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Bestuur en contactpersonen commissies 2014 

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

Sponsoring Gerry Rood g.rood74@upcmail.nl  0263515673 

Secretaris Ria Weise-Beekman 

Kemperbergerweg 613 

6816 RT Arnhem 

fam.weise@planet.nl  

0263511400 

Redactie Info 

Jetty Altena 

Patty Struik 

Annet van Dijk 

Eddo Neuteboom 

jettyaltena@hotmail.com  

lasalle@kpnmail.nl  

aannetvandijk@gmail.com  

ej.neuteboom@xs4all.nl  

0264433850 

0263793150 

0264454189 

0264421289 

Website inhoudelijk 

Webmaster  

Guus Rood 

Stefan van Hezewijk 

g.rood74@upcmail.nl  

s.j.m.vanhezewijk@chello.nl  

0263515673 

0264425277 

Penningmeester Aart Schrevel Aart.schrevel@wur.nl  0264431044 

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

jeannettenacht@gmail.com 
0264424460 

Bestuurslid 
Faciliteiten 

Klaas Altena klaasaltena@live.nl  0264433850 

Groundsman Ton de Vries tonvries@kpnplanet.nl 0623420628 

Barcommissie Kris Snelder kris3@chello.nl  0619544911 

Bestuurslid 
Technische Zaken 

vacature   

Commissie competitie 
Brent Bongers 

Paul van Velthoven 

brentbongers@chello.nl 

 

0612508776 

 

Commissie Jeugd vacature   

Tennislessen 

Tennisschool XXL  

Brandtennis 

Pim Brand 

Bachlaan 3, 6815 DD Arnhem 

pim@brandtennis.nl 

www.brandtennis.nl  

0636410420 

Tennispark  
Kemperbergerweg 671a 

www.tvschaarsbergen.nl 
0264430284 

  

    
 

Stefan Ria Klaas Aart Vacature (jij?) 
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Voorwoord voorzitter mei 2014 

In april is het seizoen geopend met de 
gecombineerde Open tennisdagen, Lentetoernooi 
en pasjesdag. De Open tennisdagen kunnen we 
kort over zijn: geen belangstellenden. Onze 
bekendmaking in de wijkkrantjes en weekbladen 
is op de een of andere manier niet overal 
geplaatst; jammer maar helaas. Het Lentetoernooi 
was geslaagd, een 30-tal deelnemers hadden zich 
in de gevraagde Flower Power stijl gehuld, de bij 
inschrijving gekregen bloemenslinger fleurde de 
boel op. Het waren vooral deze deelnmers die zich 
ook melden bij het nieuwe pasjesafhaal- en 
klusjesaanmeldpunt. Enkelen hebben zich 
aangemeld voor de organisatie van een toernnooi 
of meehelpen bij een groenklus. Voor de 
vacatures van bestuurslid Tenniszaken 
(coördinatie competitie, toernooi en training etc), 
webmaster en andere klussen heeft zich nog 
niemand gemeld. Het bestuur gaat nog flink ‘de 
boer op’ om enthousiaste actievelingen te vinden.  
Eind van het jaar loopt ook de zittingsperiode van 
secretaris (Ria Weise), bestuurslid Faciliteiten 
(park, banen, kantine; Klaas Altena) en voorzitter 
(Stefan van Hezewijk) af. Dus als je met je 
tennismaten een coupe wilt plegen of anderszins 
de macht wil grijpen, dan heb je nu de kans. Graag 
zelfs! We zullen natuurlijk niet van de een op de 
andere dag tegelijk uit het bestuur gaan, dat zou 
ook niet gezellig zijn voor de nieuwe 
penningmeester Aart Schrevel!  
De functies en klussen hoeven overigens helemaal 
niet zoveel tijd te kosten en kunnen eventueel ook 
door jou èn je tennismaat worden ingevuld; gooi 
eens een balletje op in je team, tossgroep of vaste 
tennisclubje alsjeblieft!  
De competitie is inmiddels al weer deels gespeeld, 
de zomeravond-competitie is ook al weer een 

eind op scheut. Gezellige avonden, een vol terras. 
Dat staat in schril contrast met menig avondje 
tussendoor, waar nog veel banen leeg liggen…. 
Het afhangbord is verplaatst, maar had net zo 
goed kunnen worden opgeslagen in de kelder. 
Hebben jullie trouwens de gerenoveerde klok al 
ontdekt? Een goede (gratis!) proeve van 
bekwaamheid van onze nieuwe penningmeester 
Aart, die naast zijn wetenschappelijke werk ook 
meester-klokkenmaker is. 
Op 20 juni is de jaarlijkse vrijwilligersavond, waar 
we alle helpers en actievelingen uitnodigen voor 
een inspraakrondje met versnapering, natuurlijk 
een onderling potje tennis en een welverdiend 
drankje na afloop. (Gelet op het enthousiasme 
voor die avond, is het misschien een idee om die 
in de toekomst te gaan combineren met de 
ledenvergadering?) 
Rest mij nog jullie ook op te roepen je aan te 
melden voor:   

 de Schaarsbergen Cup op 27 juni  (Dirk Jan 
van Berckel en ondergetekende); voor 
competitiespelers,  een poule voor goeie, 
snelle spelers en een poule voor nog 
betere, snellere spelers, opschuifsysteem 
met 1 finale van de beste 4. Met lopend 
buffet. 

 Ons grote Open 35+ toernooi/ 50+ toernooi 
(Henk van Hunen, Ite van Til en Gerrit 
Hengeveld). Gezellig maar serieus (rating!) 
toernooi, waar je ook spelers van andere 
clubs ontmoet. 

Veel tennisplezier samen en hopelijk ook een 
keer iets meer dan dat… 
Tot ziens bij de vrijwilligersavonden in de 
toekomst!? 
Stefan van Hezewijk, voorzitter 

  

De bel voor de volgende ronde: 
 
De redactie ontvangt graag uw bijdragen 
voor de volgende editie uiterlijk 6 september 
2014. 
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Even uw speciale aandacht voor de volgende komende evenementen: 

 

 
 

 
  

Lady’s only……..…… Rokjesdag 14-09-2014 

Op zondagmiddag 14 september, vanaf 13.00 uur, organiseren wij de damesdag van TV Schaarsbergen. 
Neem je vriendin, buurvrouw, dochter, moeder of andere sportieve dame mee en kom gezellig naar TV 
Schaarsbergen.  
Aanmelden kan al via rokjesdagtvschaarsbergen@gmail.com 
Lianne Konings en Toos Waegemaekers 

 

Herendag 2014 zondag 31 augustus 

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de 
Herendag dit jaar niet plaatsvinden op zondag  
7 september, maar op zondag 31 augustus. 
Heren van TVS, doe mee en noteer deze datum 
alvast in jullie agenda! 
In juli zal er weer een affiche in het clubhuis hangen 
waarop je je kunt opgeven.  
Heb je misschien iemand van buiten de club, die 
graag mee wil doen? 
Hartstikke welkom, dus laat het me even weten 
(naam en speelsterkte i.v.m. de indeling). 
Voor de nieuwkomers in de club: De traditie is: er 
kunnen 48 heren tennissen. Daarvan komen 24 
heren van andere verenigingen (persoonlijk 
uitgenodigd) en hopelijk geven 24 heren van TVS 
zich op.  
We starten op de Herendag weer om 10.30 uur met 
koffie, tussen de middag verzorgde lunch en ’s 
avonds heerlijke rijst met chili (live muziek), waar 
de partners welkom zijn om (gratis) mee te eten. 
Het enige wat meegebracht moet worden, behalve 
het inschrijfgeld van €15,--, is een lekker toetje 
voor 3 of 4 personen (pudding of taart of gebak of 
cake of ijs of…). Drankjes uiteraard voor eigen 
rekening. 
Wij hopen dat het, net als andere jaren, weer een 
gezellige dag zal worden! Aan ons zal het niet 
liggen, wij willen wel organiseren, maar nu de 
deelnemers nog…… 
Tot horens! 
Conny en Ite van Til 
026-35 11 861 of 06-386 16 964 
 

Schaarsbergen Cup vrijdag 27 juni ! 

Vrijdag 27 juni 18u is weer de jaarlijkse 
Schaarsbergen Cup voor competitiespelers.  
Ooit als alternatief voor de 
clubkampioenschappen begonnen, inmiddels 
uitgegroeid tot een begrip! Er is een gewone 
poule en een poule voor cracks. Gespeeld 
worden 3 a 4 potjes volgens het bekende 
doorschuifsysteem. En een kruisfinale met 
publiek!  
Tussendoor is er weer het heerlijk Italiaans 
buffet van Endrico Giovanni.  
En dat alles voor maar €10,- p.p. 
Aanmelden uiterlijk 22 juni op het affiche of 
via voorzitter@tvschaarsbergen.nl of bij: 
Dirk Jan van Berckel en Stefan van Hezewijk 
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En zeker ook uw aandacht voor: 

 

 

Open TVS - 35+ - toernooi   (11 t/m 17 augustus 2014) 

Naast het TVS 35+ - toernooi (volgens KNLTB-regels met ranking en mogelijkheid om punten te 
scoren) loopt ook in dezelfde week het 50+ en 60+ toernooi in navolging van vorig jaar. 
Het zogenaamde “ zwarte toernooi”: iedereen kan zich opgeven, ook al ben je geen KNLTB-lid. 
Om het geheel te laten slagen, vragen wij jullie 

 Om in te schrijven en mee te doen 

 Mee te helpen bij de organisatie (bardienst, baanverzorging, tafeldienst, gastvrouw, etc.) 

 Om af en toe eens te komen kijken en zeker op de finaledag: zondag 17 augustus. 

Als iedereen zijn steentje bijdraagt om onze vereniging deze week te promoten, zal het een geslaagd 
toernooi worden. 
Voor het 35+ toernooi liefst opgeven via www.toernooi.nl 
50+ en 60+: formulieren liggen in het clubhuis. 
Alvast dank namens de organisatie/initiatiefnemers: 
Henk van Hunen, Wim Rosier, Gerrit Hengeveld en Ite van Til 

Het aanmeldingsformulier voor het 35+ toernooi vindt u op pagina 15 
Knip uit, vul in, stuur op en doe mee! 
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Lente Flower Power Openingstoernooi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Een bonte verzameling leden had gehoor 
gegeven aan de oproep van  Toots, Groucho 
en Di Stefano  om het seizoen op gepaste wijze 
te openen. 
Na de thee en spacecake gingen we de baan 
op en toen bleek dat flower power tennis niet 
alleen maar “relax man” is. Er werd gewoon 
om de punten gespeeld en zo kwam er ‘s 
middags  ook gewoon een finale partij 
uitrollen. 
René Spoor en Ria Weise leken aanvankelijk zo 
op de zege af te stevenen, maar Ite van Til en 
Jetty Altena gaven niet op , bogen hun 
achterstand om en mochten de hoofdprijs; een 
blik nieuw ballen ophalen. 
Daarna was het voor iedereen wel  “relax 
man” en werd de geslaagde middag, onder het 
genot van een hapje en  drankje,  afgesloten. 

 

OPROEP: 
Di Stefano (alias onze 
voorzitter) is op zoek 
naar een foto van hem 
met zijn blauwe pruik.    
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Wie weet waar het racket van Hans Karel 
Fienig is? 

Hans Karel Fienig is op zoek 
naar zijn racket. Het was zijn 
gewoonte om zijn racket in 
het clubhuis op de kapstok te 
laten hangen na de toss 
ochtenden. Dit voorjaar bleek 
het racket er niet meer te 
hangen. Daarom hierbij de 
oproep: Wie weet waar het 

racket van Hans-Karel Fienig is gebleven? 

 
Geen passie voor tennis zonder een 
tennispassie 
Er blijken nog vrij veel leden te zijn, die hun 
tennispassje nog niet hebben opgehaald. 
Sommigen zijn erg vindingrijk om het gemis 
tijdelijk te compenseren en je ziet dan ook de 
diverse winkel- en bankpasjes in gebruik als 
vervanger. Het kan echter veel makkelijker.  
Als u uw lidmaatschap hebt voldaan, dan is er een 
pasje voor u. Hebt u het nog niet? Vraagt u ernaar 
bij de barmedewerker in het clubhuis, want die 
weet waar de pasjes liggen. 

 
..en toen kwam die bui, met bliksem en 
donder … 

 
Op 30 april pakten donkere wolken zich samen 
boven Schaarsbergen met heftige buien als gevolg 
wat weer leidde tot enorme wateroverlast. Voor 1 
dag werd Schaarsbergen tot rampgebied 
verklaard. Woonkamers, garages en kelders liepen 
onder water en ook in de kelder van ons 
clubgebouw stonden plassen water. Bijgaande 
foto toont hoe de banen er een dag later nog bij 
lagen na deze “zondvloed”. Maar met de 
waterdoorlatendheid is niets mis want een dag 
daarna waren de banen alweer bespeelbaar. 

Wederom het bewijs dat het jaarlijks groot 
onderhoud van grote waarde is. 

 
Korting Intersport 
Op vertoon van uw ledenpas ontvangt u 10% 
korting op uw aankopen bij deze sportwinkel. 
Helaas is in Arnhem deze sportzaak gesloten en 
bestaat er alleen een Outletzaak op het terrein 
aan de Lelyweg 
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DAMES VAN DE DINSDAG KAMPIOEN 

De seizoenstart was niet echt veelbelovend. Voor 
het eerst in onze geschiedenis moesten we 
besluiten om de wedstrijd te verplaatsen wegens 
regen. 
Op de inhaaldag deelden we de punten. Met dank 
aan Hermien die ervoor zorgde dat we een team 
konden opstellen en meteen een punt voor ons 
pakte. 
De daaropvolgende wedstrijd werd gewonnen, 
ook iets waarvoor we heel ver terug moeten in de 
geschiedenis. 
Maar winnen smaakt naar meer en dat doen we 
dan ook twee keer, nog een gelijkspelletje erbij en 
dan komt de wedstrijd tegen de koploper. 
Die denkt dat ze bij ons de punten even kunnen 
komen ophalen, maar dat loopt anders. Het wordt 
1-0, 2-0, 3-0 en op dat moment staan we virtueel 
gedeeld eerste. De laatste pot is spannend van 
begin tot  eind.  De eerste set is voor de 
tegenstander, de tweede set voor ons en bij 3-1 in 
de derde set krijgt Dorien een zweepslag. 
Wedstrijd over denk je, maar dan ken je Dorien 
nog niet. Strak inpakken dat been en elke bal die 
ze nog pakken kan pakt ze. Carla loopt zich de 
longen uit haar lijf, maar ze pakken de set en 
daarmee de wedstrijd. 
We staan weer eerste, maar er komt nog één 
wedstrijd. Op papier lijkt onze wedstrijd zwaarder 

dan die van de nummer twee. Maar wat zegt 
dat….. 
Eerst zorgen voor een invaller, want Dorien moet 
nu echt rusten en Wil zit inmiddels lekker onder 
de Spaanse zon. 
Met Sietske hebben we weer een viertal op de 
baan. Naar Nijmegen waar het …….regent. Wel de 
baan op, niet de baan op. Uiteindelijk kunnen we 
spelen.  
Carla en Jetty zijn snel klaar, eerste punt is binnen. 
Ria en Sietske maken er een marathonpartij van 
die thrillerachtige vormen aanneemt. Wat dacht 
je van de eerste set winnen, de tweede verliezen, 
de derde met  5-1 achterstaan, terugkomen naar 
5-6 de wedstrijd uit kunnen serveren, maar dat 
niet doen maar uiteindelijk wel de tie-break 
pakken. Tweede punt in the pocket. 
Maar dan blijkt de regen weer de spelbreker. Er 
kan niet verder gespeeld worden. 
We besluiten om een week later de partij af te 
spelen. En wanneer die wedstrijden ook 
gewonnen worden kan de fles met bubbels open, 
we zijn kampioen!!!!! 
 

  

Op de foto ontbreken Dorien en Wil 
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     TENNIS DRESS - CODE EN MODE door Patty Struik 
                 Een 'quick view' in de geschiedenis van de tenniskleding.  
 
In de geschiedenis van de tennismode was stijl inherent  aan de ziel van de sport. De vroegste mannelijke 
tennissers droegen  ballon-achtige shorts met daaronder kousen . In het Victoriaanse tijdperk en in de 
vroege jaren 1900  droegen de dames witte zware flanel-achtige kleding,  hoeden en zelfs soms bont. In 
die tijd was een wespentaille mode, en tijdens het tennissen werd  hun ademhaling zeer belemmerd door 
strak ingeregen korsetten. Vanuit fastoensnormen hoorde men lange mouwen, lange broek en enkellange 
jurken te dragen. Met name voor dames was het heel onbehoorlijk om te zweten.   

                    
 
De oorspronkelijk keuze voor de kleur wit voor de kleding was dan ook vooral praktisch van aard: witte 
kleren reflecteren de zonnewarmte en maskeren zweetvlekken het beste. Wit houdt de spelers koel in de 
zomer.  
De geheel witte dresscode werd later een traditie, waarmee men een exclusieve, elitaire sfeer wilde 
creëren: nette, witte kleren benadrukten dat men beschaafd, schoon, van goede huize, respectvol voor de 
regels en over het algemeen 'high-class' was.  
 

                     
 
De tennis mode bleef lange tijd conservatief. Enige opluchting voor de spelers ontstond toen er sneakers 
met rubber zolen kwamen. Pas in 1919 werd Suzanne Lenglen de eerste tennis-vrouw zonder een korset. 
Zij werd stijlicoon met een knielange, geplooide rok en mouwloos vest, ontworpen door Jean Patou.   Bill 
Tilden was het eerste mannelijke stijlicoon met lange shirts opgerold aan de ellebogen, flanellen broek en 
elegante gebreide kabeltruien met v-hals. Ook vrouwelijke spelers begonnen ivm de hitte 
herenoverhemden met opgerolde mouwen te dragen. In 1926  bracht Rene Lacoste een revolutie teweeg 
met een trui-overhemd met korte mouwen met geribbelde manchet (het huidige poloshirt). En toen de 
Engels tennisser, Henry Austin in 1932 op Wimbledon als eerste man een korte broek droeg was dit een 
grote revolutie. 
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Al werd de tenniskleding korter en slanker,  de kleurcode bleef lange tijd wit. Pas in 1970 voegden spelers 
een beetje kleur toe. In die tijd werden ook  hoofdbanden populair. Bjorn Borg gaf de stijl van de jaren 
zeventig tennis aan, Andre Agassi van de jaren negentig, oa met het dragen van een lycra fietsbroek onder 
zijn short. Vanaf de jaren '90 kwam er meer kleur op de baan, tot zelfs volledig gekleurde shirts.  In de 
jaren '80 en '90 waren er bij alle sporten vele veranderingen  o.a op het gebied van sponsoring, publiciteit, 
etc. en begon de ontwikkeling van futuristische stoffen. Nog steeds worden er betere, ademende en 
lichtgewicht techwear materialen ontwikkeld, die de warmte goed kunnen afvoeren en meer 
bewegingsvrijheid en comfort geven.  Daarnaast heeft het feit dat tennis steeds minder een elitaire sport 
werd, ongetwijfeld mede het veranderend beeld van de tenniskleding beinvloed.  
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Team: Eindstand wedstr. punten Wedstrijdresultaten:

René Spoor 1 T.V. De Hoge Wick 2 7 24 Datum Thuis Uit Uitslag 

Robbert de Koning 2 T.C. Nijmegen-Quick 5 7 22 5-4-2014 NSLTC Slow 4 - T.V. Schaarsbergen 1 0 - 5

Hanneke Jansen 3 T.V. Huissen 5 7 20 12-4-2014 T.V. Schaarsbergen 1 - Lentse L.T.V. 4 2 - 3

Annemieke Molster 3 Lentse L.T.V. 4 7 20 19-4-2014 Tachys 4 - T.V. Schaarsbergen 1 1 - 4

Natas ja  Kapitein © 3 T.V. Elden 3 7 20 10-5-2014 T.V. Schaarsbergen 1 - T.C. Nijmegen-Quick 5 2 - 3

6 T.V. Schaarsbergen 1 7 15 17-5-2014 T.V. Elden 3 - T.V. Schaarsbergen 1 5 - 0

7 Tachys 4 7 13 24-5-2014 T.V. Schaarsbergen 1 - T.V. Huissen 5 2 - 3

8 NSLTC Slow 4 7 6 31-5-2014 T.V. De Hoge Wick 2 - T.V. Schaarsbergen 1 5 - 0

Team: Eindstand wedstr. punten Wedstrijdresultaten:

Paul  van Velthoven 1 T.V. Malburgen 2 6 27 Datum Thuis Uit Uitslag 

Pim de Neeff © 1 T.V. Schaarsbergen 1 6 27 5-4-2014 T.V. Schaarsbergen 1 - A.L.T.V. Tepci 3 3 - 3

Bart Jan Sol 3 A.L.T.V. Tepci 3 7 25 12-4-2014 A.L.T.B. 2 - T.V. Schaarsbergen 1 2 - 4

Kris  Snelder 4 T.C. Sprenkelaar 2 7 23 19-4-2014 T.V. Schaarsbergen 1 - O.T.V. 3 5 - 1

Leon Molenaar 5 A.L.T.B. 2 7 21 10-5-2014 T.V. De Hoogkamp 3 - T.V. Schaarsbergen 1 2 - 4

Bert Mess ing 6 T.V. De Hoogkamp 3 7 20 17-5-2014 T.V. Schaarsbergen 1 - T.C. Sprenkelaar 2 5 - 1

Edwin van den Els t 7 O.T.V. 3 7 15 24-5-2014 T.V. Malburgen 2 - T.V. Schaarsbergen 1 gestaakt

Hugo Kampschreur 8 T.C. Berg en Bosch 4 7 4 31-5-2014 T.V. Schaarsbergen 1 - T.C. Berg en Bosch 4 6 - 0

Charles  van der Horst

Brent Bongers

Team: Eindstand wedstr. punten Wedstrijdresultaten:

Dorien van Benten 1 T.V. Schaarsbergen 1 6 18 Datum Thuis Uit Uitslag 

Wil  Hengeveld 2 L.T.V. Ten Medel 2 6 15 8-4-2014 T.V. Schaarsbergen 1 - T.V. De Maten 3 2 - 2

Carla  Slui ter 3 T.C. Eerbeek 4 6 12 15-4-2014 T.V. De Stuw 1 - T.V. Schaarsbergen 1 1 - 3

Ria  Weise 4 T.V. Brakkenstein 3 6 11 6-5-2014 T.C. Eerbeek 4 - T.V. Schaarsbergen 1 1 - 3

Jetty Al tena © 4 T.V. De Maten 3 6 11 13-5-2014 T.V. Lindenholt 2 - T.V. Schaarsbergen 1 2 - 2

6 T.V. Lindenholt 2 6 9 20-5-2014 T.V. Schaarsbergen 1 - L.T.V. Ten Medel 2 4 - 0

7 T.V. De Stuw 1 6 8 27-5-2014 T.V. Brakkenstein 3 - T.V. Schaarsbergen 1 0 - 4

Team: Eindstand wedstr. punten Wedstrijdresultaten:

Hi lde Bongers  © 1 T.V. Schaarsbergen 1 6 15 Datum Thuis Uit Uitslag 

Sandra  Broertjes 2 T.V. Neede 1 6 11 11-4-2014 T.C. Bemmel 1 - T.V. Schaarsbergen 1 1 - 3

Marieke Bouwman 2 T.V. Berg en Dal 1 6 11 18-4-2014 T.V. Schaarsbergen 1 - T.V. Berg en Dal 1 0 - 4

Wilma de Neeff 4 T.C. Bemmel 1 6 7 25-4-2014 T.V. Neede 1 - T.V. Schaarsbergen 1 2 - 2

Francis  Goosen 9-5-2014 T.V. Schaarsbergen 1 - T.C. Bemmel 1 3 - 1

16-5-2014 T.V. Berg en Dal 1 - T.V. Schaarsbergen 1 0 - 4

23-5-2014 T.V. Schaarsbergen 1 - T.V. Neede 1 3 - 1

Team: Eindstand wedstr. punten Wedstrijdresultaten:

Cor-Louise Gubbels 1 T.V. Ewijk 1 6 23 Datum Wedstrijd Uitslag

Ger Gubbels 2 T.V. Schaarsbergen 1 6 13 11-4-2014 Bakkershaag 1 - T.V. Schaarsbergen 1 1 - 3

Stefan van Hezewi jk © 3 TV PIT 2 6 6 18-4-2014 T.V. Schaarsbergen 1 - TV PIT 2 4 - 0

Derk-Jan van Berkel  3 Bakkershaag 1 6 6 25-4-2014 T.V. Ewijk 1 - T.V. Schaarsbergen 1 4 - 0

El leke van Berckel 9-5-2014 T.V. Schaarsbergen 1 - Bakkershaag 1 4 - 0

Aart Schrevel 16-5-2014 TV PIT 2 - T.V. Schaarsbergen 1 2 - 2

Karin den Haan 23-5-2014 T.V. Schaarsbergen 1 - T.V. Ewijk 1 0 - 4

Team: Eindstand wedstr. punten Wedstrijdresultaten:

Linda El lenbroek 1 Groenlose T.C. 1 6 18 Datum Wedstrijd Uitslag

Anouk Siemons  © 2 Wezepse T.C. 1 5 17 11-4-2014 Groenlose T.C. 1 - T.V. Schaarsbergen 1 4 - 1

Gerbrich Koers  3 T.V. Schaarsbergen 1 6 12 18-4-2014 T.V. Schaarsbergen 1 - Wezepse T.C. 1 1 - 4

Robert-Niels  van Droffelaar 4 Rapiditas 4 5 8 25-4-2014 Rapiditas 4 - T.V. Schaarsbergen 1 1 - 4

Anton Lourens 9-5-2014 T.V. Schaarsbergen 1 - Groenlose T.C. 1 0 - 5

Rafiq Ri tzen 16-5-2014 Wezepse T.C. 1 - T.V. Schaarsbergen 1 2 - 3

23-5-2014 T.V. Schaarsbergen 1 - Rapiditas 4 3 - 2

Team: Eindstand wedstr. punten Wedstrijdresultaten:

Lianne Konings 1 T.C. Duiven 1 6 16 Datum Wedstrijd Uitslag

Li l ian Schimmel 2 De Oorsprong 1 6 15 11-4-2014 T.V. Zevenaar 2 - T.V. Schaarsbergen 2 2 - 2

Marleen Middelman 3 T.V. Zevenaar 2 6 12 18-4-2014 T.V. Schaarsbergen 2 - De Oorsprong 1 1 - 3

Leny Brouwer © 4 T.V. Schaarsbergen 2 6 5 25-4-2014 T.C. Duiven 1 - T.V. Schaarsbergen 2 4 - 0

Toos  Waegemaekers 15-5-2014 T.V. Schaarsbergen 2 - T.V. Zevenaar 2 1 - 3

Si jtske Anema 16-5-2014 De Oorsprong 1 - T.V. Schaarsbergen 2 4 - 0

Jenny Brouwer 23-5-2014 T.V. Schaarsbergen 2 - T.C. Duiven 1 1 - 3

Vrijdagavond Dames dubbel 17+ (4DD) 3E KLASSE (8025)

Eindstanden teams TVS voorjaarscompetitie 2014

Zaterdagmiddag Gemengd 17+ (DE, HE, DD, HD, GD) 3E KLASSE (3062)

zaterdagmiddag Heren 17+ (4HE, 2HD) 3E KLASSE (3269)

Dames dubbel 17+ dinsdagmorgen (4DD) (6044)

Vrijdagavond Dames dubbel 17+ (4DD) 1E KLASSE (8000)

Vrijdagavond Gemengd dubbel 17+  (2GD, 1HD, 1DD) 2E KLASSE (7205)

Vrijdagavond Gemengd 17+ (DE, HE, DD, HD, GD) 3E KLASSE (6811)
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TENNISACTIVITEITEN 2014 juli 2014 

Activiteiten Planning Organisatie (coördinerend) lid 

Zomeravondcompetitie KNLTB 
Regio Midden 
max. 6 teams  

Woensdagavond vanaf 19.00 uur  
14, 21 en 28 mei; 4, 11, 18 en 25 juni (onder 
voorbehoud) 
Inhaaldagen: 29 mei en 8, 9 juni 

Competitieleiders 
Brent Bongers & Paul van Velthoven 

Vutcompetitie 
2 heren teams 

Vrijdagochtend vanaf 10.00 uur  
Speeldagen voorjaar:18, 25 april, 2, 9, 16 en 
23 mei  
Speeldagen najaar: 15, 22, 29 augustus, 5, 9, 
19 september 

Ton de Vries  

Open 35+-dubbeltoernooi 11 t/m 17 augustus Henk van Hunen, Ite van Til, Gerrit Hengeveld 

Herendag Zondag 31 augustus vanaf 10.30 uur   Conny van Til 

Damesdag 
met introducées  

Zondag 14 september vanaf 13.00 uur   Lianne Konings & Toos Waegemaekers 

Hersttoernooi 
voor jong & oud 

Zondag 26 oktober   
Hermien Nieuwenhuijsen, Ria Weise, Jetty 
Altena 

Toss 

Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur Hans Tielemans  

Dinsdagavond vanaf 19.30 uur Ries van Dijk & Jan van Dijk 

Woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur Jacques Hendriks & Hans Tielemans 

Vrijdagavond voor wedstrijdspelers  
aanvang in juni na de voorjaarscompetities 

tossleiding bij toerbeurt 

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

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

Tennisschool Brandtennis 
www.brandtennis.nl 

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

Doorgang afhankelijk van 
weersomstandigheden, 
bespeelbaarheid & beschikbaarheid van 
de banen en voldoende deelnemers & 
vrijwilligers 

Eventuele wijzigingen in deze kalender 
worden aan u bekend gemaakt via Info, 
website, e-mail en/of het 
mededelingenbord 
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Inschrijfformulier 
35+ toernooi (zie 

blz. 5) 
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