalve de finalewedstrijden).  

Zaterdag 26 juni beginnen we in de ochtend met diverse activiteiten voor de 

jeugd en in de middag hebben we een gezelligheidstoernooi voor onze niet-

competitiespelers. Aan het einde van de middag kunnen we genieten van de 

finalewedstrijden van de Schaarsbergen Cup en wordt de BBQ aangestoken, 

onze maag moet tenslotte ook gevuld worden. En wat zou een 

feestcommissie zijn zonder feest, dus ’s avonds kunnen de voetjes van de 

vloer, want we hebben live muziek.  

 

De mensen die ons inmiddels kennen weten dat voor ons tennissen niet alleen lekker sporten is, 

maar vooral ook gezelligheid, mensen ontmoeten en ontspannen. Wij kennen nog lang niet iedereen 

van onze club en we hopen daarom ook heel veel leden en hun partners te mogen verwelkomen op 

vrijdag 25 juni en zaterdag 26 juni om deze 30-jarige mijlpaal te vieren. Noteer deze data vast in je 

agenda! 

 

groetjes van de feestcommissie, 

Marieke en Sandra 

Wat gebeurde er 

nog meer in 

1980? 

 John McEnroe 

lost Björn Borg 

voor de tweede 

keer dit jaar af als 

nummer één van 

de wereld 

België bestaat150-

jaar als 

eenheidsstaat 

De voormalige 

filmacteur Ronald 

Reagan wordt 

president van 

Amerika 

John Lennon 

wordt in New 

York vermoord 

door Mark 

Chapman 

De cent wordt in 

Nederland 

officieel 

afgeschaft 

3M brengt de gele 

post-it velletjes op 

de markt 

De Zwarte markt 

van Beverwijk 

wordt opgericht 

De best verkochte 

singel is die van 

Barbra Streisand, 

Woman in Love 

Geboren zijn: 

Gisele Bündchen 

(Braziliaans 

model), Venus 

Willims 

(Amerikaanse 

tennisster), Dirk 

Kuijt (voetballer) 

en Martina 

Hingis (Zwitserse 

tennisster)  

pagina 11



 
 

VOORJAARSCOMPETITIES & ZOMERAVONDCOMPETITIE 2010   
  

Captainsavond 
De captainsavond vindt plaats op maandag 15 maart in het clubhuis. Wij zijn van 20.00 tot 
21.00 uur aanwezig om u onderstaande zaken te verstrekken en de competitiebijdrage in 
ontvangst te nemen.  

• Captains-infopakket 

• Verstrekking ballen en wedstrijdformulieren voor de thuiswedstrijden 

• Rooster bardiensten competitieteam 

• Betaling inschrijfgeld per team  

Indien je als captain niet zelf in de gelegenheid bent om op de captainsavond aanwezig 
te zijn, regel dan even een vervanger. 
 

Competitieteams 
Zondag – 2 damesteams 
Zaterdag - 1 damesteam 18+ - 2 herenteams 18+ - 1 herenteam 35+ 
Dinsdagochtend - 1 damesdubbelteam 18+ 
Woensdagavond zomercompetitie – 5 gemengde teams 
Vrijdagochtend – VUT-competitie – 2 à 3 teams 
 

Inschrijfgeld     Wordt op 15 maart met de teams verrekend. 

 

Verenigingscompetitieleiders / VCL                                                                                       
Brent Bongers e-mail: brentbongers@chello.nl, mobielnr.: 0612508776 & 
Cefas van Eekelen  e-mail: cefasve@hotmail.com, mobielnr.: 0648927702 
Brent is nu ook de competitieleider voor de Zomeravond en voor de Jeugd 

 
SPEELSTERKTE  U kunt deze raadplegen op de site “www.mijn knltb.nl” (op basis van uw 

lidmaatschapsnummer en naam). 

 
LADDERCOMPETITIE     In het verleden werd dit op initiatief van één onzer leden 

georganiseerd. Herhaaldelijk wordt dit ter sprake gebracht. Nu nog een initiatiefnemer om 
dit nieuw leven in te blazen. Wie durft dit op zich te nemen? 

 

VACATURES  Wij zijn nog op zoek naar een organisator van het Open 35+ toernooi, een 

waarnemer voor de donderdagmiddagtoss en een lid voor de sponsorcommissie. 

 

 
TENNISSCHOOL  XXL    Schaarsbergen heeft een contract met Tennisschool XXL en trainer 

Randy van den Brink. De tennisschool XXL heeft Schaarsbergen verbonden aan 
Tennisschool XXL – Brandtennis. Dit heeft voor ons als voordeel dat wij meerdere dagen per 
week gebruik kunnen maken van de trainersstaf en dat de samenwerking met jeugdspelers 
van andere clubs gemakkelijker wordt. Zie ook www.brandtennis.nl. 
 
Alle vrijwilligers van Technische Zaken wensen u alvast een heel plezierig en blessurevrij 
tennisseizoen toe. Waar u ons kunt bereiken is te vinden in de Colofon op de eerste 
binnenpagina. 
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Gezocht...
Wie is bereid om zich actief in te zetten voor de
behartiging van de sponsorportefeuille. Het gaat
daarbij vooral om het opbouwen en onderhou-
den van de contacten met de sponsoren van de
reclamedoeken en andere algemene reclame
uitingen op ons park.
Belangstellingen kunnen contact opnemen met
Gerry Rood of Eddo Neuteboom.
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Uit eten bij TRIX
En ja hoor, uw razende reporter kreeg weer een ver-
zoek om het een en ander uit te zoeken en u daar
verslag van te doen. Ditmaal ging het om het konink-
lijk huis, althans dat was wat ik uit het verzoek opmaak-
te. Bij “Beatrix” denk je toch meteen aan het huis van
Oranje en alles wat daarmee samenhangt, zoals
klasse, kwaliteit, smaak, betaalbaar (alles is relatief !)
en “bereikbaar”. Maar, al snel werd het mij duidelijk
dat het niet de majesteit betrof maar dat het wel aan
alle hiervoor genoemde kwalificaties voldeed; het
ging namelijk om Restaurant “TRIX” aan de rand van
Schaarsbergen,op de Schelmseweg. Wie kent deze
lokaliteit niet?
Toen uw reporter nog als kleine jongen in de korte
broek op de Hoogkamp rondsprong, betrof het hier al
een café-restaurant. Nu is het sinds jaren echter een
kwalitatief uitstekend restaurant, zo mocht uw reporter
noteren uit de monden die ooit al eens bij “TRIX” ge-
vuld waren.
Tijdens een gesprek met de eigenaresse, Trix Grimmelt,
bleek het pand al sinds 1905 in gebruik te zijn als hore-
cagelegenheid. In 2005 kocht Trix het toenmalige
restaurant Menthenberg en veranderde daarmee
ook de naam in “TRIX”. Waar deze naam aan ontleend
is, zal u nu wel duidelijk zijn. Op de vraag of er ook
sportief een relatie ligt naar de tennissport, antwoordt
Trix dat zij in het verleden wel getennist heeft maar
daar momenteel weinig tijd meer voor vindt. De reden
om dan toch bekendheid te geven aan haar restau-
rant in ons blad is dan ook voornamelijk ingegeven

door het feit dat de locatie “bij ons om de hoek” is.
Dat is dan ook wat Restaurant TRIX wil bieden, lekker
eten voor een betaalbare prijs, bij u om de hoek. Ik
zou zeggen, “warm aanbevolen”, en toch een beet-
je koninklijk.
Jaap Altena
 

Re-animatie Arnhemse Tennis Kampi-
oenschappen  (ATK) 
Wie wil er nou niet kunnen zeggen dat je tenniskam-
pioen van Arnhem bent en wel voor een heel jaar?
In Arnhem wordt om deze prestigieuze titel echter al
vele jaren niet meer gestreden; 1986 was naar verluid
de laatste editie van de Arnhemse Tennis Kampioen-
schappen (ATK). Daarna werd het stil….
Maar er gloort hoop aan de horizon….. Na de eerste
verkenningen in 2008/2009, door en op voorspraak
van het voorzittersoverleg van de tennisverenigingen,
is sinds kort een heuse projectgroep aan de slag om
in 2010 een herstart van de ATK voor te bereiden. Gelet
op de uitstraling van een dergelijk evenement, is de
gemeente Arnhem vanaf het allereerste moment
betrokken bij de opzet en financiering.
De projectgroep voor 2010 wordt gevormd door leden
van TV Malburgen en TV Schaarsbergen. Uitbreiding
met vertegenwoordigers van andere Arnhemse ten-
nisverenigingen is wenselijk. Voor 2011 zou het mooi
zijn als andere verenigingen ook participeren dan wel
het stokje overnemen.

Omdat er ongetwijfeld nogal wat kinderziektes gaan
opspelen, is er voor gekozen de eerste editie van de
ATK te beperken voor een te overziene categorie

spelers. Gekozen is voor de speelsterktes 5, 6 en 7,
leeftijdscategorieën 17+ (single en dubbels) en 40+
(alleen dubbels). Deze beperking houdt ook verband
met het aantal beschikbare banen. Vooralsnog wordt
er van uitgegaan dat alle wedstrijden op de parken
van de beide organiserende verenigingen worden
gespeeld (Malburgen kunstgras, Schaarsbergen gra-
vel); het valt echter niet uit te sluiten dat ook een
beroep zal moeten worden gedaan op in week 36
beschikbare banen op één van de andere Arnhemse
tennisparken.
Reserveert u alvast in uw agenda; week 36 (6 -12
september) : A.T.K. 2010
Aanmelding staat (uitsluitend) open voor de leden
van de 8 Arnhemse Tennisverenigingen, te weten TV
De Hoogkamp, ATC de Groene Kamer, TV Presikhaaf,
A.L.T.B., T.V. Elden, T.V. Schuytgraaf, T.V. Malburgen en
TV Schaarsbergen.
In de projectgroep hebben zitting Carla Boekhorst,
Otto van Hunen en Stef Velberg namens TVM en Ger
Gubbels, Ite van Til en Jeroen Rudolphie namens TVS.
Al uw vragen, opmerkingen, maar liever aanmeldin-
gen c.q. versterkingen van de projectgroep kunnen
worden gedaan via atk2010@live.nl.

Kortom: houdt het affiche in uw clubhuis in de gaten,
schrijf in, en kom in de krant als Arnhems tenniskampi-
oen 2010!
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Alles in goede banen...
Zo aan het begin van het seizoen is het goed om onze afspraken op en rond de banen weer eens op een
rijtje te zetten. Deze zijn ook altijd na te lezen op onze website www.tvschaarsbergen.nl
 
Afhangen van de tennisbanen
Als het druk is op de banen, gelden de volgende regels zodat iedereen zo goed mogelijk aan het tennissen
komt.
• Voor het gebruik van de tennisbanen hangt u het geldig uitgegeven lidmaatschapsbewijs (KNLTB speelpas)
op het “afhangbord”.
• Bij een enkelspel maximaal een half uur afhangen
• Bij een dubbelspel maximaal een uur afhangen.
• Bij een gelijktijdige aanvangstijd van het spel en indien alle banen bezet zijn, eerst het enkelspel afhangen.
• Niet op een andere baan spelen dan u heeft afgehangen.
• Niet voor het verstrijken van uw speeltijd uw speelpas doorhangen naar de volgende speeltijd.
• Er kan niet worden afgehangen op banen waar:
- Les wordt gegeven
- Competitie en/of toernooien worden gespeeld
- Toss activiteiten plaatsvinden.
• U dient in persoon op het tennispark aanwezig te zijn. U mag uw pas dus niet uitlenen aan iemand anders.
 
Slepen van de tennisbanen
T.V. Schaarsbergen heeft 6 prima gravelbanen.
Om die banen goed te houden is het volgende van groot belang:
• Na gebruik de tennisbaan altijd direct slepen.
• De banen NIET slepen als ze erg nat zijn
• NOOIT regenplassen wegslepen of opdweilen.
• Sleepnet op de haak aan het hek ophangen

Baanverlichting
TV Schaarsbergen beschikt over 4 verlichte banen tot 23.00 uur. U kunt bij ons dus tot ’s avonds laat terecht. 
Het zelfstandig bedienen van de baanverlichting mag alleen als er geen barbezetting aanwezig is. Gebruiks-
aanwijzing:
• De verlichting mag enkel ingeschakeld worden als het blauwe lampje brandt
• De schakelaar links is van de verlichting baan 1 & 2
• De schakelaar rechts is van de verlichting baan 3 & 4
• De inschakeling van de 2de groep is automatisch vertraagd in verband met aanloopstroom
• Om 22.55 uur schakelen baan 3 & 4 automatisch uit
• Zijn er slechts 2 banen in gebruik dan staat u zonder waarschuwing in het donker.
Let dan zelf goed op de tijd, ook in verband met het slepen van de banen
• De verlichting direct na elkaar in – en uitschakelen is niet mogelijk, dit is beveiligd.
Zet de schakelaar in de IN stand en de verlichting gaat automatisch na 12 minuten aan.
 
Sproeien van de banen
TV Schaarsbergen beschikt over een automatisch besproeiingssysteem. Bij droog weer slaat de automatische
besproeiingsinstallatie aan om 13.00 en 18.00 uur Het sproeien duurt slechts 1 minuut per baan. Voor het behoud
van de banen is het van belang dat u de instructies bij het besproeien in acht neemt. Wanneer de automa-
tische besproeiingsinstallatie aanslaat:
• Verlaat de banen
• Laat de banen drogen
 
Jaarlijks onderhoud van de banen
T.V. Schaarsbergen beschikt gelukkig over een groep van enthousiaste vrijwilligers die het onderhoud van de
banen, het groen en het clubhuis goed bijhouden.
Leden die er graag ook iets bijdoen zijn altijd van harte welkom; je kunt je aanmelden bij bestuurslid Stefan
van Hezewijk of iemand van de onderhoudsploeg (zie op de website www.tvschaarsbergen.nl, bij Commissies)
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 LENTETOERNOOI 

 
ZONDAG   28 MAART 2010                13.00   UUR 

 

Ons traditionele lentetoernooi luidt weer een enthousiast tennisseizoen in. 

Na de barre winter rekenen we op een succesvol openingstoernooi .  

 

We doen een extra oproep aan onze leden, die niet gewend zijn om aan een 

toernooi deel te nemen:  Schrijf je nu in en beleef het gezellige clubgevoel  !!! 

 

We spelen volgens het toss-systeem, maar houden zoveel mogelijk rekening met 

speelsterkten. 

 

NEEM JE VASTE TENNISMAATJES MEE  

 

13.00  uur      inschrijven en bijpraten met hapje en drankje 

13.30  uur      start wedstrijden van  4 x 40 minuten 

16.30  uur      afsluiting  en borrelen  

 

Inschrijven liefst per e-mail w.boorsma@hetnet.nl   of  gerryrood@hetnet.nl  Dat kan 

tot  23 maart. Telefonisch  kan ook: 026 3515673. Vergeet niet je speelsterkte te 

vermelden. Kosten   €  3,50 per persoon. Kijk ook op de jeugdpagina.  

 

PINKSTERTOERNOOI 

 
ZATERDAG  22 MEI  2010     12.00  UUR 

 

FAMILIE  & VRIENDEN OOK  WELKOM! 

 

Geprolongeerd wegens succes. In 2009 met maar liefst  60 deelnemers! We hopen 

dit jaar dit aantal  minstens te evenaren. Er wordt gespeeld naar het toss-systeem, 

maar we houden rekening met je speelsterkte. Neem vooral kinderen, 

kleinkinderen en andere familieleden of goede vrienden mee. 

 

Na afloop is er een HEERLIJKE BARBECUE ! 

 

Inschrijven met speelsterkte tot dinsdag 18 mei a.s. bij w.boorsma@hetnet.nl of 

gerryrood@hetnet.nl, telefonisch  026 3515673 of via het inschrijfformulier in clubhuis 

                              
Kosten: alleen tennissen         €   2,50 p.p. 

  tennissen + barbecue  €  12,50 p.p 

  alleen barbecue  €  10,-- 
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Het Lustrumtoernooi
Op zaterdag 26 juni 2010 viert Tennisvereniging
Schaarsbergen haar 6e lustrum. Zoiets moeten we dan
ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. Blokkeer 26
juni dan ook maar in uw agenda want de organisato-
ren staan garant voor een sportieve en heel gezellige
dag.
 
Het spoorboekje voor deze feestdag:
10.30 – 13.00 uur: Jeugdtoernooi – jeugdactiviteiten
13.00 – 16.00 uur: Recreatief toernooi voor alle leden.
Het maakt niet uit welk niveau je hebt, als je maar een
racket vast kunt houden.
16.00 – 16.30 uur: Clinic tennisschool. Wil je een bepaal-
de slag oefenen met ballenkanon of de snelheid van
je service meten? Dat kan op dat tijdstip.
16.30 – 18.00 uur: Finale Schaarsbergencup.
 
Het toernooi wordt op vrijdagavond 25 juni gespeeld
en de finales vinden natuurlijk onder grote publieke
belangstelling plaats aan het eind van deze zaterdag-
middag. Na de finales begint het jubileumfeest vanzelf
op gang te komen. Sandra en Marieke garanderen
ons een spetterend feest. In ieder geval rekenen wij er
op dat alle leden 26 juni vrijhouden, dan wel vrij ma-
ken! Tot op de tennisbaan; maar zeker tot de laatste
zaterdag van juni!
 

Tennisschool XXL Brandtennis (door
Pim Brand)
Hallo allemaal,
 
Vanaf 1 april wijzigt de naam van de tennisschool XXL
MN in XXL Brandtennis. Verder verandert er niets voor
jullie enkel dat de tennisschool “brandtennis” de
tennislessen en de trainingen gaat organiseren. Randy
van den Brink blijft de tennisleraar en we hopen dat
de aanmelding zo groot wordt dat ie meerdere dagen
les kan komen geven.
Vanaf 5 april a.s. starten de zomertennislessen. Je kunt
je nu al opgeven via de website van
tennis XXL: www.tennis-xxl.nl -> XXL Brandtennis -> TV
Schaarsbergen.  Als het goed is heeft iedereen hier-
over inmiddels een brief per mail ontvangen. Deze
keer kun je al je mogelijke dagen invullen, we hopen
hierdoor een grotere aanmelding te krijgen. Dus niet
alleen op dinsdag zullen de lessen worden ingepland.
Wel proberen we de lessen uiteindelijk zoveel mogelijk
op enkele dagen bij elkaar plannen met als hoofdles-
dag de dinsdag. Om teleurstellingen te voorkomen
vragen we je wel meer dagen en tijden op te geven,
wanneer je kunt lessen, waardoor we voldoende al-
ternatieven hebben en het zo optimaal mogelijk
kunnen inplannen.
 
XXL Brandtennis heeft ook een eigen website: www.
brandtennis.nl  Hierin wordt regelmatig bruikbare in-
formatie over tennis Arnhem beschreven, vooral op
het gebied van jeugdtennis. Ook kun je via deze site
jezelf opgeven: www.brandtennis.nl -> tennisles -> TV
Schaarsbergen, de rest gaat vanzelf.
 
Veel tennisplezier en hopelijk snel tot ziens op de
tennisbaan.
Pim Brand, XXL Brandtennis
 
De contactgegevens van XXL Brandtennis zijn
Brandtennis
Bachlaan 3
6815 dd Arnhem
Tel. 06-36410420
E-mail pim@brandtennis.nl
www.brandtennis.nl

Commissie Werving
In de Ledenvergadering 25 januari is deze nieuwe
commissie in het leven geroepen. De taak is voorstel-
len te doen om leden te werven en leden te behou-
den en na goedkeuring door het bestuur acties te
ondernemen. De leden zijn Carla Sluiter, Cor-Louise
Gubbels en na de vergadering heeft Ries van Dijk zich
nog aangemeld. Er wordt nog gezocht naar een
vierde lid het liefst een wat jonger iemand om een
betere afspiegeling te krijgen.
De eerste bijeenkomst is 8 februari geweest. Er werd
stevig gebrainstormd en ook voort-geborduurd op
ideeën die het bestuur in samenspraak met Marco
van Holten van de KNLTB hadden ontwikkeld.
Naast verbeteren naamsbekendheid en bewegwijze-
ring is vooral gesproken over het benaderen van de
leeftijdsgroep 50 plus. We moeten de overige leeftijds-
groepen natuurlijk niet verwaarlozen maar de grootste
kans op succes lijkt toch op de oudere leeftijdsgroep
te liggen. Gedacht wordt aan het aanbieden van een
aantal min of meer gratis lessen waarbij leenrackets
kunnen worden gebruikt.
Ook wordt een beroep gedaan - bij deze - op onze
leden om buren, kennissen, familie en vrienden te
wijzen op onze fantastische club, prachtig gelegen,
met een gezellige sfeer en legio mogelijkheden om
vaak te tennissen.
Jullie horen nog van ons.
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Rozendaalselaan 7
6881 KX Velp

Tel: 026 3619010
www.veldmansport.nl

Maandag  13:00 - 19:00
Dinsdag  10:00 - 19:00
Woensdag 10:00 - 19:00
Donderdag 10:00 - 19:00
Vrijdag   10:00 - 21:00
Zaterdag  09:00 - 17:00
Zondag  gesloten

2de racket 
25% korting

tennisrackets mag u bij ons eerst vrijblijvend testen!

Ready foR 
         tennis

nieuw in onze collectie tenniskleding
 lotto en k-swiss

Pacific  actie snaar

 klaar binnen 

5 werkdagen€15,-
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Bloembinderij Het Zeeuws knoopje 
Oremusplein 4 

6814 DN  Arnhem 
026 - 351 71 48 

 

� bloemen 

� boeketten 

� bloemstukjes 

� bloementaarten 

� rouw- en trouwwerk 

� planten (binnen en buiten) 

� cadeau’s en brocante 
 

openingstijden 
ma - vrij    09.00 - 18.00 uur 
zat             09.00 - 16.00 uur 

 

 

Terugblik wintertennis
In 2009 hebben we bij wijze van experiment de gra-
velbanen in de winter beschikbaar gehouden voor
wintertennis. Tot medio december is daar dankbaar
gebruik van gemaakt. Het bestuur wilde het winter-
tennis als nieuwigheid onder de aandacht brengen
en heeft de redacties van alle Arnhemse kranten een
persbericht gestuurd. RTV ARNHEM reageerde als een
van de weinigen; Stefan heeft daar op 15 december
een heus radio-interview afgegegeven en daarin flink
reclame gemaakt: “komt allen wintertennissen bij
Tennisvereniging Schaarsbergen” en meer van die
opruiende praat.Twee dagen later sloeg Koning
Winter echter geprikkeld toe. Sindsdien zijn alle banen
keihard bevroren en voorzien van een 10 cm dikke
sneeuwlaag. Een vindingrijk plan om als jeugactiviteit
alle jeugdleden op te trommelen en de grootste
sneeuwbal van Nederland te laten rollen op de banen
is nooit tot uitvoering gekomen. Het mes had zo aan
3 kanten kunnen snijden: de jeugdleden een hoop lol,
alle sneeuw van de banen gerold en flink wat publi-
citeit! Waarschijnlijk had die ijsbal er nog gelegen tij-
dens ons komende lustrum van 26 juni a.s….
Helaas hebben we niet kunnen testen of de banen en
mogelijk omhoog gevroren lijnen na flinke vorst en
dooi weer voldoende waren op te lappen voor verder
wintertennis. Dat moeten we volgende winter maar
weer uittesten. In ieder geval houden we volgende
keer de gravelbanen weer zo lang mogelijk open.
Het wintertennis is nu voorbij. Zodra de vorst uit de
grond is en de banen niet meer te nat te zijn, gaat de
al popelende onderhoudsploeg onder deskundige
leiding van Ton de Vries aan de start met de voorbe-
reidingen voor het nieuwe seizoen. De zeer succesvol
gebleken nieuwe banen-schaaf en banen-eg, die we
vorig jaar hebben aangeschaft, worden dit jaar met
nog enkele handige verzamelbakken en hulpstukken
uitgebreid. Dus als je die wonderlijke werktuigen in
werking wilt zien: met je aan als vrijwilliger voor de
onderhoudsploeg!
Stefan van Hezewijk
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Beste Jeugdleden,
Nog even en het tennisseizoen gaat weer van start!
De jeugdcommissie heeft allerlei plannen gemaakt
om er een gezellig, leerzaam en sportief jaar van te
maken. Vorig jaar zijn er aardig wat nieuwe jeugdle-
den bij gekomen. Daar zijn we blij mee want hoe meer
kinderen hoe gezelliger! Ook dit jaar hopen we dat
veel kinderen zullen ontdekken hoe leuk het is om bij
T.V. Schaarsbergen te gaan tennissen. En tennis wordt
écht leuk wanneer je de techniek beheerst. Daarom
is het verstandig om les te nemen. Ben je dit van plan
of heb je een vriend(innet)je die ook wil gaan tennissen
dan is het mogelijk om, in overleg met onze tennisle-
raar Randy, een gratis proefles af te spreken.
 
Wat staat er op het programma komend seizoen? We
starten op zondag 28 maart met het Lentetoernooi
waarbij er een clinic zal worden gegeven door de
tennisschool. Een toernooi om er weer even goed in
te komen. Kosten bedragen € 1.50 per persoon.
Op woensdag 7 april begint de jeugdcompetitie en
het zou leuk zijn wanneer het jeugdteam zoveel mo-
gelijk wordt aangemoedigd door iedereen!
Met Pinksteren kun je iemand (hoeft niet perse familie
te zijn) uitnodigen om mee te doen met het familie-
toernooi.
T.V. Schaarsbergen bestaat dit jaar 30 jaar en dat
gaan we in juni vieren met een feestelijk toernooi voor
jong en oud.
We gaan nog diploma tennissen met pannenkoeken
en ook het ‘Mutsen en Petten’ toernooi staat weer op
de activiteitenkalender. Wíj hebben er erg veel zin in!
Jullie ook?
 

 

 

Wilma de Neeff 

Francis Goosen 

We houden jullie zoveel mogelijk via de mail en het clubblad op de hoogte van alle activiteiten. Hou je 

mail dus goed in de gaten!                                          Heb je vragen of wil je iets laten weten, mail ons dan: 

wilma-de-neeff@kpnmail.nl of francisgoosen@hotmail.com  

 

Pinkstertoernooi
Noteer alvast in je agenda!
Zaterdag 22 mei, aanvangstijd 12.00 uur: Pinkstertoer-
nooi
Familie en vrienden zijn welkom!
Na afloop is er een heerlijke barbecue!
Inschrijven kan t/m 17 mei. (gerryrood@hetnet.nl of
wilma-de-neeff@kpnmail.nl)
 

Wintertennis
Een aantal kinderen begon heel enthousiast aan het
‘experiment’ van de winterlessen, gegeven door
Randy op de dinsdagmiddag. Dat was een groot
succes, totdat……. het écht winter werd! Eén lid (ik zal
geen naam noemen) was wel héél fanatiek!
Als de vorst weer uit de grond is, de krokussen weer
bloeien en het weer een beetje meewerkt, is het tijd
voor het LENTETOERNOOI! Dit gezellige toernooi is voor
alle leden, dus ook de ‘oudjes’. Het begint om 13.00
uur en er zal ook een clinic worden gegeven door
tennisschool XXL. Geef je op vóór 23 maart!
gerryrood@hetnet.nl of wilma-de-neeff@kpnmail.nl
 

Zoek je een tennismaatje?
Kijk eens op de jeugdledenlijst die je per mail hebt
ontvangen en neem het initiatief om een tennisaf-
spraak te maken! Altijd gezellig!
Heb je deze lijst niet ontvangen, laat het dan even
weten.
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Volgende Info
 
De eerstvolgende Info verschijnt rond 18 juni.
U kunt kopij aanleveren tot uiterlijk vrijdag 28 mei
bij Hans Tielemans: tielvuur@planet.nl
Graag ontvangen wij de tekst in Word (zonder
opmaak) en foto's zijn altijd welkom als separate
*.jpg documenten, in een zo hoog mogelijke re-
solutie.
 
De redactie wenst u een voorspoedig en sportief
tennisseizoen 2010....
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