
In dit nummer
Nog even en het is weer zover. Na een lange win- 
terslaap mogen we weer naar buiten waar de gra- 
velbanen er hopelijk weer voortreffelijk bij liggen.
Vooral na zo’n winter met veel ijs en sneeuw ver- 
langt iedereen weer naar het voorjaar. Naar
groene blaadjes aan de bomen en bloemen aan
de kant van de weg. 
In dit nummer kunt u lezen dat we het seizoen be- 
ginnen op zondag 29 maart met het Openings- 
tournooi. Verder: een impressie over de geslaagde

ledenvergadering van Adriaan Wijt, en een inter- 
view met ons bestuurslid Stefan van Hezewijk,
Herman Boesveld ging eens praten met good-old
Gerrit Groters over zijn nieuwe taak als supervisor
van de club mensen die voor onze banen zorgt en
een verhaal van een tennisbal die ons wil laten
weten hoe het is om als tennisbal door het leven te
gaan. En natuurlijk alle informatie over de acti- 
viteiten. Voor het komende seizoen: heel veel
plezier!

Jaargang 2009, nummer 1, 10 maart 2009



Colofoon

pagina 2



Weet u het nog? Op 27 januari 2009 vond de Al- 
gemene Ledenvergadering plaats, waar het be- 
stuur samen met flink aantal leden het heden en de
toekomst van onze vereniging hebben besproken.
Op het moment dat deze Info bij u in de brievenbus
ligt, is dat al bijna twee maanden geleden, en is er
in de tussentijd alweer een hoop gebeurd. 

Ik neem u even mee terug in de tijd naar die ALV. Er
werd daar onder andere uit de doeken gedaan
hoe we verder gaan met het plan om de banen te
renoveren, er werd gediscussieerd over welke kwa- 
lificatie op onze vereniging van toepassing is, en de
promotiecommissie werd gepresenteerd. Zoals u in
de stukken voor de ALV hebt kunnen lezen hangt
dit allemaal met elkaar samen. 

In het kort komt het er op neer, dat tijdens het on- 
derzoek naar de toekomst van de banen is vast- 
gesteld, dat er nu geen noodzaak is om de gra- 
velbanen te vervangen. In plaats daarvan werd
voorgesteld om eerst te werken aan verbetering
van de aantrekkelijkheid van de vereniging en het
tennispark. De promotiecommissie die ideeën voor
verbetering zal uitwerken en in overleg met het be- 
stuur zal gaan uitvoeren, werd voorgesteld. 

De commissie die in de ALV benoemd is, bestaat uit
Yvette Vermin, Gerbrich Koers en Carla Sluiter. Hebt
u ideeën? Leg het hen voor! Bent u bereid om an- 
derszins bij te dragen? Meld u aan. Het doel moge
duidelijk zijn: Tennisvereniging Schaarsbergen is een
aantrekkelijke vereniging en dat moet zo blijven. Op
deze plaats wens ik Yvette, Gerbrich en Carla van
harte veel succes. Tot slot: de banen en het park
worden weer gereed gemaakt voor het seizoen en
het tennisseizoen zal binnenkort weer beginnen met
tennislessen, tossen en competitie. Ik wens iedereen
veel sport- en speelplezier in dit seizoen. 

Eddo Neuteboom , Voorzitter

Voorwoord

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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Velen zijn geroepen
Als een totale verassing kreeg ik het verzoek van Her- 
mien Nieuwenhuijsen om iets te schrijven over de Al- 
gemene Leden Vergadering van 27 januari j.l. Niet
de notulen uiteraard want die worden meer dan
perfect verzorgd door Elleke van Berckel maar een
sfeerimpressie. 

Daar gaat ie dan: allereerst moet ik zeggen dat de
vergadering buitengewoon goed was voorbereid,
het boekje met 15 pagina’s informatie dat we van
te voren kregen zat zo goed in elkaar dat het bijna
antwoord gaf op alle vragen en daarmee de voor- 
zitter de kans bood om de vergadering in twee uur
af te ronden. 

Ook het rondje bellen/e-mailen van het bestuur
had er voor gezorgd dat er een zeer behoorlijke op- 
komst was. Maar het beste gevoel kreeg ik toch (en
dat had ik overigens al langer) van de zelfwerk- 
zaamheid van onze leden, een levensnoodzaak
voor en kleine club als de onze, maar toch. Ik kom
bij veel sportclubs en meer en meer zie je dat men

zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de club
afkoopt: er moet betaalde barbezetting komen
want dan kunnen we beter Controleren (nonsens,
men wil geen bardienst meer draaien), besteedt
het onderhoud uit (dan zijn wij er van af, zelfs als we
er wat meer voor moeten betalen), etc.,etc. Het
meest trieste voorbeeld is een vetera- 
nenhockeyelftal dat zijn fluitbeurt voor euro 15.-. af- 
koopt. 

Misschien mogen we wel blij zijn met een wat ”grij- 
ze“ club waar veel leden nog stammen uit een tijd- 
perk waarin het niet meer dan logisch was dan dat
men zijn handen liet wapperen voor zijn sport- 
vereniging. En die sfeer proefde ik ook op de avond
van de vergadering: onderhoud, barbezetting etc.
We doen het allemaal zelf en daarom is TVS finan- 
cieel gezond ondanks z’n bescheiden ledental. Mis- 
schien moeten we maar zo’n klein clubje blijven,
maar dan wel de Nieuwjaarsborrel in ere herstellen! 

Adriaan Wijt, senior

Hoe gaan we het dit jaar aanpakken met die banen?
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In gesprek met een bestuurslid

De redactie had in haar wijsheid besloten dat een in- 
terview met een van de bestuursleden bij zou
kunnen dragen aan wat meer inzicht in zijn functie.
Vandaar dat Stefan van Hezewijk hoog op het ver- 
langlijstje stond en daarom werd mij verzocht dit
maar te regelen.

Dat was eenvoudiger dan gedacht; mailverkeer
leidde al direct tot een afspraak en Stefan gaf aan
dan wel naar Schaarsbergen te willen komen. Voor
een goed begrip: Stefan woont in de Verdistraat
aan de overkant van de Schelmseweg. Reizen is hij
wel gewend want voor zijn werk gaat hij dagelijks
naar Zevenaar waar hij al 18 jaar werkt als jurist bij
de gemeente. Daarnaast is hij ook nog eens lid van
de bezwaarschriftencommissie van de gemeente
Arnhem.

Hij is al tien jaar lid van onze tennisvereniging en
daarom vond hij het noodzakelijk om wat meer
voor de club te gaan doen. Dus heeft hij vorig jaar
de portefeuille faciliteiten overgenomen. Eigenlijk is
het woord overgenomen niet juist want in 2008
werd de omvang van het bestuur teruggebracht
tot vijf leden en werden alle functies opnieuw ge- 
definieerd. Aanvankelijk had hij het bestuur aan- 
geboden om wat juridische klusjes te doen maar na
een sympathiek gesprek met voorzitter Eddo Neu- 
teboom trad hij maar meteen toe tot het bestuur. Bij
de functie van Stefan horen nu: het baanon- 
derhoud, het clubhuis, het parkonderhoud, de bar
en een aantal speciale projecten.

In ons blad werd al eens aangegeven dat voor al
deze werkzaamheden enkele commissies waren ge- 
vormd maar Stefan gaf al direct aan dat hij die
meer als werkgroepen ziet en niet als echte com- 
missies. Hij is nu uiterst tevreden met de manier
waarop de werkzaamheden onderling geregeld
worden. Soms gebeurt dat in wisselende samen- 
stellingen maar wel altijd met vrijwilligers. Dat is iets
waar we als vereniging trots op kunnen zijn. Zo
wordt elk jaar weer goed werk verricht voor

de organisatie van de bardiensten. Een paar keer
per jaar wordt op dezelfde manier ook het onder- 
houd van het groen stevig onderhanden genomen. 
Zoals in de ledenvergadering al is aangegeven zal
het baanonderhoud dit jaar een extra klus ople- 
veren omdat er dieper gefreesd zal worden om de
waterdoorlatendheid te verbeteren. Daar komt nog
bij dat Gerrit Hengeveld is gestopt met zijn werk als
groundsman. Gerrit Groters springt voorlopig voor
hem in als supervisor en gelukkig zijn er ook binnen
de banenploeg genoeg deskundige en enthou- 
siaste leden. Gelet op de leeftijd van deze ba- 
nenwerkers hebben we onlangs nieuw materieel
aangeschaft om het werk te veraangenamen en te
verlichten. 
Zelf heeft Stefan zich voorgenomen om bij al deze
onderhoudswerkzaamheden een tijdje mee te draai- 
en om daarmee een goed inzicht te krijgen in de
aard en de inhoud van dat werk. Ook al omdat hij
bezig is om procesbeschrijvingen te maken van de
verschillende werkzaamheden. Te zijner tijd kunnen
eventuele opvolgers dan lezen wat er bij het ba- 
nenonderhoud zoal komt kijken. 
Behalve dat Stefan regelmatig met een groepje ten- 
nist in ons park, heeft hij afgelopen zomer ook met
een team deelgenomen aan de zomer- 
avondcompetitie en wel met groot succes. Het
team werd kampioen! 
Wanneer ik het goed begrepen heb, werd er door
een ander team zelf aan de dames van Stefans’
team getrokken. Stefan zou echter Stefan niet zijn
als hij de contracten niet stevig had dichtge- 
timmerd zodat die pogingen niet tot succes geleid
hebben. 
Voor dit jaar ziet Stefan het als prioriteit om de con- 
tacten met de gemeente Arnhem te intensiveren.
Zoals bekend is er een nieuw bestemmingsplan en
verlichtingsplan van kracht geworden voor Schaars- 
bergen. In deze plannen staat dat de verlichting
maar tot 22.00 uur mag branden. Voor dit jaar
hebben we nog ontheffing en mogen de lichten
nog tot 23.00 uur aan blijven. Voor 2010 en de jaren
daarna moet dat echter nog geregeld worden. Ge- 
lukkig is Stefan tot 2011 lid van het bestuur; hij kent
de weg in gemeenteland en dus blijven we toch
maar hoopvol gestemd. Hij zal zich ook verdiepen in
de ins en outs van een eventuele verlichting van de
banen 5 en 6, zodat wat hem betreft het jaar 2009
een “lichtjaar”zal zijn. 
Er staat verder nog het een en ander op zijn ver- 
langlijstje voor dit jaar. Het beter betrekken van de
oefenkooi bij het park; het geven van een facelift
aan de entree en het hele park; het opknappen
van de kelder en het regelen van een horecacursus
voor de barvrijwilligers. Daarnaast wil hij als com- 
puterhobbyist een poging ondernemen om de web- 
site een nieuwe doorstart te geven. 
Het zal u na dit verhaal wel duidelijk geworden zijn
dat Stefans’agenda behoorlijk gevuld is. Hij ligt er be- 
slist niet van wakker maar hij weet ook dat heel veel
vrijwilligers klaar staan om zijn functie mogelijk te
maken. 
                                 Evert Veldhuis
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In memoriam
In memoriam Kim Mol 

Het was in de competitieperiode 2007 dat Kim ons
vertelde dat ze kanker had. Het ongeloof was
groot. Kim, die altijd zo gezond was, en een goede
conditie had, misschien wel de beste van ons hele
team. 
Aanvankelijk was er hoop op herstel, maar in de
loop van 2008 bleek dat ze niet meer kon genezen.
Ze was moedig, had een groot relative- 
ringsvermogen, en met de haar bekende humor
heeft ze zo lang mogelijk deel uitgemaakt van ons
team. Kim nam een bijzondere plaats in in ons
team. Altijd erop uit om te winnen, energiek, vrolijk,
en niemand die zo goed moppen kon vertellen als

Kim. 
Zaterdag 10 januari jl. is ze overleden. Op woens- 
dag 14 januari hebben we afscheid van haar ge- 
nomen. Het was een zeer druk bezocht afscheid
met indrukwekkende toespraken en mooie muziek. 
We zullen nog vaak terugdenken aan de vele ge- 
zellige, bijzondere momenten die we samen
hadden op en naast de baan. 
We wensen Ruurd alle sterkte. 

Elleke van Berckel 
dames 1 zaterdag 
mede namens Annemieke Molster, Carla Franken,
Gerbrich Koers, Sabine Zegers en Yvette Vermin

Sleutelprocedure
Hoge nood in de schijnwerpers? 

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 bestaat al jaren de mogelijkheid een sleu- 
tel van de vereniging in bruikleen te krijgen. Met die
sleutel kun je alleen in het achtergedeelte van het
clubhuis komen, niet in de keuken of in de bar. *Je
betaalt een borg van € 20,- en ondertekent een
overeenkomst over de aansprakelijkheid voor het
gebruik van de sleutel (zoals schadevergoeding
voor vervanging van de sloten bij misbruik of verlies

van de sleutel). Bezitters van een sleutel worden ge- 
registreerd. Als je de sleutel niet meer nodig hebt, bij- 
voorbeeld 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/beschikbaar voor 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

Introductiereglement TV Schaarsbergen 2009
Gezien de vragen die tijdens de A.L.V. gesteld zijn
over de mogelijkheid om gasten op onze baan te
mogen introduceren, volgt hieronder de tekst van
het desbetreffende reglement. 

Het is mogelijk, om niet-leden te introduceren om
samen te tennissen op het park van TV Schaars- 
bergen. Hiervoor gelden de volgende regels: 
 1. Iemand kan niet vaker dan drie keer per kalen- 
derjaar geïntroduceerd worden. 
 2. Het introducerende lid is verantwoordelijk voor
de introducé en dient voor de duur van de intro- 
ductie op het park aanwezig te zijn. 
 3. De kosten van de introductie bedragen € 5,= per
keer, te voldoen aan de bar van het clubhuis. De in- 
troducé ontvangt een introductiepas, welke na

afloop moet worden ingeleverd. Naam en adres
van de introducé en naam van TVS lid dat intro- 
duceert worden genoteerd. 
Indien het clubhuis is gesloten dient het verschul- 
digde bedrag te worden gedeponeerd in de brie- 
venbus aan de buitenzijde van het clubhuis, met ver- 
melding van naam en adres van introducé en TVS
lid dat introduceert. 
 4. Voor de introducé zijn de algemene regels voor
het gebruik van de banen van toepassing. 
Prioriteit van baangebruik: toernooi - tennisschool –
competitie. 
 5. Door het bestuur kan in individuele gevallen
worden besloten om af te wijken van deze regels. 
Het bestuur

In memoriam

Sleutelprocedure

Introductieregelement TV Schaarsbergen
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Rubens  Wonen 
 

Gordijnen – Tapijten – Woonaccessoires 
Beethovenlaan / Arnhem 

 
Gravel of tapijt; het moet een perfecte vloer zijn. 

Rubens levert tapijt van de beste kwaliteit, 
maar ook gordijnen, lamellen en andere zaken, 

die de sfeer in uw huis bepalen. 
Topkwaliteit en goed advies, net als bij tennis. 

Kom eens langs. 
Wij wensen u veel succes bij de keuze van uw 

woninginrichting en het beoefenen van de tennissport. 

 
Beethovenlaan 64 – 6815 BM Arnhem Noord – Tel: 026-4433577 – www.rubenswonen.nl 

 
_____________________________________ 

Aan de Beethovenlaan in Arnhem Noord 
zijn aan een gezellig pleintje een diversiteit aan winkels 

gevestigd 
_____________________________________ 

 

De Haas 

Keurslager 
 

Beethovenlaan / Arnhem                        Kampioen in zijn klasse 
 

Wij bieden een zeer gevarieerd assortiment vers vlees, eigengemaakte vleeswaren, heerlijke 
traiteurprodukten (kant-en-klaar maaltijden) en een lekker assortiment kaas. 

 
Beethovenlaan 68 – 6811 DE Arnhem Noord – Tel: 026-4421053 
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Stuiterend door het leven
Ik ben een tennisbal. Misschien verbaast u dat want
tennisballen zijn doorgaans niet zo mededeelzaam.
Er zijn echter uitzonderingen. Daar ben ik er een
van. Ik ben namelijk geen gewone tennisbal maar ik
ben van adel. Ik behoor tot het beroemde geslacht
van de Trettorns. Daar hebt u als tennisser vast wel
eens van gehoord. Wij Trettorns voelen ons mijlenver
verheven boven de Dunlops en de Slazengers; om
van de Hemaballen familie en die rare Fransen van
Roland Garros maar helemaal niet te spreken. Nee
de Trettorns zijn van een heel ander kaliber. 
Waar zit dat bijzondere van ons dan in? Wel wij zijn
uit harder rubber gesneden, stuiteren daarom
hoger, zijn beter hanteerbaar op snelle banen en
gaan langer mee. Daarom willen de topspelers
alleen met ons spelen en beslist niet met andere bal- 
len. Terecht, vinden wij. 
Ik ben geproduceerd in een fabriek die eigendom
van onze familie is. Samen met miljoenen andere
ballen. Met drie Trettornfamilieleden zit ik op dit
moment nog opgesloten in een metalen huls. Wij
wachten daar samen af wanneer er iemand is die
de deksel van de huls af haalt om met ons te gaan
spelen. Dat is een buitengewoon spannend mo- 
ment. Wij zijn immers in het leven geroepen om
door tennissers heen en weer geslagen te worden.
Hoe harder dat gebeurt, des te leuker vinden wij
dat. Elk lid van de Trettornfamilie hoopt er op om
een maal in hun ballenleven door Federer, Nadal,
Djokovic of Murray zo hard mogelijk geraakt te
worden en dan met een snelheid van 200 kilometer
of meer over een baan heen en weer te suizen. 
Ik kan u op dit moment vertellen dat ik dat kort- 
geleden persoonlijk heb meegemaakt. Plotseling
deed iemand het deksel van onze huls af en aan
de gesprekken om ons heen konden we horen dat
we terecht gekomen waren bij de Australian Open.
We werden keurig op een rijtje naast elkaar neer- 
gelegd op een groot tafelblad en daar moesten
we rustig onze beurt afwachten. We zagen dat we
in het Rod Laver stadion terecht gekomen waren
en de tribunes zaten bomvol. We hoorden de
scheidsrechter steeds de namen van Federer en
Nadal noemen en daardoor kregen we in de gaten
dat we bij de herenfinale terecht gekomen wa- 
ren.Opwinding maakte zich meester van mij. Dat
kon toch niet waar zijn? Naar zo’n finale keek je
toch je hele tennisballenleven uit? Niet nerveus
worden nu, rustig afwachten….. 

“New balls, please”, riep de scheidsrechter. Een
grote hand greep mij vast en voordat ik het in de
gaten had, stond Nadal met me te stuiteren. Hij
keek nog eens goed naar mij en een paar soort- 
genoten, maar koos mij toen uit. Dat was het mooi- 
ste moment uit mijn leven als tennisbal. Nadal ser- 
veerde. Snoeihard knalde ik over de baan. Ik stui- 
terde en kwam keihard tegen een reclamebord
aan. Nadal had een ace geslagen! Met mij !!! 
U kunt zich absoluut niet voorstellen wat er op dat
moment als echte Trettorn door je heen gaat. Na
de ace werd ik in lange rallies gedurende twintig mi- 
nuten heen en weer gemept. Het ging af en toe zó
hard dat ik nauwelijks tijd had om op adem te
komen. Gelukkig kon ik af en toe even uitrusten in
het net en soms produceerde een van de spelers
een dropshot waardoor de snelheid er een beetje
uitging. Maar verder: heerlijk was het, echt het hoog- 
tepunt uit mijn tennisballenleven. Toen de scheids- 
rechter opnieuw om nieuwe ballen vroeg, was het
gebeurd. Ik kwam terecht in een groot net met kaal- 
geslagen ballen. Al mijn medeballen lagen daar
wat versuft en nog nagenietend voor zich uit te sta- 
ren. 
Na afloop van de wedstrijd kwam ik in een doos te- 
recht. In die doos was het donker en ongezellig. Ge- 
lukkig mochten we er een dag later weer uit. Ik
kwam op een gravelbaan terecht waar een paar
meisjes tennisles kregen. Voor zo’n les vonden ze
me nog goed genoeg. Twee keer is er op die
manier nog met me gespeeld. Toen was de koek
op. Ik werd meegenomen naar een huis waar een
grote hond een tijdje met me mocht spelen. Toen
die het zat was, kreeg ik een flinke knauw en was
het met me gedaan. Ik kwam in een container te- 
recht en slijt nu mijn laatste dagen op een vuilnis- 
belt. Mijn leven eindigt daar als ik over een tijdje he- 
lemaal verkruimeld ben. Dat was het dan. 
O,ja. U begrijpt natuurlijk wel dat ik het heel bijzon- 
der vind dat ik mijn eigen verhaal eens mocht ver- 
tellen aan mensen die weten hoe leuk of tennissen
is. En dan ook nog aan de leden van T.V.S. in
Schaarsbergen. Ik wens u deze zomer weer veel ple- 
zier op uw eigen gravelbanen. Doet u ook de groe- 
ten aan de Dunlops, de Slazengers, de Hema ballen
en toch ook maar aan de Fransen van Roland Gar- 
ros? 

Hans Tielemans
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Inschrijving zomercursus geopend
We zijn ons er steeds meer van bewust, dat be- 
wegen van essentieel belang is voor onze ge- 
zondheid. Drukke agenda's voorkomen echter vaak
dat we de juiste levenstijl aanmeten. 

Op een vast tijdstip per week onder begeleiding
van een gediplomeerde sportinstructeur lekker
buiten bezig zijn brengt structuur aan in uw ‘pro- 
gramma’ 

De tennislessen bij Tennis XXL kenmerken zich door
het intensieve karakter, waarbij spelvreugde en leer- 
doelen ook de nodige aandacht krijgen. Tennis XXL
lessen worden verzorgd op tennisverenigingen,
waar het sociale aspect een 
belangrijke rol speelt. Gezellig na de les nog wat drin- 
ken en napraten in de kantine, vrij spelen en de
vele interne toernooitjes zorgen hiervoor. 

Aanmelden kan via www.tennis-xxl.nl Selecteer op
de homepage uw vereniging en maak daar een
keuze uit het lesaanbod. Lekker even uit de waan
van de dag en je agenda, een uurtje bewegen in
de buiten lucht ter ondersteuning van 
een gezonde en actieve levenstijl. Met onze ten- 
nislessen is Tennis XXL graag uw partner hierin! 

Het advies is dagelijks minimaal een half uur matig in- 
tensief bewegen. Dit is vol te houden als je iets doet
wat bij je past en waar je plezier in hebt. Bij onze ten- 
nislessen staan en bewegen en spelvreugde
bovenaan!

Promotiecommissie TV
Schaarsbergen.
Afgelopen zomer is er onderzoek gedaan naar de
vraag of het nodig is op korte termijn nieuwe banen
aan te leggen op ons tennispark. De conclusie was
dat nieuwe banen gelukkig nog niet nodig zijn.
Door het goede onderhoud in de afgelopen jaren,
kunnen ze nog een flinke tijd mee. 

Tijdens bijeenkomsten in de afgelopen zomer
kwamen we samen met andere T.V.S.ers evenwel
ook te spreken over het verenigingsleven binnen
onze mooie club. Als je daar eerlijk met elkaar over
praat, blijken er wel wat zorgpunten te bestaan.
Ons ledental is de afgelopen jaren geleidelijk aan
het zakken en dat proces moet snel tot stilstand
komen. In het eindrapport over de nieuwe banen is
daarom een aanbeveling opgenomen. Wil het le- 
dental niet nog verder omlaag gaan, dan moet er
nu echt iets gaan gebeuren.

Daarom hebben Gerbrich Koers, Carla Sluiter en ik
op verzoek van het bestuur deze handschoen op- 
genomen. Wij hebben ons alle drie beschikbaar ge- 
steld voor de “Promotiecommissie” van de T.V.- 
Schaarsbergen. Wij willen alle leden van onze club
die denken een leuk idee te hebben waarmee het
verenigingsleven een nieuwe impuls zou kunnen krij- 
gen, uitnodigen om dat aans ons te komen ver- 
tellen. Wij gaan dan, samen met het Bestuur en de
bestaande commissies, kijken of dat idee in de prak- 
tijk uitvoerbaar is. Wij willen daarom graag met ie- 
dereen in contact komen die iets in huis heeft waar
de leden van onze club plezier aan kunnen gaan
beleven. Dus: kun je mooie posters maken, ben je
goed in webdesign, is koken je grote passie en kun
je heerlijke buffetten maken ? Laat het ons allemaal
maar weten. Wij denken dat de T.V. Schaarsbergen
alles in zich heeft om een bloeiende en moderne
vereniging te zijn. Een club, waar mensen in de
wijde omtrek van vertellen dat het er zo gezellig is. 

We vragen dus niemand om ook lid te worden van
onze commissie. Wel hopen we dat er heel veel
mensen zullen reageren op onze oproep om
ideeën te leveren. 

Namens de promotiecommissie, 
Yvette Vermin. 
Tel: 026 3708422 
E-mail: wiloffergelt@hotmail.com

In het midden de scheidende evenementencommissie ( Tilja

Harts en Hilde Bongers) en aan de kanten de nieuwe commissie

t.w. Gerry Rood en Willem Boorsma.

Oude en nieuwe
evenementencommissie
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T 026 - 848 17 66
schilderwerken glaszetten behangen
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Jong geleerd...oud...inderdaad
Volgens sommigen zit het voorjaar in de lucht en
dat zou je kunnen merken aan het gedrag van de
vogels en de knoppen in de tuin, maar hier in
Schaarsbergen ook aan het wat rusteloze gedrag
van een aantal fitte senioren, die ruiken, dat er
gravel in de lucht zit. Elk jaar om deze tijd is dit ver- 
schijnsel waar te nemen en dat duidt op iets hoop- 
vols...zouden we vanaf april weer buiten kunnen ten- 
nissen? Ja natuurlijk kan dat, als tenminste de weer- 
goden, de groundsman en die fitte senioren mee- 
werken. Aan de laatste groep zal het zeker niet lig- 
gen, op de eerstgenoemde groep is geen peil te
trekken en de groundsman dan? Tja, da’s een
ander verhaal, want goede Gerrit Hengeveld is
door Vitesse weggekocht in een uiterste poging om
degradatie te ontlopen. Wat nu te doen? Enkele
vooraanstaande clubleden hebben deze winter de
koppen bij elkaar gestoken en zijn tot een wel heel
verrassende oplossing van de Hengeveld-transfer ge- 
komen. Zij hebben iemand gecontracteerd die te- 
recht opmerkte “als je op een vergadering je mond
open doet, ben je meteen het haasje, maar als je
niet op de vergadering bent óók”. Alle reden om
die iemand dus maar eens op te zoeken op een
natte maandagmorgen, die dus totaal ongeschikt
was om met gravel aan de slag te gaan. Hoelang
ben jij al bij de club, Gerrit Groters”? “Vanaf het
begin, toen we nog geen clubhuis hadden en geen
banen en één keer per jaar in Oosterbeek banen
huurden”. Hoe oud was je toen”? “middelbaar”
luidde het typische Groters-antwoord. “In het begin
was ik er zijdelings bij betrokken, de oprichters Freek
en Frits hebben voor de banen gezorgd, waarna
een oud groundsman van de Hoogkamp met het
onderhoud gestart is en daarna hebben Wim Ger- 
ritsen en ik het van hem overgenomen. Het club- 
huisje, nog geen 50 m2 groot, moesten we van de
toenmalige voetbalvereniging overnemen. Het was
superklein maar vaak ook supergezellig doch het
bouwvallig onderkomen was een tennisvereniging
onwaardig. 
De opleiding tot baanonderhoud hebben wij de bij
de KNLTB gevolgd. Let wel, Wim was de grounds- 
man hoor, ik was zijn rechterhandje, met name in
de maanden februari en maart. En nu je helaas zelf
het racket niet meer kunt hanteren, strikken ze je
dus opnieuw als groundsman”? “Nou nee, Gerrit
Hengeveld opvolgen, dat kan helemaal niet, die
was zo ongeveer alle dagen op het tennispark in
woord en daad. Ik ben gevraagd voor...althans ik
hoop, dat ik het zo goed begrepen heb, dat is dat

ik de ploeg, die de banen gaat prepareren met
woord en raad ga bijstaan”. Non playing captain
dus? “Ja correct, men trekt een wissel op de kennis
die ik op die gebieden heb, maar fysiek bijspringen,
dat is niet de bedoeling. (wat had Gerrit anders
moeten zeggen met Gerrie aan de andere kant
van de salontafel?) “Ik heb het onderhoudsrapport
van de KNLTB gelezen en ook een CD-rom of DVD
gezien en weet dus hoe de boel erbij staat. Ik ben
het er helemaal mee eens, dat we met gravel door- 
gaan”. Betekent dat dan, dat er weer met die vre- 
selijke schrapers met een stoeptegel erop gewerkt
moet worden”? “Nee, ik heb begrepen, dat er een
baanschraper is aangeschaft, want de aanslag op
de schouders en ruggen van de vrijwilligers ging te
zwaar wegen en bovendien kan het met die schra- 
per ook allemaal sneller. Ton de Vries heeft van de
leverancier een DVD meegekregen en tja...dat lijkt
het ei van Columbus, maar dan moet de conditie
van de gravel natuurlijk net zo ideaal zijn als op de
DVD. Mag ik noteren, dat er begin april dus weer
buiten gespeeld kan worden of houd je nog een
slag om de arm”? “Twee slagen!” “Heb je genoeg
“personeel”? “Méér dan dat en dat weet jij ook
wel, er zijn meer dan genoeg ouderen tussen aan- 
halingstekens, die in de twee maanden vooraf- 
gaande aan april de handen letterlijk en figuurlijk uit
de mouwen willen steken. Ik vind wel, dat de pluim
op mijn hoed als zogenaamde hoofleider van het
baanonderhoud nu een te zware is, hoor. Ton de
Vries als voorman-groundsman moet hier zeker ge- 
noemd worden, hij zit vol enthousiasme, dat is al- 
gemeen bekend en van hem komt ook het initiatief
af om dat nieuwe schraapapparaat te beproeven;
samen met Klaas Altena is hij naar Tukkerland ge- 
togen om daar dat ding in werking te zien, kortom
hij is, dacht ik zo, de man, die de onderhoudskar
gaat trekken en daarbij de nodige raad en daad
van mij kan krijgen. Het tempo waarin het een en
ander zich zal voltrekken, daar staat Ton, dacht ik
zo, aan de basis. 
Maar ook Ton kan het niet alleen doen en is af- 
hankelijk van de nu al toegezegde spontane me- 
dewerking van een groep vutters, te weten Henk,
Bert, Theo, Klaas, Guus, Adriaan, Gerrit Jr, uw re- 
porter en hopelijk nieuwe loten aan de stam van
60+. 

Zo beste clubleden, jullie zijn weer op de hoogte
van “jong geleerd, oud nog steeds gedaan” en
weest daar zuinig en trots op!
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Technische zaken

TennisActiviteiten 2009
In het binnenblad is een kalender opgenomen met
de geplande activiteiten, welke de verschillende
commissies voor komend seizoen hebben inge- 
pland. In de Info voorafgaand aan deze verschil- 
lende activiteiten zal u steeds nader worden geïn- 
formeerd. In dit nummer een toelichting van de
nieuwe Evenementen Commissie op het Ope- 
ningstoernooi en het Pinkster familie- &
vriendentoernooi.

Toss

Evert Valkengoed heeft aangegeven, na vele jaren
zijn bijdrage te hebben geleverd aan de orga- 
nisatie van de toss op de dinsdagavond, dat hij die
avond andere activiteiten gaat ontplooien. Wij
wensen hem daarbij veel genoegen en danken
hem hartelijk voor zijn inzet voor de vereniging. Wij
zullen dat bij gelegenheid nog met “iets lekkers” on- 
derschrijven. 

Wij zijn nu dus op zoek naar een vervanger voor
Evert, die als (meespelend) tossleider bij toerbeurt
met Franske Neuteboom de indeling wil regelen. 

Alle andere vrijwilligers voor de verschillende tossen
staan ook komend seizoen voor u klaar.

Al eerder hebben wij u laten weten, dat per dit sei- 
zoen Gerry Rood & Willem Boorsma zich voor “uw
plezier” gaan inzetten. Elders in Info laten zij zelf van
zich horen. Schroom niet hen aan te spreken over u
ideeën en ervaringen, zoals ook alle andere (com- 
missie- & bestuurs)vrijwilligers uw reacties op prijs
stellen.

Jeugd Commissie

Na enige afwezigheid treedt ook weer een Jeugd
Commissie aan met de intentie het tennisplezier van
(het groeiend aantal) jeugdleden te gaan verho- 
gen. Wilma de Neeff en Francis Goosen succes
hiermee!

Competities
Hier blijven de vertrouwde gezichten van Brent Bon- 
gers en Cefas van Eekelen uw belangen behar- 
tigen. 
Alleen de Zomeravond Competitie wordt door
Mapp Schaake gecoördineerd. 

Informatie over alle competities treft u aan in het
overzicht “TennisActiviteiten 2009”. De inschrijf- 
gelden blijven ongewijzigd t.o.v. 2008, te weten €
147 voor de zater- en de zondag, € 108 voor de dins- 
dag en € 103 voor de woensdag. 
Een uitnodiging voor de captainsavond volgt nog. 

Aan de VUT-competitie op de vrijdag wordt al sinds
jaren met veel enthousiasme door twee teams deel- 
genomen. Vreemd eigenlijk dat in een vereniging
als de onze, met zoveel leden in deze leeftijds- 
categorie, maar twee teams actief zijn. 
Steek u licht eens op bij Ton de Vries (tonvries@k- 
pnplanet.nl) voor de Najaarscompetitie 2009 (14, 21
& 28 aug. en 4, 11 &18 sep.) en de Voorjaars- 
competitie 2010 . Zeker weten, dat ook u volgend
jaar van de partij bent. 

Voor de Zomeravondcompetitie hebben zich 4
teams bij ons aangemeld. 
Voor een vijfde team zoekt men nog een vrou- 
welijke en mannelijke medestander in de speel- 
sterkte 6/7 (dubbel). Weliswaar is op het moment
dat u dit leest de inschrijvingstermijn hiervoor van de
KNLTB verstreken, toch zullen wij proberen een even- 
tueel alsnog te vormen team bij de KNLTB aan te
melden. 
U kunt informatie krijgen bij Jeroen Rudolphie
(jrudolphie@zonnet.nl).

Tennisschool XXL
Randy van den Brink wil u ook komend seizoen
graag begeleiden bij het beoefenen van uw fa- 
voriete sport, zodat u (nog) meer plezier aan tennis
zult beleven met een verminderde kans op bles- 
sures. 
De tennisschool levert graag maatwerk, als het
gaat om de individuele wensen van de leden op
gebied van de lesstof en het lessenpakket . 

Tijdens het Openingstoernooi zal XXL een (kosteloze)
workshop voor onze leden houden. Ook voor
jeugdleden!

Maart 2009
Met het nieuwe seizoen voor de deur willen wij u
graag even bijpraten over een aantal zaken. Waar
u ons kunt bereiken, verneemt u op de eerste bin- 
nenpagina. 

Alle vrijwilligers van Technische Zaken wensen u
alvast een heel plezierig en blessurevrij tennisseizoen
toe.

Evenementen Commissie
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Speelsterkte

Ook dit jaar heeft de KNLTB weer een flink aantal mu- 
taties kenbaar gemaakt. Teveel om hier te publi- 
ceren. Wel kunt U deze raadplegen op de site www.- 
mijn knltb.nl (op basis van uw lidmaat- 
schapsnummer en naam) en als u uw nieuws- 
gierigheid nog even kunt bedwingen, verneemt u
de wijzigingen bij aanvang van het seizoen in het
clubhuis.

KNLTB- Senior Plus Tennis
Kijk voor nadere informatie en inschrijfadres aan- 
gaande deze ééndagstoernooien (o.a. op 9 april bij
ALTB voor speelsterkte 6, 7 & 8) op www.knltb.nl bij
de toernooizoeker.

Laddertoernooi

In het verleden werd dit op initiatief van één onzer
leden georganiseerd. In de enquête vorig jaar werd
hiervoor opnieuw belangstelling geuit. Als een van u
dit opnieuw op gang wil brengen, vernemen wij dat
graag.

Technische zaken (vervolg)

Jacques Hendriks laat horen aan Theo van Eupen en Bert Sme- 

dema hoe ons nieuwe clublied zou moeten klinken.

Meen je dat nou echt, Eddo?

Hoe zou je dat dan willen regelen, Ite?Met je ogen dicht smaakt wijn toch veel beter, Conny.
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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

Winteruitverkoop

50% 
& 

70%
Kopij voor het volgende nummer
De eerstvolgende Info verschijnt op vrijdag 19 juni. U
kunt kopij aanleveren tot vrijdag 29 mei bij tiel- 
vuur@planet.nl Graag aanleveren in Word, let- 
terype century gothic, lettergrootte 11, platte tekst.
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