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Bestuur en contactpersonen commissiesBestuur en contactpersonen commissiesBestuur en contactpersonen commissiesBestuur en contactpersonen commissies    

 

 

 

Voorzitter Eddo Neuteboom voorzitter@tvschaarsbergen.nl tel. 

4421289 

Sponsoring Bart Jan Sol bjsol@bart.nl 

 

4457308 

Secretaris Elleke van Berckel Jacob Marislaan 74 

6813 JX  ARNHEM 

e.vanberckel@tiscali.nl 

 

3515221 

Redactie Info Hans Tielemans 

Hermien 

Nieuwenhuijsen 

Margarethe Hilhorst 

tielvuur@planet.nl 

hanieuwe@xs4all.nl  

margarethe.hilhorst@p-oint.nl  

 

4421020 

3512239 

 

4458900 

Penningmeester Matthijs Hendriks penningmeester@tvschaarsbergen.nl 

bankrek.nr. TVS 96.27.51.413 

 

4433778 

Ledenadministratie Jeannette de Vries Het Lage Erf 1 

6816 RK  ARNHEM 

j.nachtegeller@12move.nl 

 

4424460 

Bestuurslid Faciliteiten Stefan van 

Hezewijk 

s.j.m.vanhezewijk@chello.nl  

 

4425277 

Groundsman Gerrit Hengeveld gerrit.hengeveld@chello.nl  4424462 

Barcommissie Kris Snelder  06 

19544911 

Bestuurslid 

Technische Zaken 

Mapp Schaake Mgwmschaake@cs.com 4422128 

Commissie 

competitiezaken 

Brent Bongers 

Cefas van Eekelen 

brentbongers@chello.nl 

cefasve@hotmail.com 

0612508776 

0648927702 

Commissie 

evenementen 

Tilja Harts 

Hilde Bongers 

tiljaharts@hotmail.com 

hbongers22@hotmail.com 

0646163451 

3511978 

Commissie Jeugd vacature   

Tennislessen Tennisschool XXL 

MN 

Postbus 66 

3910 AB  RHENEN 

info@tennis-xxl.nl 

www.tennis-xxl.nl 

0343 

456070 

 

Tennispark 

  

Kemperbergerweg 671a 

www.tvschaarsbergen.nl 

 

 

4430284 
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ALV 2008

De Enquete
De algemene ledenvergadering is geweest, de
groundsman is met zijn team begonnen aan het
gereed maken van de banen (voor zover het weer
het toelaat), de acceptgiro’s voor de contributie
zijn de deur uit en de voorbereidingen voor de com- 
petitie zijn in volle gang. Kortom – de voorbe- 
reidingen voor het tennisseizoen 2008 zijn in volle
gang. 
Een seizoen waarin we weer hoge verwachtingen
hebben van de kwaliteit van de banen, een goede
bezetting van het park door een veelheid aan ac- 
tiviteiten en een hoop gezelligheid. Zoals elk jaar
sinds de oprichting van de club, sinds de aanleg
van het park, sinds de bouw van ons clubhuis, sinds
… vul zelf maar in. 
En dit ritme willen we natuurlijk ook in de volgende
jaren kunnen aanhouden. Maar zal het ons lukken
om op de zelfde voet door te gaan? We hebben
toch te maken met een wereld om ons heen, die
voortdurend aan het veranderen is. Denk aan de
positie van onze vereniging ten opzichte van
andere verenigingen, de overheden en de ver- 
anderende publieke belangstelling voor tennis in
het algemeen. Deze veranderingen nopen ons tot
voortdurende aanpassingen. 
Maar niet alleen de externe veranderingen zijn van
invloed, ook moeten we rekening houden met de
wensen en behoeften van de leden, u dus. 
Het bestuur wil graag in kaart brengen hoe u denkt
over de toekomst van de vereniging. Daarvoor
stuurt het bestuur in april aan alle leden een en- 
quêteformulier, waar iedereen naar zijn of haar voor- 
keuren wordt gevraagd betreffende een aantal spe- 
cifieke zaken. 
Ik vraag nu al aandacht voor deze enquête, omdat
de resultaten van grote invloed zullen zijn op de toe- 
komst van de vereniging. 
En wat dit seizoen betreft wens ik iedereen veel
speelplezier op ons mooie park. 

Eddo Neuteboom 
Voorzitter

Voorwoord
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De voorbereiding voor een nieuw seizoen

Afscheid bestuurslid Henk Hendricks

Van de redactie

....
Onze oproep in de vorige Info is goed overge- 
komen. Van diverse kanten uit onze club is de af- 
gelopen tijd kopij aangeleverd. Daarom treft u be- 
halve de vaste rubrieken die we altijd al hadden
zoals het voorwoord van voorzitter Eddo Neute- 
boom, nieuws van tennissschool XXL en verder alle in- 
formatie over het komende competitiegebeuren
van de hand van Mapp Schaake, nu ook nog een
aantal andere artikelen aan. Bijvoorbeeld: een ge- 
sprek met een van onze belangrijkste sponsors t.w.
het Pannekoekenhuis dat door Guus Rood is ge- 
schreven. Hilde Bongers schreef een artikel over het
openingstoernooi op zondag 30 april en we kregen
een bijdrage van een van onze leden onder de
titel: “Wat mag je verwachten van je partner?”. Be- 
doeld is hier natuurlijk op de tennisbaan! 
Verder: Henk Hendriks leverde een bijdrage in de ru- 
briek Medische zaken, twee nieuwe leden t.w.
Marian Eijkenaar en Jaap Koeman vertelden hoe
het hen als nieuw lid het eerste jaar bij T.V.S. is be- 
vallen en last but not least is er een interview dat
Herman Boesveld onze voorzitter afnam. Thema van
hun gesprek was: Wat is er in het afgelopen jaar
door het bestuur gerealiseerd en hoe ziet onze toe- 
komst er uit ? 
Tenslotte: het colofon op pagina 2 is volledig ver- 
nieuwd en nu weer helemaal up to date. Met dit
eerste nummer van het jaar 2008 waarin alles staat
wat u moest weten, kunnen we met een gerust hart
beginnen aan het nieuwe seizoen. De redactie
wenst u heel veel speelplezier, mooi weer en een
reeks gezellige wedstrijden. 
Hans Tielemans

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,--
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Een jaartje verder....... 
 
......zijn wij als TVS met onze voorzitter Eddo Neuteboom en zoals beloofd in het 
welkomstinterview van een jaar geleden is het dus tijd om Eddo weer een microfoontje 
om te hangen, opdat hij ons kan vertellen hoe het hem en de club vergaan is in een 
jaar tijd. Eddo, hoeveel ervaringen ben jij in dit jaar rijker en hoeveel illusies armer 
geworden? Als ik terugkijk vind ik, dat we aardig succesvol zijn geweest op een aantal 
punten, met name om bekendheid te krijgen en de samenwerking met andere 
verenigingen op te bouwen.  
Iets anders, dat beter kan en waar we dit jaar meer aandacht aan moeten geven is de 
onderlinge samenhang in de vereniging zelf om de inzet en betrokkenheid van mensen 
nog groter te krijgen. Vertel eens wat meer over dat aanhalen van de banden met 
andere verenigingen en met name welke voordelen daaraan voor onze club zitten? 
Onze vereniging heeft ledenaanwas nodig willen we op langere termijn blijven bestaan 
en daarnaast vingen we vorig jaar geruchten op over Tennisvereniging De Groene 
Kamer, die onze kant op zou komen. Toen hebben wij het initiatief genomen om de 
andere verenigingen om de tafel te krijgen om over deze situatie met elkaar te praten. 
Hoe kijken we hier tegen aan, wat moeten we ermee? Gezamenlijke actie ondernemen 
of niet en zijn er andere punten waarop wij als tennisverenigingen zouden kunnen 
samenwerken? Dat overleg is in september vorig jaar gestart met zes van de zeven 
Arnhemse tennisverenigingen. Ik vind het best een stevig punt, dat we dat bereikt 
hebben. We hebben daar tegen elkaar gezegd: De Groene Kamer is een 
zustervereniging en geen concurrent (zij waren er zelf toen niet bij overigens!), je moet 
zien, dat je met elkaar samenwerkt, want we hebben allemaal één gemeenschappelijk 
belang: het bewerkstelligen van ledenaanwas in een tijd, waarin elke (sport-) vereniging 
te kampen heeft met terugloop van leden..  Maar als je allemaal meer leden wilt, ben je 
toch juist elkaars concurrent, want iedereen wordt maar van één club lid? 
Ja, maar dan kijk je naar de mensen, die al tennissen. Het gaan er ook om, om meer 
mensen aan het tennissen te krijgen en vervolgens uit die groep nieuwe leden te 
werven. Daarom organiseren de Arnhemse tennisverengingen een gezamenlijke 
promotieactie op zaterdag 29 maart a.s. Dit gebeurt in een gezamenlijke 
seizoensopening met een gezamenlijke PR campagne in samenwerking met de KNLTB 
en het Sportbedrijf Arnhem. De mensen krijgen daar een promotiepakket met o.a. een 
aantal lessen en aan het eind van die lessenserie is het de bedoeling voor al die 
nieuwelingen één gezamenlijk Arnhems tennistoernooi te organiseren en tja...dan komt 
natuurlijk de vraag van “wil je van onze club lid worden”?  
Da’s allemaal heel mooi, maar we vissen dan toch nog steeds allemaal in dezelfde 
vijver. Hoe is het dan met de aantrekkelijkheid van juist onze club gesteld? 
Nou ja, we kennen de sterke punten van onze club; de prachtige ligging in de bossen, 
de kwaliteit van onze banen, de verlichting, de gezelligheid en, niet te vergeten - wij 
hebben geen wachtlijsten voor wat dan ook. Dat zijn de argumenten waar wij bij 
ledenwerving op inzetten. Nu weer even terug naar het streven meer onderlinge 
binding, cohesie, in de club te krijgen. Hoe gaat dat lukken? 
Daarbij is het belangrijk, nieuwe leden echt in de club op te nemen; niet een balletje 
slaan en weer vertrekken, maar aandacht aan de mensen besteden. Natuurlijk niet 
continu verwennen, maar wel laten merken, dat we blij zijn met die ledengroei.  
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Vervolg interview 1 jaar
voorzitterschap
Nou dan nu maar het hete hangijzer...krijgen we
nieuwe banen of niet? 
Tja, gravel houden of een nieuwe baansoort? Bij
nieuw moet je denken aan ofwel een soort kunst- 
gras ofwel smashcourt, dat nu bij de ALTB ligt. Die
keuze moet nog verder uitgediept worden en ook
moeten de financieringsmogelijkheden in kaart ge- 
bracht worden. Als we ooit van baansoort veran- 
deren, dan gaat het om de banen 1 t/m 4, 5 en 6
blijven gravel. 
Ik spits de vraag toe...kunnen wij als vereniging
nieuwe banen überhaupt betalen? 
Dat gaan we dit jaar helder maken, het kost meer
dan 1,3 ton en dat geld moeten we lenen. Nou dan
krijg je deze vraag volgend jaar weer voorgelegd
en dan wil ik wel hom of kuit, hoor. Eddo grijnst.

Voor al uw projecten, organisatie van evenementen, 
interim, netwerk en trainingsactiviteiten. www.p-oint.nl

Nieuwsflits ontvangen?
Wilt u de digitale nieuwsflits ontvangen met nieuw- 
tjes die niet kunnen wachten op een volgende pu- 
blikatie van de info? Mail dan uw mailadres dan
naar hilhorst@p-oint.nl
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TC Evenementen Commissie
Zondag 30 maart openen we het nieuwe tennis- 
seizoen! 
Na een, voor velen tennisloos winterhalfjaar kunnen
we weer fris aan de slag op onze eigen prachtige
tennisbanen. Het is natuurlijk hartstikke leuk om
elkaar weer te zien en te spreken en… misschien
van mensen te winnen van wie dat vorig jaar nog
ondenkbaar was! 

We hebben ondertussen een groot aantal vaste
deelnemers bij het openingstoernooi. Daar zijn we
natuurlijk heel blij mee, maar het lijkt ons erg leuk als
ook de competitiedeelnemers hun gezicht eens
laten zien. De competitie start tenslotte al in het
daarop volgende weekend en dan moet je toch al
even wat gravel gesnoven hebben! 

We spelen volgens het toss-systeem, maar willen wel
onderscheid maken tussen de gezelligheidspelers
en de fanatiekelingen. Alle senioren zijn welkom! 
Je hoeft je niet in te schrijven en deelname is gratis. 

De middag ziet er als volgt uit: 

12.30 u. Aanvang met koffie en iets lekkers 
13.00 u. Start wedstrijden, 4 x 45 minuten 
16.00 u. Afsluiting en gezellig borrelen 

We zien jullie graag op 30 maart!

TC Evenementen Commissie Vervolg
Damesdag 2008 

Ook zal er dit jaar weer een Damesdag plaats- 
vinden begin september. 
Net als vorige jaren zijn alle meiden en dames wel- 
kom, zonder of met introducé. Iedereen neemt iets
mee voor bij de High – Tea, zodat we na een paar
potten tennis, kunnen genieten van al dat lekkers. 

Slottoernooi 2008 

Eigenlijk willen we daar nu nog helemaal niet aan
denken, 
maar ook het slottoernooi zal aan het eind van het
seizoen, in oktober plaatsvinden. Dan kunnen we ho- 
pelijk terugkijken op een succesvol en sportief ten- 
nisseizoen, met wie weet, weer heel wat nieuwe
leden. 

Maar nu eerst… heel veel plezier weer het komen- 
de tennisseizoen. 
We hopen iedereen snel weer in goede conditie te
zien! 

Met vriendelijke groeten, 

de evenementencommissie, 

Tilja Harts, Nikee Harts en Hilde Bongers

Van de Technische Commissie

’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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ACTIVITEITENKALENDER SEIZOEN 2008  
Een eerste aanzet hiertoe vindt u elders in deze editie afgedrukt. Hier zullen wij de komende tijd verdere 
invulling aan geven. Hopelijk met uw bijdrage waar het gaat om ideeën, het ten uitvoer brengen en 
(uiteraard) deelname.   
 
ZOMERAVONDCOMPETITIE 2008 
De zomeravondcompetitie is populair aan het worden binnen onze vereniging. Aan de komende editie 
nemen liefst 4 gemengd-dubbel-teams deel. Afgelopen jaren was dat steeds één team. Wellicht goed te 
weten voor een volgende editie, dat zich voor deze zomeravondcompetitie ook teams kunnen aanmelden 
in de categorie damesdubbel en herendubbel. Informatie hierover zal in het clubhuis worden 
aangehangen.  
 
Ingeschreven teams: 

• categorie 5/6/7: Sietske Annema (captain) / Sabine Zegers / Jeroen Rudolphie / 
 Willem Rosier; 

• categorie 7/8/9: Jeroen Hendriksen (captain) / Jip Peeper / Hermien Nieuwenhuijsen / 
 Tamara Linnartz ; 

• categorie 7/8/9: Stefan van Hezewijk (captain) / Ernie Hoffmeister / Marieke Bouwman / Sandra 
Broertjes; 

• categorie 7/8/9: Aart Schrevel (captain) / Arthur Neher / Sjoukje de Vries / Tanja Gerdes. 
 
Genoemde categorieën zijn opgegeven aan de KNLTB. Laatstgenoemde zal uiteindelijk de indeling (ook 
naar sterkte) bepalen. 
 
Invallers: 

• Ria Erckens / Ria Weise / Carla Sluiter / Gerda op den Brouw / Paul Velthoven / Willem Boorsma / 
Paul Linnartz / Jan van Dijk; 

• de teams / captains maken zelf afspraken met deze invallers. 
 
Speeldata: 

• 14, 21 & 28 mei, 4, 11 & 18 juni 2008; 
• aanvangstijd 19.00 uur; 
• poules van 7 teams hebben als extra datum 25 juni, maar elk team is dan op één van deze 

7 data vrij; 
• inhalen dient vóór de eerstvolgende speeldag te geschieden; 
• een wedstrijdschema is nog niet beschikbaar. 

 
Aantal partijen per wedstrijd: 

• 1 damesdubbel, 1 herendubbel & 2 gemengd dubbels; 
• er worden per partij 2 sets en zonodig een tiebreak gespeeld. 

 
Inschrijfgeld: 

• € 103,00 per team, hetgeen ongewijzigd is t.o.v. vorig seizoen; 
• verrekening via de captain op de captainsavond; 
• dit bedrag bestaat uit de afdracht aan KNLTB, 6 blikken ballen en een consumptie vóór aanvang 

van de wedstrijd voor het TVS- team & de gasten. 
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Verenigingscompetitieleider / VCL   
Voor de woensdagavond is dat Mapp Schaake (Mgwmschaake@cs.com), die het aanspreekpunt is voor 
de captain. 
                                                           
Kennismakingsavond 
Wij nodigen alle deelnemers en invallers hierbij uit om op woensdagavond 16 april om vanaf 19.30u met 
elkaar kennis te komen maken. Er worden dan 3 banen gereserveerd om vast aan elkaar te kunnen 
wennen, om tot slot bij een drankje nog even na te praten.  
Wij willen dit dan laten samenvallen met de …. 
 
Captainsavond 
De captains ontvangen dan de informatie van KNLTB en TVS, tezamen met de ballen. 
Op hun beurt zorgen zij voor contante betaling van het inschrijfgeld van hun team. Op hun beurt kunnen 
de andere teamleden & reserves op deze gecombineerde avond geïnformeerd worden door hun captain. 
 
VOORJAARSCOMPETITIE 2008  
Promotie 
De KNLTB is akkoord gegaan met het verzoek tot promotie van ons zaterdagteam Heren 3 van de (vrije) 
4e naar de 3e klasse. Vorig jaar eindigden zij op een gedeelde eerste plaats, doch werden geen kampioen 
op basis van onderling resultaat. Onze felicitaties ontvingen zij eerder en wij wensen dit team hierbij veel 
succes toe. 

 
Algemeen  
Tijdens de competitie weekenden spelen op zaterdag meer teams thuis dan afgelopen jaren. Dit betekent 
dat er op die dagen geen banen beschikbaar zijn voor recreanten. Op zondag speelt er iedere week in 
principe maar één team thuis. Dan zijn er dus wel de hele dag banen beschikbaar, maar zijn ook 
toeschouwers welkom. 
 
Vorig jaar liepen de bardiensten die de zaterdagteams voor de zondagteams deden en andersom niet 
vlekkeloos. Dit jaar hopen we op verbetering. 
 
Inschrijfgeld 
Voor de zaterdag & zondag € 147,00 en de dinsdag € 108,00; hetgeen ongewijzigd is ten opzichte van 
afgelopen seizoen. De teams ontvangen een hoeveelheid ballen gebaseerd op het aantal thuiswedstrijden, 
terwijl de bijdrage voor de ballen is gebaseerd op het gemiddelde tussen 3 en 4 thuiswedstrijden. 
 
Captainsavond 
De captainsavond vindt plaats op dinsdag 25 maart om 20:00 uur in het clubhuis. Wij zijn tot 21:00 uur 
aanwezig om u onderstaand zaken te verstrekken en de competitiebijdrage in ontvangst te nemen.  

• Captains-infopakket 
• Verstrekking ballen en wedstrijdformulieren voor de thuis wedstrijden 
• 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. 
 
Verenigingscompetitieleiders / VCL                                                                                      Cefas 
van Eekelen  e-mail: cefasve@hotmail.com, mobielnr.: 0648927702 & 
Brent Bongers e-mail: brentbongers@chello.nl, mobielnr.: 0612508776  
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Teams & Wedstrijdprogramma    

 

Heren 18+ (0111) 2e klasse zaterdag middag  
  

Heren 1    

    

 Speeldag Thuis  Uit 

Marc Hartsema (captain) Dag 1, 05-04-2008 COLUMBAE 2  SCHAARSBERGEN 1  

Jene van der Heide Dag 2, 12-04-2008 SCHAARSBERGEN 1  WESTERVOORT 1  

Marck Karmiggelt Dag 3, 19-04-2008 BERGH 2  SCHAARSBERGEN 1  

Edgar Berkhout Dag 4, 26-04-2008 SCHAARSBERGEN 1  IJSSELWEIDE 2  

Bert Messing Dag 5, 17-05-2008 SCHAARSBERGEN 1  ELDEN 1  

Brent Bongers  Dag 6, 24-05-2008 SOCII 1  SCHAARSBERGEN 1  

 Dag 7, 31-05-2008 SCHAARSBERGEN 1  DIEREN 2  

    

Heren 18+ (0127) 3e klasse zaterdag middag  
  

Heren 2    

 Speeldag Thuis  Uit 

Wim Jansen (captain) Dag 1, 05-04-2008 SCHAARSBERGEN 2  DE HOOGKAMP 3  

Leon Molenaar Dag 2, 12-04-2008 EERBEEK 1  SCHAARSBERGEN 2  

Bart-Jan Sol Dag 3, 19-04-2008 SCHAARSBERGEN 2  ALTB 1  

Edwin van den Elst Dag 4, 26-04-2008 BOEREHOFSTEE 3  SCHAARSBERGEN 2  

Pim de Neeff  Dag 5, 17-05-2008 PRESIKHAAF 3  SCHAARSBERGEN 2  

 Dag 6, 24-05-2008 SCHAARSBERGEN 2  LUNTEREN 3  

 Dag 7, 31-05-2008 OTV 5  SCHAARSBERGEN 2  

    

Heren 18+ (0130) 3e klasse zaterdag middag  
  

Heren 3    

 Speeldag Thuis  Uit 

Abel Hameleers (captain) Dag 1, 05-04-2008 ELDEN 2  SCHAARSBERGEN 3  

Kris Snelder Dag 2, 12-04-2008 SCHAARSBERGEN 3  MALBURGEN 3  

Sander Evers Dag 3, 19-04-2008 HUISSEN 4  SCHAARSBERGEN 3  

Ronald van Lienden Dag 4, 26-04-2008 SCHAARSBERGEN 3  DUIVEN 2  

Wijnand van Schijndel  Dag 5, 17-05-2008 ALTB 2  SCHAARSBERGEN 3  

 Dag 6, 24-05-2008 SCHAARSBERGEN 3  DE OORSPRONG 2  

 Dag 7, 31-05-2008 SCHAARSBERGEN 3  PRESIKHAAF 4  

    

Heren 18+ (0141) 4e klasse zaterdag middag  
  

Heren 4 (nieuw team)   

 Speeldag Thuis  Uit 

M.P. van Houten (captain) Dag 1, 05-04-2008 SCHAARSBERGEN 4  NIJKERK 1  

Ite van Til Dag 2, 12-04-2008 DE HARREMAAT 3  SCHAARSBERGEN 4  

Erwin de Bruin Dag 3, 19-04-2008 SCHAARSBERGEN 4  LUNTEREN 5  

C. v.d. Horst (nieuw lid) Dag 4, 26-04-2008 VEGO 5  SCHAARSBERGEN 4  

 Dag 5, 17-05-2008 SCHAARSBERGEN 4  DE MANEGE 3  

 Dag 6, 24-05-2008 VALE OUWE 5  SCHAARSBERGEN 4  

 Dag 7, 31-05-2008 BARNEVELD 4  SCHAARSBERGEN 4  
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Heren 18+ (0151) 4e klasse zaterdag middag  

  

Heren 5    

 Speeldag Thuis  Uit 
Olaf Zwijnenburg (captain) Dag 1, 05-04-2008 ALTB 5  SCHAARSBERGEN 5  

Rick Bergen Dag 2, 12-04-2008 SCHAARSBERGEN 5  PRESIKHAAF 5  

Ernst Hehne Dag 3, 19-04-2008 BOEREHOFSTEE 6  SCHAARSBERGEN 5  

Arthur van Horssen Dag 4, 26-04-2008 SCHAARSBERGEN 5  DE SLENK 2  

Cefas van Eekelen Dag 5, 17-05-2008 ROZENDAAL 3  SCHAARSBERGEN 5  

 Dag 6, 24-05-2008 SCHAARSBERGEN 5  DE HOOGKAMP 5  

 Dag 7, 31-05-2008 SCHAARSBERGEN 5  BEEKHUIZEN 5  

    

Heren 35+ (0319) 3e klasse zaterdag middag  
  

Heren  35+    

 Speeldag Thuis  Uit 
Ebo Blokzijl (captain) Dag 1, 05-04-2008 SCHAARSBERGEN 1  KERSCHOTEN 1  

Evert van Valkengoed Dag 2, 12-04-2008 BEEKBERGEN 1  SCHAARSBERGEN 1  

Henk van Hunen Dag 3, 19-04-2008 SCHAARSBERGEN 1  VEGO 3  

Wim Bongers Dag 4, 26-04-2008 SPRENKELAAR 2  SCHAARSBERGEN 1  

Paul Dijkhuizen Dag 5, 17-05-2008 SCHAARSBERGEN 1  DE MATEN 3  

Dirk-Jan van Berckel Dag 6, 24-05-2008 EERBEEK 3  SCHAARSBERGEN 1  

reserve: Guus Rood  Dag 7, 31-05-2008 DE LAAK 1  SCHAARSBERGEN 1  

    

Dames 18+ (0510) 1e klasse zaterdag middag  
  

Dames 1    

 Speeldag Thuis  Uit 
Gerbrich Koers (captain) Dag 1, 05-04-2008 Vrij weekend   

Elleke van Berckel Dag 2, 12-04-2008 OOY 1  SCHAARSBERGEN 1  

Yvette Vermin Dag 3, 19-04-2008 SCHAARSBERGEN 1  DE OORSPRONG 1  

Annemieke Molster Dag 4, 26-04-2008 HOGE WICK 1  SCHAARSBERGEN 1  

Carla Franken Dag 5, 17-05-2008 LINDENHOLT 1  SCHAARSBERGEN 1  

Kim Mol Dag 6, 24-05-2008 SCHAARSBERGEN 1  RAPIDITAS 3  

 Dag 7, 31-05-2008 SCHAARSBERGEN 1  
BERG EN DAL 1   

 

    

Dames (0914) 2e klasse zondag  
   

Dames 1    

 Speeldag Thuis  Uit 
Patricia Messing (captain) Dag 1, 06-04-2008 SCHAARSBERGEN 1  SIDDEBUREN 1  

Hilde Bongers Dag 2, 13-04-2008 'T WOLD 1  SCHAARSBERGEN 1  

Francis Goosen Dag 3, 20-04-2008 SCHAARSBERGEN 1  GREVELING 1  

Wilma de Neeff Dag 4, 27-04-2008 BAS 1  SCHAARSBERGEN 1  

 Dag 5, 18-05-2008 WELDAM 1  SCHAARSBERGEN 1  

 Dag 6, 25-05-2008 SCHAARSBERGEN 1  CREAM CRACKERS 1  

 Dag 7, 01-06-2008 SCHAARSBERGEN 1  MUNTENDAM 1  
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Dames (0962) 4e klasse zondag  
   

Dames 2    

 Speeldag Thuis  Uit 

Marjon Hendriks (captain) Dag 1, 06-04-2008 DUIVEN 2  SCHAARSBERGEN 2  

Nikee Harts Dag 2, 13-04-2008 SCHAARSBERGEN 2  BARNEVELD 1  

Tilja Harts Dag 3, 20-04-2008 NIJKERK 3  SCHAARSBERGEN 2  

Ellen van Beek Dag 4, 27-04-2008 SCHAARSBERGEN 2  PAF 2  

Miranda Pas Dag 5, 18-05-2008 SCHAARSBERGEN 2  DIEREN 3  

 Dag 6, 25-05-2008 VALE OUWE 1  SCHAARSBERGEN 2  

 Dag 7, 01-06-2008 METGENSBLEEK 1  SCHAARSBERGEN 2  

    

Dames dubbel 18+ (3517) 3e klasse dinsdag 

morgen  
  

Dames  1    

 Speeldag Thuis  Uit 
Jetty Altena-Wesseloo 

(captain) Dag 1, 08-04-2008 DIEREN 3  SCHAARSBERGEN 1  

Rik Weidema-Hilbrands Dag 2, 15-04-2008 SCHAARSBERGEN 1  GROOTVEN 2  

Dorien van Benten Dag 3, 22-04-2008 BAKKERSHAAG 1  SCHAARSBERGEN 1  

Carla Sluiter-Willems Dag 4, 06-05-2008 SCHAARSBERGEN 1  DUIVEN 2  

Ineke Tiemens-Altena Dag 5, 13-05-2008 SCHAARSBERGEN 1  DE HOOGKAMP 5  

Aukje Woldendorp-Veenstra Dag 6, 20-05-2008 DE SLENK 2  SCHAARSBERGEN 1  

 Dag 7, 27-05-2008 SCHAARSBERGEN 1  DE STUW 2  

 

Inhaaldata 

wknr dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag zondag zomeravond najaar 

18 29-4 30-4 1-5 2-5 30-4 1-5 1-5     

18         3-5 4-5 4-5     

19         10-5 12-5 12-5     

22 3-6 4-6 5-6 6-6 7-6 8-6 8-6     

23 10-6 4-6 5-6 6-6           

                25-6 2-11 

 

 

Voor meer informatie en het competitieverloop raadpleeg www.knltb.nl/ mijn knltb 

 

Wij wensen alle teams heel veel plezier toe en de mensen die, die 

dag, geen competitie spelen zijn meer dan welkom om onze spelers 

aan te komen moedigen. Tot ziens. 
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TENNISSCHOOL 
Komend seizoen zal een nieuwe trainer zijn intrede
doen. Wij realiseren ons dat deze herhaaldelijke wis- 
selingen voor alle betrokkenen een onplezierig zijn.
Men is in gesprek met een kandidaat, waarbij con- 
tinuïteit een belangrijk aandachtspunt is. 

OPEN DAG VAN ARNHEMSE TV’S OP 29 MAART 
Momenteel worden plannen gesmeed door de ge- 
zamenlijke Arnhemse TV’s, in samenwerking met
KNLTB en het Arnhems Sportbedrijf, om op 29 maart
een open dag voor potentiële nieuwe leden te hou- 
den. Dit om de tennissport in Arnhem te promoten.
Op een aantal van u zal dan een beroep worden
gedaan om als gastvrouw/-heer te willen optreden.
Ook de tennisschool heeft hier zijn medewerking
aan toegezegd. 

ARNHEMSE COMPETITIE 
Met dezelfde partners zijn (prille) ideeën besproken
over een toekomstige Arnhemse tenniscompetitie.
Voor onze bijdrage aan de uitwerking hiervan,
zullen wij t.z.t. de hulp van enkele leden inroepen. 
Wij houden u op de hoogte. 

SG MARIËNDAEL SO TE GAST BIJ TVS 
Ca.14 kinderen van deze school komen op vrij- 
dagmiddag 13 mei en 6 juni van 13.00 tot 15.00u bij
ons tennissen in het kader van een schoolten- 
nisproject van de KNLTB. Deze biedt de kinderen
een tennistas en de school een instructie- 
programma aan. Met het spelen op échte banen
met een échte tennistrainer wordt dit project, dat
zich in eerste instantie op school afspeelt, afge- 
sloten. Naast onze tennisschool ondersteunen ook
enkele TVS-vrijwilligers de docenten op die mid- 
dagen. Wij zullen de kinderen van versnaperingen
en een cadeautje voorzien. TVS toont op deze wijze
haar betrokkenheid bij haar directe omgeving. 

RESERVERING BANEN 
Naast de activiteiten welke in de kalender staan ver- 
meld, zijn er dus ook nog bovengenoemde acti- 
viteiten; te weten: 
• vrijdagmiddag 13 mei en 6 juni van 13.00 tot
15.00u op baan 1 t/m 4; 
• woensdagavond 16 april om vanaf 19.30u op
baan 1 t/m 4.

BBQ 2008
BBQ competitie 2008 

Weer heerlijk als team knokken voor je punten,
elkaar aanmoedigen en gezellig naborrelen. De ko- 
mende maanden mogen we weer aan de slag! 

Het zou natuurlijk heel sfeerverhogend zijn als er
buiten je teamgenoten ook ander enthousiast pu- 
bliek aanwezig is. Je ziet prachtige partijen, gratis
en voor niets. (En zo heeft ook de bardienst wat te
doen! : ) 

Aan het einde van de competitie willen we als eve- 
nementencommissie weer graag een BBQ orga- 
niseren. Dat is in het verleden al vaker succesvol
heel succesvol geweest. Lekker eten, een beetje
swingen, elkaar eens zien zonder trainingspak. Ook
hier is iedereen natuurlijk weer van harte welkom,
zowel spelers als toeschouwers! Dus … houd het in- 
foblad, Internet en de informatie in het clubhuis
goed in de gaten!

Van de Technische Commissie
vervolg
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Tennisactiviteiten 2008 

 
Activiteiten Planning Organisatie 

Openingstoernooi Zondag 30 maart vanaf 13.00 uur 

Zie publikatie elders in dit nummer/onder 

voorbehoud het speelklaar zijn van banen 

Evenementencie. 

Voorjaarscompetitie 

Dames 18+ (1x) 

Heren 18+ (5x) 

Heren 35+ (1x) 

Zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur 

Zie publicaties en mededelingenbord 

Captains en VCL’s 

Brent Bongers 

Cefas van Eekelen  

Voorjaarscompetitie  

Dames dubbel 18+ (1x) 

Dinsdagochtend vanaf 10.00 uur 

Zie publicaties en mededelingenbord 

Captains en VCL’s 

Brent Bongers 

Cefas van Eekelen 

Zomeravond competitie 

Gemengd dubbel (4x) 

Woensdagavond vanaf 19.00 uur Captains en VCL’s 

Mapp Schaake 

Perry Sport KNLTB Landelijk 

Dames (2x) 

Zondag vanaf 10.00 uur  

Zie publicaties en mededelingenbord 

Captains en VCL’s 

Brent Bongers 

Cefas van Eekelen 

Vutcompetitie  

(2x) 

Vrijdagochtend vanaf 10.00 uur 

Data in arpil en mei nog niet bekend 

Adriaan Wijt sr.  

Mapp Schaake 

Open 40+ KNLTB Toernooi Nader te bepalen (ma t/m zo in augustus) Ger Hengeveld 

Dag- of week(end) Toernooi Nader te bepalen Pim de Neeff 

(Brent Bongers) 

Open Herendag Nader te bepalen op een zondag in sept.  Conny van Til 

(Mapp Schaake) 

Damesdag Zondag 7 september Evenementen cie. 

Tilja Harts, Hilde Bongers 

Slot Toernooi Nader te bepalen op een zondag in okt. Evenementen cie. 

Tilja Harts, Hilde Bongers 

Toss Maandagochtend van 10.00 – 13.00 uur 

 

Dinsdagavond vanaf 19.30 uur 

 

Woensdagochtend van 10.00 – 13.00 uur 

 

Zaterdagochtend van 10.00 – 12.45 uur 

 

Behoudens reserveringen vlg. publicaties…. 

Hans Tielemans  

Guusta Hagdorn 

Evert Valkengoed 

Frankse Neuteboom 

Jacques Hendriks 

Hans Tielemans 

Guusta Hagdorn 

Franske Neuteboom 

(Mapp Schaake) 

Lessen In principe elke maandag t/m vrijdag is 1 

bespeelbare baan beschikbaar voor de 

lessen: behoudens de schoolvakanties 

Tennisschool XXL 

Leraar nog niet bekend 

(Mapp Schaake) 

 

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

plaatse.  

 

Doorgang afhankelijk van weersomstandigheden, bespeelbaarheid en beschikbaarheid 

banen en voldoende deelnemers & vrijwilligers.  

 

Ook in dit seizoen zal op ad hoc basis worden geprobeerd, met steun van ouders, voor 

de jeugd enkele activiteiten te organiseren.  

 

Wijzigingen in deze kalender worden via INFO / E-mail / mededelingenbord bekend 

gemaakt.  
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NIEUW CURSUS AANBOD VAN TENNIS XXL MN 

 

De Tennis XXL MN trainers zijn vol enthousiasme bezig de wintertraining af te ronden 

om goed beslagen ten ijs te komen (of liever gezegd… er van af!) de inschrijving 

voor het zomerseizoen is voor TVS leden geopend! 

 
Plannen………. 

TVS heeft een prestigieus wervingsprogramma samengesteld. Namens TVS heeft 
Mapp Schaake  zijn schouders er onder gezet. Het programma komt er in het kort op 
neer, dat schoolkinderen, maar ook volwassenen voor kennismaking tennis - clinics 
en lessen worden uitgenodigd vanaf maart 2008. Tennis XXL MN levert graag een 
bijdrage hieraan in de uitvoer. 
 
Volwassenen……. 

Voor de volwassenen heeft TVS een nieuw kennismaking programma: Op zaterdag 
29 maart tussen 10.00 – 14.00 uur verzorgt Tennis XXL MN een tennisclinic TVS voor 
senioren, die nog geen lid zijn. De nieuwe seniorleden kunnen ook een aantal 
kennismakinglessen van een uur volgen. Deze lessen worden afgesloten met een 
toernooi 
 
Tennisles 2008……… 

Het nieuwe cursus aanbod voor de leden van TVS is bekend. Op www.tennis-xxl.nl 
staan de lesmogelijkheden voor de zomercursus. De inschrijving is open voor alle TVS 
leden. Broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes, ouders, ooms tantes, kennissen etc. 
die nog geen lid zijn, kunnen kennis met tennis maken bij TVS en Tennis XXL MN via de 
kennismakinglessen! 
 
Jeugd Training…… 

Afgelopen jaar was er een opleving in het jeugdtennis merkbaar. Voortgang in deze 
ontwikkeling willen wij stimuleren. Voor de “oudere” jeugd hebben we een 
lesprogramma in groepen van vier(4). Voor de jongere jeugd is XXL in opleiding 
geweest bij de KNLTB. Alle leraren hebben het programma Tenniskids  gevolgd. XXL 
heeft een sublicentie gekregen, om dit programma toe te passen binnen de school. 
( www.tenniskids.nl ) Voor de jeugd die alles uit het tennis willen halen hebben we 
individuele programma’s en voor de nieuwe jeugd aantrekkelijke 
kennismakingsprogramma’s! 
 
 
Tenniskampen en vakanties….. 

Voor 2008 heeft Tennis XXL een ruim aanbod aan tennisvakanties en tenniskampen. 
Voor informatie kun je contact opnemen met Tennis XXL 0343 456070 of surfen naar 
www.tennis-xxl.nl  
 
Tennisleraar 

Ook dit jaar zal een gediplomeerde leraar van Tennis XXL MN de uitvoer van de 
lessen verzorgen. Frans Jordens heeft tijdens de wintermaanden een baan in het 
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Van het medische front

Warming-up en cooling-down 
 
In principe ben ik tegen het gebruik van engelse termen in onze taal, voor deze fenomenen 
binnen de sport wil ik wel een uitzondering maken. Ik ken eenvoudigweg geen fraaie 
Nederlands vertalingen. Met opwarmen refereren we nogal eens naar de aarde, afkoelen 
wordt frequent gebruikt voor het temperen van onze agitatie.  
 
Warming-up betekent binnen de sport het opvoeren van de circulatie en het uitvoeren van 
lichte rekoefeningen, met cooling-down wordt bedoeld dat de intensiteit van de sportarbeid 
geleidelijk wordt afgebouwd. Als ik de gemiddelde TVS tennisser (tosser, competitiespeler, 
recreant) beschouw, dan behelst de warming-up het wandelen vanaf de bar naar de baan, 
ballen uit het blik vissen en dan direct rammen. Cooling –down beperkt zich tot het 
omgekeerde,  behoudens dat nog enkele ballen gezocht moeten worden in de bosjes. 
 
 En nu hoe het echt zou moeten. De circulatie warming-up bestaat uit het losjes inlopen, 
gedurende 8 à 10 minuten. Daarbij worden lichte bewegingen met de armen, benen en romp 
gemaakt. Met de circulatie warming-up worden de basisfuncties van het hart, de longen, 
zenuwstelsel en de spieren op een hoger niveau gebracht. De rekoefeningen worden 
uitgevoerd na de circulatie warming-up. Het belangrijkste doel van de rekoefeningen is het 
vergroten van de bewegingsuitslag. De meeste sporters hebben echter geen maximale of 
extreme bewegingsuitslag nodig. Het is dan ook zinloos om die proberen te bereiken. 
Stretching moet zich in principe richten op de functionele lengte, niet op de potentiële lengte. 
Lange tijd werd beweerd, dat rekken leidt tot minder blessures en dat verend rekken niet 
goed is voor het lichaam. Voor beide beweringen blijkt echter onvoldoende wetenschappelijk 
bewijs te bestaan.  

Begin de rekoefeningen de eerste 10 tot 15 tellen altijd met een lichte rek. Ga door tot u een 
lichte spanning voelt en ontspan u terwijl u in diezelfde stand blijft. Het spanningsgevoel 
moet nu afnemen. Gebeurt dat niet, verlicht dan de spanning en zoek een mate van 
spanning die u prettig vindt. Na de lichte rek gaat u langzaam over in de toenemende rek. 
Rek net een centimeter verder, tot u opnieuw een lichte spanning voelt en houd die stand 10 
tot 15 tellen vol. Blijf rustig en beheerst. Ook deze spanning moet verminderen. Als dat niet 
gebeurt, verlicht de spanning dan enigszins. Ga vervolgens in een rustige beweging 
dynamisch tot de rekgrens, in dezelfde richting waarin u statisch hebt gerekt. Herhaal dit een 
aantal keer in een rustig tempo in het ritme van in- en uitademing. Zorg ervoor dat uw 
ademhaling langzaam, ritmisch en beheerst is. Tijdens het aanhouden van de rek, ademt u 
rustig door. Houd uw adem niet in tijdens het rekken.  

Na de circulatie warming-up en de rekoefeningen komt tot slot de tennis specifieke warming-
up. Bij deze specifieke warming-up worden dezelfde bewegingen uitgevoerd, die u ook in de 
training of in de wedstrijd maakt.  

 
Cooling-down  
Het belang van de warming-up wordt over het algemeen goed onderkend. Dat geldt echter 
niet voor de cooling-down. Die bestaat bij ons als gravelspelers doorgaans uitsluitend uit het 
eenmaal slepen van  de baan. 

 De cooling-down is het omgekeerde van de warming-up: na afloop van de inspanning moet 
het lichaam naar rustniveau worden gebracht. Door niet acuut te stoppen, maar de 
inspanning geleidelijk af te bouwen wordt gezorgd voor een goede afvoer van de afvalstoffen 
uit de spieren. Daarmee worden gespannen, vermoeide spieren en spierstijfheid voorkomen. 
Een cooling-down bestaat uit de volgende onderdelen:  
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Lekkerrrr....
Ruikt u ook die heerlijke geur van pannenkoeken als
u de ventweg afgaat richting ons tennispark? Die is
afkomstig van ‘t pannekoekhuis (inderdaad: zonder
‘n’). Dit vriendelijk ogende restaurant is van een van
onze sponsors. We komen er regelmatig en vroegen
aan eigenaar Erwin Oldenburg waarom hij onze ten- 
nisclub ondersteunt. 
“Da’s toch logisch! Je kent de uitspraak ‘een
goede buur is beter dan een verre vriend’. Wij zijn
een van jullie meest nabije buren dus dan is het een
beetje burenplicht om de tennisclub ook te spon- 
soren.” 
Toch is dat niet het enige argument. De manager
van ‘t pannekoekhuis (zonder ‘n ‘) wil ook zijn be- 
kendheid vergroten. Dat lijkt overbodig want welke
Schaarsberger heeft daar niet eens een van die
heerlijke pannenkoeken besteld? De kaart kent tal- 
loze variëteiten van de meest bekende oud-Hol- 
landse lekkernij. Maar je kunt ook een van de vele
andere gerechten bestellen, gevolgd door een heer- 
lijk ijsje of ander dessert. Een koel biertje of ander
drankje hoort er natuurlijk bij. 
Vooral kinderen genieten volop. Niet alleen aan
tafel, maar ook in de speeltuin. Die bekort het wach- 
ten, zodat ouderen zich lekker kunnen ontspannen
Terwijl de kok de bakplaat laat spetteren zitten jong
en oud bij mooi weer buiten op het terras. Wordt
het wat kil of regent het dan kun je binnen makkelijk
een plaatsje vinden. 
Erwin Oldenburg: “Wij bieden een heerlijk gerecht
tegen een schappelijk prijsje. En onze jongens en
meisjes zijn ook hartstikke aardig tegen elke klant. Zo
bieden we onze gasten een gezellige sfeer. Als ze
vertrekken moeten ze één conclusie trekken : Het
was lekker!” 
Zo gaat het ook bij het tennissen. “Lekker ge- 
speeld?” “Ja”. Leg voor je partij dus eerst een ste- 
vige basis bij onze buren of beter nog: Zet de ge- 
zelligheid van ons park voort met een bezoek aan
‘’t pannekoekhuis’ (zonder ‘n’). Net om de hoek. Je
zult vast en zeker zeggen: “Lekkerrrr……”

Warming up vervolg
De cooling-down is het omgekeerde van de war- 
ming-up: na afloop van de inspanning moet het li- 
chaam naar rustniveau worden gebracht. Door niet
acuut te stoppen, maar de inspanning geleidelijk af
te bouwen wordt gezorgd voor een goede afvoer
van de afvalstoffen uit de spieren. Daarmee
worden gespannen, vermoeide spieren en spier- 
stijfheid voorkomen. Een cooling-down bestaat uit
de volgende onderdelen: 
&#61607; rustig uitlopen; 
&#61607; rekoefeningen (zie warming-up); 
&#61607; warme douche. 
Dit hele schema lijkt nogal uitgebreid, het kan
echter relatief eenvoudig ingebouwd worden in de
normale voorbereiding. Met de fiets naar het park
helpt natuurlijk al! Vlak het concentra- 
tieverhogende effect van de tennisspecifieke war- 
ming-up niet uit en pak die eerste games! 
Succes met de adviezen, en een goed tennis- 
seizoen. 

Henk Hendricks
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Wat mag je verwachten van je part- 
ner ...(in het dubbelspel)
Er zijn natuurlijk de normale afspraken als je je aan
elkaar hebt voorgesteld, b.v. wie staat links, wie
staat rechts. 
Maar dan begint het pas. 
De ene game ben je de ontvangende partij, de
andere game ben je de servicepartij. En daar zit
nogal verschil in. 
Ik kan natuurlijk niet op de stoel van de tennisleraar
gaan zitten, maar met een beetje gezond verstand
kun je wel een paar dingen bedenken...... 
Ik beperk me nu tot de ONTVANGENDE PARTIJ. 
Allereerst de plek waar je moet staan. Iedereen
kan, met een beetje spelinzicht, wel bedenken dat
je het hele veld moet kunnen verdedigen en daar
moet je dus je positie op innemen. 
Dat betekent voortdurend inschatten (en dus ook
voortdurend bewegen), waar je het beste kunt
gaan staan. 
Bij de service van de serverende partij staat je part- 
ner half-court in de buurt van de middellijn om on- 
middellijk naar het net te sprinten als jij de bal cross
terugslaat. Je partner verdedigt dan die kant van
het veld. 
Wordt er geen crossbal gespeeld, dan gaat je part- 
ner niet meteen naar het net, maar moet dan de si- 
tuatie inschatten, misschien komt er wel een volley
van de tegenpartij........ 
Vaak komt je partner op een of andere manier wel
bij het net terecht, maar.............als de rally zich af- 
speelt tussen jou en de tegenpartij is het niet de be- 
doeling dat je partner daar maar rustig blijft staan,
lekker wachten tot de bal een keertje komt.......- 
misschien eens omkijken hoe het gaat.......en jij
maar ploeteren..........NEE! 
Je mag verwachten van je partner dat hij/zij mee- 
beweegt met de bal. Naar voren en naar achteren.
Komt de bal VAN voren dan gaat je partner naar
voren, bij het net, daarna gaat je partner weer naar
achteren om 
van daaruit opnieuw in te schatten of hij/zij wel
naar voren moet.......MEEBEWEGEN MET DE BAL! 
Dus naar voren, naar achteren, naar links , naar
rechts, voortdurend de HOEK afschermen waardoor
de bal zou kunnen glippen..... 
En dan de WISSEL. 
Het zou zo fijn zijn als er in een duo zo gecom- 
municeerd wordt, dat een korte roep, b.v. WISSEL af- 
doende is om een nieuwe strategische positie in te
nemen. En dan kun je de bal lekker terugslaan! 
Want je staat gewoon op de goeie plek! 
En dan de SERVERENDE PARTIJ. Wat mag je van je
partner verwachten? 

Ik doe een oproep aan u allen om daar eens over
na te denken en deze hersenspinsels maar eens op
dit papier te zetten. Het mag ook anoniem! 
Het gaat tenslotte over uw partner op ons mooie
tennispark. 
En tot nu toe heeft die partner ook geen naam........
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WIST U DAT ? 

1. Sijtske Annema haar schoenen nog steeds niet verkocht heeft ? Met het nieuwe 
buitenbaanseizoen in het vooruitzicht moet u zo’n koopje toch niet laten lopen. De 

schoenen zijn eigenlijk nieuw want ze heeft ze slechts eenmaal gedragen. Maat 39-

40. Merk K wiss. E-mail:  sijtske@versatel.nl Prijs: de helft van de aankoopprijs. 

Aankoopbon is nog in haar bezit. 

2. Het bestuur een enquete aan het voorbereiden is die alle leden in de loop van de 
maand april toegezonden krijgen. Wij vragen u nu al deze enquete zo volledig 

mogelijk in te sturen. Het gaat om het toekomstig beleid van onze eigen club. 

3. Binnen het bestuur een nieuwe verdeling van taken geregeld is. Ook is er een naam 
veranderd. Wat vroeger de Technische Commissie was, heet vanaf heden 

“Technische Zaken”. Mapp Schaake beheert deze portefeuille. 

4. In de jaarvergadering een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden. Margarethe 
Hilhorst, Bart Jan Sol en Henk Hendricks traden af en Stefan van Hezewijk trad toe tot 

het bestuur. Om deze wisseling op gepaste wijze te vieren, is men gaan eten bij onze  

sponsor nl. in het Pannenkoekhuis. Zie ook het artikel van Guus Rood over deze 

sponsor. 

5. De toss dit jaar –ijs en weder dienende- start op woensdag 2 april. Er kan verder weer 
getost worden op maandag-, woensdag- en zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 

uur en op dinsdagavond an 19.30 uur tot 22.45 uur. N.B.Licht uit om 22.50 uur ! 

6. Om misverstanden te voorkomen: op zaterdag 29 maart is er van 10.00 uur OPEN HUIS 
voor niet leden die kennis willen maken met de tennissport en met onze vereniging. 

Het zou prachtig zijn als een aantal leden van de club die ochtend aanwezig is om 

mogelijk nieuwe leden op te vangen en wegwijs te maken. 

7. Op zondag 30 maart wordt het seizoen officieel geopend met het 
OPENINGSTOERNOOI. Voor verdere informatie, zie elders in dit blad. In de afgelopen 

jaren was het bij de opening altijd prachtig weer. Wij hopen dat het dit jaar weer zo 

zal zijn. 

8. Er dit jaar opnieuw heel hard gewerkt is om de banen weer speelklaar te krijgen. Wij 
gaan er nu alweer van uit dat op zaterdag 29 maart alles  in orde is. Gerrit Hengeveld 

en alle harde werkers van onze club verdienen hiervoor onze oprechte waardering. 

9. In Schaarsbergen al 27 jaar een Dorpskrant bestaat die gratis huis aan huis wordt 
bezorgd. Niet alle leden van T.V.S. wonen in Schaarsbergen. Toch kunt u die krant ook 

toegestuurd krijgen. Opgeven bij Marian Lamers, Strolaan 20a. Telefoon 026 3513290. 

10. De contributie voor 2008 ongewijzigd is gebleven. Het leven wordt duurder maar 
tennissen blijft betaalbaar ! Als u de penningmeester een plezier wilt doe betaalt u zo 

snel mogelijk tenzij u dat natuurlijk al gedaan hebt. 
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VELDMAN SPORT

Veldman Sport
Rozendaalselaan 7
6881 KX Velp
Tel: 026 - 3619010

- Bespanning vanaf €10,-
- Gratis racket testen
- Leverancier van teamkleding
- Ruime sortering  tennisrackets
- Grote collectie
  tenniskleding 
  en schoenen

Ready
for
tennis
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