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Van de voorzitter
Beste mensen, 

Hierbij ontvangt u de tweede Info van 2007. 
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we de ALV al
enige weken achter de rug. In deze ALV heeft een be- 
stuurswisseling plaatsgevonden, waarbij Conny van Til
haar functie van secretaris heeft overgedragen aan
Elleke van Berckel en waarin ikzelf de functie van voor- 
zitter heb overgenomen van Christoph Hrachovec. Elleke
zal zichzelf verderop in dit blad voorstellen en u vindt
over mijn persoon en ook over de koers van bestuur en
vereniging meer informatie in een interview door Herman
Boesveld. 
Het bestuur is al in de vernieuwde samenstelling bij- 
eengeweest om taakverdelingen, overlegvormen en
acties betreffende de start van het seizoen af te stem- 
men. 
Intussen worden de nodige voorbereidingen getroffen
om het tennisseizoen 2007 van start te laten gaan. In dit
kader noem ik het vele werk, dat groudsman Gerrit Hen- 
geveld met zijn helpers verricht om de banen weer speel- 
klaar te maken. Het streven is om begin april de banen
speelklaar te hebben. Aan de mensen zal het niet liggen,
maar tot nu toe bleek het weer ook dit jaar weer een rem- 
mende factor van betekenis. 
En dan is er het belangrijke nieuws, dat het Bestem- 
mingsplan Buitengebied Arnhem Noord door de Arn- 
hemse gemeenteraad zeer recent is goedgekeurd. In dit
bestemmingsplan is ook de goedkeuring voor de huidige
baanverlichting opgenomen. Wij zullen nog moeten on- 
derzoeken welke de gebruiksvoorwaarden voor ons zijn
binnen dit bestemmingsplan. 

Tot slot wens ik iedereen een voorspoedig tennisseizoen
in 2007 en hoop ik velen van u op ons mooie tennispark
te mogen treffen. 

Eddo Neuteboom, 
Voorzitter

Met dank aan sponsors 2007!
&#61595; De VastgoedKompagnie 
&#61595; Van Reijnen Brood en Banket 
&#61595; ’t Pannekoekhuis Schaarsbergen 
&#61595; SMIC 
&#61595; Veldman Sport Velp 
&#61595; Point 
&#61595; Fysiotherapie Pim de Neeff 
&#61595; Autobedrijf Erwin de Bruin 
&#61595; Hotel Warnsborn 
&#61595; Heuvelink Verzekeringen 
&#61595; Makelaar Petra de Kleermaker 
&#61595; Manage de Kemperberg 
&#61595; Drost en zn. 
&#61595; Tax wijnen 

Wilt u ook onze club sponsoren, neemt u dan contact op
met Bart Jan Sol via bjsol@bart.nl of 026-3515537.

Stelling

Wat…jongeren draaien op voor de kosten van de
vergrijzing? Neem nou TVS…een handjevol grijs- 
aards van gemiddeld 63 jaar draait jaarlijks op voor
het tennisgenot van óók de jongeren, maar ja….- 
goed bespeelbare tennisbanen zijn in ieders voor- 
deel; dat heet solidariteit!

De zwabber door te tent!

31 maart gaat de zwabber door te tent! Wie helpt
mee om op die dag het clubhuis een grote schoon- 
maakbeurt te geven? We starten om 10.00 uur.
Lekker fris en schoon het seizoen weer in. 

Geef je op bij Bart Jan Sol via bjsol@bart.nl
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2007 Technische Commissie
Activiteitenkalender 
Hierbij treft u een overzicht aan van de geplande acti- 
viteiten voor 2007. 
In elke nieuwe uitgave van INFO zult u een geac- 
tualiseerde versie tegenkomen. 

Jeugd 
Het zeer kleine aantal jeugdleden van de laatste jaren
maakte de mogelijkheden tot het organiseren van acti- 
viteiten voor hen steeds lastig. We zijn daarbij ook af- 
hankelijk van ouders welke - te doen gebruikelijk - zich
hiervoor inzetten in de Jeugdcommissie. Met de jeugd- 
leden is echter ook deze groep smal geworden. Voor het
komende seizoen hebben zich geen ouders aangemeld
en zal derhalve vooralsnog sprake zijn van weinig of
geen activiteiten speciaal voor de jeugd. Wel zullen wij
jeugd en hun ouders op een andere wijze tegemoet
komen. 
De contributie voor de jeugd zal komend seizoen worden
gereduceerd van resp. € 85 en 65 tot € 35 en 25. 
Dit om ouders, welke (trouw) lid zijn van TVS, tegemoet
te komen in hun wens om met hun kinderen te kunnen
spelen, welke om een of andere reden lid zijn van een
andere vereniging. 
Daarnaast zijn helaas in de gegeven omstandigheden de
faciliteiten voor de jeugd dusdanig beperkt, dat wij
menen hun bijdrage daarmee in evenwicht te moeten
brengen. 
Dit vooralsnog gedurende de (proef-)periode van één sei- 
zoen, waarna wij hiervan de balans zullen opmaken. 
Jeugd en ouders die dit aangaat, zullen hierover nader
bericht van ons ontvangen. 

Toernooikalenders 
Als eerder vermeld, verspreidt de KNLTB deze niet meer
op papier, maar maakt zij de activiteiten uitsluitend nog
op internet bekend (raadplegen of downloaden via www.- 
knltb.nl >>competities en
toernooien>>districtskalenders). 

Competitie 
Een definitieve indeling & programmering was op
moment van schrijven nog niet bekend en wordt op 19
maart op de captainsavond meegedeeld en ook in het
clubhuis aangehangen. 
De komende week zal deze door de KNLTB ook via in- 
ternet worden gepubliceerd. 
Een voorlopige versie hebben wij eerder in INFO ver- 
meld. 

Tennisschool 
Hiermee zijn wij een verbintenis aangegaan voor de ko- 
mende 3 seizoenen. Aankomend seizoen zullen de
lessen worden gegeven door Frans Jordens, welke nog
nader zal worden geïntroduceerd door XXL.

Ledenwerving 
Ten tijde van het samenstellen van deze uitgave waren
nog een aantal acties in voorbereiding. 
Waar mogelijk zal een artikel in (sport-)bladen/kranten
worden geplaatst, in de uitgave van Sportwijs en op de
site van Sportbedrijf Arnhem komt binnenkort een ver- 
wijzing naar onze vereniging en aan een huis-aan-huis
bezorging van flyers in bepaalde (aanliggende) woon- 
wijken wordt momenteel gewerkt. Geïnteresseerden no- 
digen wij uit om ter kennismaking tijdens de Arnhemse
Sportweek (16 t/m 22 april) aan een van onze tossac- 
tiviteiten deel te nemen. Overigens kan men van dit
aanbod het gehele seizoen gebruik maken en zich bij de
tossleiding aanmelden. Onze leden vragen wij dit ook uit
te dragen ter werving van nieuwe leden. 

Onze (ambitieuze) doelstelling is het huidige ledental van
296 naar 325/350 te doen stijgen 
(zie beleidsplan). 

Gebruik van de banen 
Wij vragen een ieder vriendelijk de aanwijzingen op het
mededelingenbord te willen opvolgen en daarmee een bij- 
drage te leveren aan een optimale conditie van onze
banen. 
U bespaart daarmee tevens onze groundsmen extra
werk en de vereniging extra kosten. 

Alvast een fijn tennisseizoen toegewenst

Mededelingen van de TC
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Advertentietarieven
Eenmalige prijs per advertentie

¼ pagina staand: 90 X 132 mm € 45,--
½ pagina staand 90 X 268 mm € 65,--
½ pagina liggend 185 X 132 mm € 90,--

4 maal per jaar voor 4 advertenties

¼ pagina staand: 90 X 132 mm € 120,--
½ pagina staand 90 X 268 mm € 200,--
½ pagina liggend 185 X 132 mm € 300,--

’t Pannekoekhuis Schaarsbergen

Kemperbergerweg 673 • 6816 RV  Arnhem
Telefoon (026) 443 14 34

www.pannenkoekhuis.nl

Openingstijden
Gehele jaar geopend,

dinsdag t/m zondag van
12.00 tot 20.00 uur, op

maandag gesloten m.u.v.
feestdagen.
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Kennismaking Elleke van Berckel
Beste TVS-ers, 

Toen Conny van Til mij afgelopen najaar vroeg of ik de
functie van secretaris van haar wilde overnemen, heb ik
niet héél lang hoeven nadenken. 
Sinds onze verhuizing naar Arnhem in 2001 ben ik lid
van TVS, en speel er met veel plezier. Ik vind het een
genot om in zo’n mooie omgeving op zo’n rustig park
een balletje te kunnen slaan. Vanaf het begin dat ik lid
ben, speel ik ook competitie op de zondag in een ge- 
zellig damesteam met vaste kern. 
Na zo veel jaren puur speelplezier, waarin de club mij
alle faciliteiten biedt, vind ik het nu tijd om ook mijn steen- 
tje te gaan bijdragen aan het succesvol draaien van de
vereniging. Jaren geleden ben ik ook secretaris van een
grote tennisclub in Groningen geweest, een ervaring die
hier zeker van pas zal komen. 
We hebben inmiddels de eerste bestuursvergadering
gehad in de nieuwe samenstelling. Mijn indruk? En- 
thousiaste, betrokken mensen die graag hun schouders
eronder zetten! We rekenen hierbij op vele helpende han- 
den. 
Nu het weer wat beter wordt, sta ik te popelen om aan
“de slag” te gaan op de baan. U ook? Ik hoop u gauw te
zien op het park. 

Elleke van Berckel 
secretaris

Speelklaar maken van de banen
Zoals elk jaar is maart de drukste maand voor de
groundsman en zijn makkers. De gravelbanen moeten ge- 
prepareerd worden voor het komende tennisseizoen. Dit
houdt in dat het oude gravel handmatig afgeschraapt en
verwijderd wordt, de overgebleven laag wordt 2cm diep
gebroken en een nieuwe laag gravel (circa 12 ton voor 6
banen!) wordt aangebracht met de kruiwagen en schop.
Vervolgens start het aandrukken, hetgeen inhoudt dat
het gravel met speciale walsen geplet wordt. De laatste
stappen betreffen het aanbrengen van de lijnen, en
ultimo de netten. Al met al zijn dat enorm arbeids- 
intensieve klussen, waarvoor veel vrijwilligers in touw
zijn. De groundsman wordt dit jaar wederom bijgestaan
door …….Ton de Vries en Herman Boesveld (beiden
van de tuincommissie), Henk van Hunen, Eddo Neu- 
teboom, Bert Smedema, Gerrit Groters en Adriaan Wijt.
Andere jaren speelde late vorst en sneeuw ons vaak par- 
ten, dit jaar hebben we te maken met grote hoeveel- 
heden regen. Daarbij hadden we ook een probleem be- 
treffende het aanleveren van de nieuwe gravel. Toch
hopen we dat de banen begin april speelkaar zijn. 
Het zal ongetwijfeld dit seizoen een keer voorkomen dat
U wilt gaan spelen en er plassen op de baan staan.
Wees dan a.u.b. zo verstandig en ga niet met de sleep- 
netten door de plassen heen (ook niet door kleine plas- 
jes); door dit slepen wordt de baan namelijk dicht ge- 
smeerd. Het gevolg hiervan is dat de drainage nader- 
hand ernstig beperkt wordt, waardoor de afwatering daar
ter plekke slecht blijft voor de rest van het seizoen. Dit
kan alleen opgelost worden door de gravellaag opnieuw
te breken, hetgeen gedurende het speelseizoen uiter- 
aard niet mogelijk is. Dit geldt ook voor de competitie
dagen, niet geforceerd willen spelen, hiervoor zijn
immers de inhaaldata`s. Met andere woorden, laten we
onze (steeds meer unieke) gravelbanen in optimale con- 
ditie houden en ga niet met een sleepnet op de natten
banen. 
Wat is bij het slepen verder van belang. Wij verzoeken U
bij het slepen de uitloop stukken, met name tussen de
banen, ook even mee te nemen. Hiermee wordt namelijk
het mos en de alge bestreden. Zodoende hoeven we
geen gebruik te maken van milieu onvriendelijke be- 
strijdings middelen. En mocht het voorkomen dat het net
slap hangt dan is die betreffende baan tijdelijk buiten ge- 
bruik. 
Wij wensen u een heel fijn tennisseizoen toe, mede
namens onze vrijwilligers, 
Henk Hendricks, bestuurslid, parkbeheer tennisbanen 
Gerrit Hengeveld, groundsman
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Tossen, ja doe mee!
Zo gauw de banen open gaan starten wij weer met de zo- 
geheten TOSS UREN. Op deze uren zijn de banen be- 
schikbaar voor iedereen die mee wil doen. Bij veel ver- 
enigingen zijn dergelijke mogelijkheden voor beginners
bij de TVS echter is een grote groep spelers die al jaren
op deze manier tennissen. De voordelen zijn als volgt; 
1. je kunt altijd spelen 
2. je speelt met diverse mensen van verschillende ni- 
veau’s 
3. je hoeft niet van te voren af te spreken 
4. er wordt iedere 45 minuten gewisseld 
5. er is altijd een begeleider aanwezig 
6. het clubhuis is open voor een drankje tussendoor. 

Tijden: 
Maandagochtend 10.00 – 12.00 
Dinsdagavond 19.30 – 22.00 
Woensdagochtend 10.00 – 12.00 
Zaterdagochtend 10.00 – 12.00 

Tot ziens begin april, na het openingstoernooi! 
Namens de begeleiders, Guusta, Hagdorn, HansTi- 
elemans, Evert Valkengoed en Jacques Hendriks 
Franske Neuteboom

Van XXL...
FRANS JORDENS. NIEUWE TENNISLERAAR TENNIS
XXL OP TV SCHAARSBERGEN. 

Ex topsporter Frans Jordens neemt het roer over van
Bart van de Velde als 
trainers van Tennis XXL op tennisvereniging Schaars- 
bergen. 

Frans, al enkele jaren actief in de regio als tennisleraar,
is een ex handbal professional. Na het einde van zijn car- 
rière is hij als coach verbonden gebleven aan deze sport
en aan het volleybal. Een veelzijdig sporter! 

Frans gaat in Arnhem voor TV Schaarsbergen op Dins- 
dag en Vrijdag de lessen verzorgen. Met zijn ervaring
van tennisclubs uit o.a. Doetichem, Zevenaar en Dinx- 
perlo gaat Frans vol enthousiasme per dinsdag 3 april
van start. Een aantal tennissers zijn al, na aanmelden, ge- 
plaatst. Op vrijdag starten we een week later met de of- 
ficiële tennislessen. We gaan eerst op vrijdag 6 april drie
tennisclincs organiseren met het thema” open inloop trai- 
ning”. 

VRIJDAG 6 APRIL TENNISCLINIC TENNIS XXL BIJ
FRANS JORDENS 

Op vrijdag 6 april wordt op het park van TV Schaars- 
bergen een aantal open inloop trainingen verzorgd door
Frans Jordens van Tennis XXL. 

Tijdens deze open trainingen kunt u kennismaken met
de trainer – Frans Jordens – op de baan. Op twee banen
tegelijk zal Frans alle belangstellenden laten genieten
van zijn trainerskunsten in de verschillende disciplines. 

Tijdschema: 

16.00 – 17.00 uur open 55+ tennisles clinic 
17.30 – 18.30 uur open jeugd tennisles clinic 
18.30 - 19.30 uur open senioren tennisles clinic 

Alle TV Schaarsbergers zijn van harte welkom! 

INSCHRIJVEN SEIZOEN 2007 

Een aantal tennissers vonden hun weg al naar de zomer
tennislessen van Tennis XXL op TV Schaarsbergen bij
trainer Frans Jordens. 

Op dinsdag en vrijdag gaat Frans Jordens de lessen ver- 
zorgen voor Tennis XXL op de banen van TV Schaars- 
bergen. Aanmelden hiervoor verloopt via www.ten- 
nis-xxl.nl Op de homepage linksonder is de vereniging
Schaarsbergen te selecteren. Op die pagina staan de les- 
mogelijkheden en is het inschrijfformulier op te roepen. 
Mocht dit niet slagen, u kunt ons ook telefonisch berei- 
ken voor assistentie bij het aanmelden. Wij verwekomen
u graag bij een van onze tennislessen! 

Tennis XXL
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Arnhemse Sportweek
 
Dinsdag 17 April 2007 - Dag van de “Racketsport”

ARNHEMSE SPORTWEEK 
Dinsdag 17 April 2007 - Dag van de “Racketsport” 

Op deze dag nodigt TV Schaarsbergen u uit (gratis) deel
te nemen aan de volgende activiteiten op haar tennis- 
park: 
• van 10.00 tot 12.00 uur een open toss en/of 
• van 12.30 tot 14,30 uur een clinic door tennisschool
XXL en/of 
• van 19.30 tot 22.00 uur de reguliere toss samen met ver- 
enigingsleden 
(u bent ook hartelijk welkom op onze maandag- ,woens- 
dag- of zaterdagochtend toss; zie onze website)

Oost West As Best ......
Deze titel slaat natuurlijk nergens op, maar is wel ge- 
schikt om voort te borduren op het compliment, dat onze
voorzitter in de laatste info gaf voor het opruimen van de
asbestplaten aan de achterzijde van ons tennispark; de
laatste info overigens, die er perfect uitzag en dat com- 
pliment geef ik graag terug aan het bestuur en Mar- 
garetha Hilhorst in het bijzonder. Dat opruimen van die as- 
bestplaten verdient mijns inziens nog iets meer aandacht
en die kan ik op schrift geven, omdat ik in de gele- 
genheid was om ook een handje te helpen. Mensen, het
was een uitgesproken zwaar rotkarwei en dat dat karwei
geklaard is, stemt Gerrit Hengeveld, Gerrit Groters (pas
in de 80!), Henk van Hunen, Ton de Vries, Theo van Noe- 
sel, Eddo Neuteboom en Bert Smedema tot grote vol- 
doening en brengt hun eeuwige roem! 
Asbest is vies en gevaarlijk, dat weten we allemaal, dus
dikke werkhandschoenen aan en elkaar maar vertellen,
dat dat spul helemáál niet gevaarlijk is, als je er maar
niet in gaat zagen. Het uit de grond krijgen van die
dingen is gebeurd met een techniek, die ontleend was
aan de techniek, die de hunebedbouwers duizenden
jaren geleden ook al toegepast hebben: domme kracht,
een hefboompje hier en daar en een touwtje! Van zweet
glimmende gezichten van ongeveer 8 x 60 jaar en ouder,
over clubliefde gesproken. Zo’n plaat leg je dan plat op
het pad en stapelen maar. De ploeg, die het vervoer
naar de Sita regelde, kwam er al snel achter, dat dat ge- 
stapel van de asbestdelvers een afschuwelijk hernia- 
gevaar in zich borg, want die krengen zijn loodzwaar.
Dus eerst maar eens per hooguit vier in plastic verpakt
en toen met drie man de geleende aanhanger in getild.
Chauffeur Ton nam vervolgens een enorme toeristische
route om heel Arnhem heen, omdat hij bang was, dat de
geleende aanhanger (lenen wil nog wel eens tot wenen
leiden!) bij verkeersdrempels door zijn hoeven zou zak- 
ken. De rit was extra spannend, omdat onderweg bleek,
dat we het formulier niet bij ons hadden, dat je in geval
van asbestvervoer bij een politiecontrole moet kunnen
tonen; bij de Sita geen problemen, we mochten door- 
rijden naar de asbestcontainer en daar aangekomen
zakte ons de broek figuurlijk af, want die container lag bar- 
stensvol met níet in plastic verpakte asbest!

We waren weer eens het braafste jongetje van de klas!
Nou uiteindelijk na vele ritten waren we het spul kwijt
zonder merkbare rugklachten, hooguit striemende spier- 
pijn. Op ons park was de grondploeg intussen volop
bezig om een nieuwe afscheiding te maken met groot uit- 
gevallen stoeptegels, die we van de parkbuurman moch- 
ten meenemen. Meenemen? Die krengen lagen hele- 
maal achter op zijn terrein, waar geen aanhanger of krui- 
wagen kon komen! De volgende keer, dat u ons ten- 
nispark oploopt langs baan 1 moet u aan het einde daar- 
van eens naar die aarden wal kijken, die daar de af- 
scheiding met de buurman vormt; dáároverheen hebben
we meer dan honderd loodzware tegels naar boven ge- 
zeuld om vervolgens gewoon uit onze handen te laten
vallen richting ons trekkertje met gifgroene aanhanger,
roepend “áán de kant”! 
Nog een verzoek, als u weer komt tennissen: kijk eens
naar de achterkant van baan 4 en 6 en glimlach!

Van de evenementen
commissie

Het is bijna zover!
Op vrijdag 6 april is iedereen vanaf 19.30 uur van harte
welkom om gezellig te tennissen, borrelen en bijkletsen.
Het lijkt ons leuk om iedereen weer te zien en een bal- 
letje te slaan. 

Buiten het openingstoernooi, de damesdag en het slot- 
toernooi, zullen er nog een aantal evenementen plaats- 
vinden. Houd daarom goed de nieuwsflitsen, het club- 
blad en affiches in het clubhuis in de gaten! Hoe meer zie- 
len, hoe meer gezelligheid! Wij wensen iedereen een
sportief en gezellig tennisseizoen. 

De evenementencommissie
Tilja, Nikee en Hilde
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In gesprek met de nieuwe voorzitter
Eddo Neuteboom
Het nieuwe bestuur Neuteboom-I, een welkoms- 
tinterview. (de cursiefjes zijn van de interviewer) 

Tja, als je dit artikel schrijft op de dag, dat het nieuwe ka- 
binet Balkenende-IV op het bordes mag verschijnen, ligt
deze titel wel voor het grijpen, maar vergis je niet…in dit
interview zal goed doorklinken, dat een voorzitter niets is
zonder zijn bestuursleden en dat een bestuur niets is
zonder de leden en vice versa. 
Bij een kop thee met uitzicht op een prachtige vleugel
(“ik speel pas ongeveer 50 jaar”) raken we in gesprek
naar aanleiding van zijn kersverse verkiezing tot voor- 
zitter van onze tennisvereniging. Beiden zijn wij van me- 
ning, dat een voorzitter een duidelijke presentie mag en
moet waarmaken en daarom nu meteen al dit gesprek,
waarin ook de belofte doorklinkt, dat deze voorzitter veel- 
vuldig op het tennispark waarneembaar zal zijn, spelend
of aan cq. achter de bar. Eddo zal dus goed aan- 
spreekbaar zijn en dan hebben we ook nog
voorzitter@tvschaarsbergen.nl. (zie onze website). 

Eddo Neuteboom is pakweg 60 jaar geleden in Veendam
geboren en sindsdien getogen en na de HBS richting Wa- 
geningen gegaan om te studeren en die studie heeft hij
na een paar jaar ingeruild voor de HTS in Groningen, die
hem tot werktuigbouwkundige Ing. gemaakt heeft. Twee
jaar geleden is hij met prepensioen gegaan na een dienst- 
verband van 30 jaar bij de Nederlandse Aardolie- 
maatschappij, zwervend door Nederland van werkplek
naar werkplek en van functie naar functie om in 1992 in
Arnhem neer te strijken. 
Aan iemand, die uitgewerkt is, leg je natuurlijk meteen de
vraag naar de hobby’s voor na en naast het pianospelen
en dan lezen we, dat hij héél laat met tennissen be- 
gonnen is (er zijn mensen, die dat op de baan al meen- 
den waar te nemen!) en dat skiën meer een virus dan
een hobby is. Pensionados rekenen vakantievieren
zeker tot hun hobby en voor Franske en Eddo betekent
die hobby verre reizen maken of neerstrijken in de Alpen
in Zwitserland. Dit persoonlijke portret mag natuurlijk niet
al te gemakkelijk eindigen, dus mag Eddo ook nog
zeggen wat hij zijn slechtste en zijn beste eigenschap
vindt, opdat wij hem straks op de club daaraan kunnen
toetsen. Slechte eigenschap blijkt het matig ontwikkelde
vermogen te zijn om namen en gezichten bij elkaar te ont- 
houden cq. te koppelen en de goede eigenschap, ont- 
wikkeld en bevorderd door die 30 jaar NAM, is het in
staat zijn met iedereen overweg te kunnen. Ook dat
kunnen we straks leuk uitproberen.

Van de persoon Eddo even naar andere personen met
de vraag welke tennisser/-ster hem het meeste aan- 
spreekt en welke hij vreselijk vindt. Roger Federer scoort
dan zeer goed, niet alleen vanwege zijn formidabele ten- 
nis, maar ook vanwege zijn houding en uitstraling en
meisje Sjarapova….oh oh…wat is dat een vreselijk mens
met die schreeuwbek, dat oerwoudgekreun en die irri- 
tante maniertjes! 

Van personen nu naar de club met de vraag waar deze
voorzitter zijn prioriteiten legt en dan komt het glas- 
heldere antwoord: méér leden. Nu verwacht u als lezer
natuurlijk meteen te lezen, hoe die ledenaanwas vorm
gaat krijgen, maar daarop moet u nog even wachten. We
spraken alvast over beleidsvoornemens, welke in de
eerste bestuursvergadering zullen worden besproken. Uit- 
gangspunt is het beleidsplan, zoals dat in de ALV is be- 
sproken en door de leden goedgekeurd. Daarover ver- 
wachten wij in de komende info’s natuurlijk wel wat te
lezen, bijvoorbeeld over de toekomst van de banen, de
nadere uitwerking van het beleidsplan e.d. 

Laten we het nog eens even hebben over het opkrikken
van ons verenigingsleven, Eddo. Ja, dat zou ik ook
graag willen, maar dat is geen zaak van het bestuur al- 
leen. Laten we “het bestuur moet” vervangen door “de
vereniging moet”, samen, met elkaar. Het bestuur wil dich- 
ter bij de leden staan, maar de kritische massa moet ook
vergroot worden, meer onderlinge binding en meer vrij- 
willigers, meer handen aan de baan en aan de bar. Be- 
stuur en commissies kunnen het echt niet alleen. Bete- 
kent dit, dat het nieuwe bestuur zichtbaarder wordt op
het tennispark? Ja, ik wil dit bestuur dichter bij de ver- 
eniging brengen in de hoop, dat de vereniging dichter
naar het bestuur komt en dat de leden onderling dichter
naar elkaar toekomen. We zijn bij de laatste vraag aan- 
gekomen: wat wil jij zelf nog aan deze tekst toevoegen?
Enerzijds geniet ik van de zichtbare vergrijzing, want de
oudere garde speelt met zeer veel plezier, maar ander- 
zijds zullen we hoe dan ook voor verjonging moeten zor- 
gen, want anders is het op enig moment einde oefening.
Daarnaast wil ik van deze gelegenheid gebruik maken
om reclame te maken voor iets dat niets met tennis te
maken heeft, hooguit dat het óók heel leuk is: ik heb me
aangesloten bij het Gilde in Arnhem en ben nu stadsgids
voor wandelingen in historisch Arnhem en ik ben bereid
om met clubleden eens zo’n rondwandeling maken. Voor
verdere info zie www.wandeleninarnhem.nl. Nodig ons
maar uit, een leuke horecaroute is nooit weg. 

Zo, dit was de schriftelijke presentatie van onze nieuwe
voorzitter, die er duidelijk zin in heeft, die vol energie en
vrije tijd zit en die ik over een jaar nog eens wil vragen,
hoeveel ervaringen hij dan rijker is geworden en hoeveel
illusies armer. Eddo, bedankt en veel succes gewenst.

De zwabber door te tent!

31 maart gaat de zwabber door te tent! Wie helpt
mee om op die dag het clubhuis een grote schoon- 
maakbeurt te geven? We starten om 10.00 uur.
Lekker fris en schoon het seizoen weer in. 

Geef je op bij Bart Jan Sol via bjsol@bart.nl
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Activiteitenkalender 2007
ACTIVITEIT ACTIVITEIT PLANNING ORGANISATIE (TC-lid)
1 VOORJAARSCO- 

MPETITIE
ZATERDAGMIDDAG

vanaf 13.00 u
CAPTAINS en VCL's:

REGIO MIDDEN      6
teams

zie eerdere publicatie voor- 
lopig programma

Cefas van Eekelen

HEREN 18+ (5x) en definitieve versie eerst op
captainsavond

Brent Bongers

HEREN 35+ (1x) van 19 maart beschikbaar (Mapp Schaake)
2 VOORJAARSCO- 

MPETITIE
DINSDAGOCHTEND

vanaf 10.00 u
idem

REGIO MIDDEN      1
team

zie opmerking boven

DAMES DUBBELSPEL
18+

3 ZOMERAV- 
ONDCOMPETITIE

WOENSDAGAVOND
vanaf 19.00 u

idem

REGIO MIDDEN      1
team

zie opmerking boven

GEMENGD DUBBEL
4 PERRY SPORT KNLTB ZONDAG vanaf 10.00 u idem idem

LANDELIJKE COMP. 5
teams

zie opmerking boven

DAMES (3x), HEREN
(1x) en

GEMENGD 36+
5 VUTCOMPETITIE    2

teams
nog niet bekend ADRIAAN WIJT sr

(Mapp Schaake)
6 CLUBKAMPIOENSCHAP nog niet bekend PIM DE NEEFF

ENKELSPEL (Cefas van Eekelen)
7 OPEN 40+ KNLTB

TOERNOOI
2e helft AUGUSTUS GER HENGEVELD

nadere info volgt (Mapp Schaake)
8 CLUBKAMPIOENSCHAP nog niet bekend

DUBBELSPEL (Brent Bongers)
9 OPEN HERENDAG doorgang nog niet bekend
10 DAMESDAG ZONDAG 2 SEPTEMBER EC (Tilja Harts)
11 AFSLUITI- 

NGSTOERNOOI
ZONDAG 7 OKTOBER EC (Tilja Harts)

12 TOSS MAANDAGOCHTEND HANS TIELEMANS &
van 10.00 tot 13.00 u GUUSTA HAGDORN

DINSDAGAVOND EVERT VALKENGOED &
vanaf 19.30 u FRANSKE NEUTEBOOM

WOENSDAGOCHTEND JACQUES HENDRIKS &
van 10.00 tot 13.00 u HANS TIELEMANS

ZATERDAGOCHTEND FRANSKE NEUTEBOOM &
van 10.00 tot 12.45 u GUUSTA HAGDORN

behoudens reserveringen
volgens publicaties

(Mapp Schaake)

13 LESSEN in principe elke maandag
t/m vrijdag

TENNISSCHOOL XXL

één bespeelbare baan
beschikbaar

leraar Frans Jordens

behoudens
schoolvakanties

(Mapp Schaake)
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Een clubblad maken was nog nooit
zo eenvoudig en goedkoop

Kies voor kleur!
www.smic.nl

Verstand van computers en opmaakprogrammatuur
hoeven de samenstellers van het clubblad niet te heb- 
ben. Het enige wat zij hoeven te doen is inloggen op de
SMIC-account van de vereniging, gewoon thuis of waar
dan ook en via een normale internetverbinding.

Na het inloggen kunnen alle leden die daarvoor speciale
toegang hebben gekregen, toegang krijgen tot die delen
van het clubblad waaraan zij hun medewerking verlenen.
Meer dan het oversturen van teksten en plaatjes is niet
nodig. Vooraf is namelijk nauwkeurig de huisstijl van het
blad vastgelegd. Leden hoeven zich dus zelfs niet te be- 
kommeren om het juiste lettertype en de lay-out van de
pagina.

Daarnaast is het mogelijk een ledenbestand te koppelen,
zodat het clubblad direct wordt voorzien van adres- 
gegevens. Nadat de eindredactie haar werk heeft ge- 
daan, wordt het blad gedrukt op een HP Indigo pers en
kan het blad desgewenst via Selekt Mail zeer goedkoop
verzonden worden.

Wij hebben een softwareoplossing bedacht die het
maken van clubbladen een stuk eenvoudiger maakt. Het
stencilapparaat is niet meer nodig en ook de bereid- 
willigheid van clubleden die een avondje komen vouwen,
nieten en stickers plakken, zal niet langer op de proef
worden gesteld. 

Een professioneel uitziend clubblad maken was tot nu
toe veelal een tijdrovend karwei. Met behulp van de mid- 
delen die SMIC daartoe aanreikt, wordt de opmaak een
stuk eenvoudiger en efficiënter. 

Doordat SMIC ook het drukken en versturen van de
bladen verzorgt wordt bovendien nog eens extra tijd be- 
spaard. Toch zijn de gezamenlijke kosten lager dan op
de traditionele manier.
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