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Zo lijkt het seizoen net te beginnen, zo is het alweer af-

gelopen. Voor mijn gevoel is het gisteren dat ik voor het 

eerst weer op de baan stond maar gisteravond (vrijdag 4 

november) was alweer de vrijwilligersavond. Traditiege-

trouw werden alle vrijwilligers weer in het zonnetje ge-

zet. Nu was er echter iets vreemds aan de hand. 

Volgens de berekeningen van Paul Linnartz is 38% van 

alle leden vrijwilliger bij de club. Dit is in verhouding met 

andere sportverenigingen een enorm hoog percentage. 

Voor de avond van gisteren  waren dus  65 uitnodigingen 

verstuurd, helaas waren er slechts 8 vrijwilligers aanwe-

zig. 

En dat terwijl onze vereniging drijft op de vrijwilligers. 

Wij zijn als ik het mag geloven zo’n beetje de enige ver-

eniging in Nederland waarbij de kantine niet is verpacht 

of er een fulltime groundsman in dienst is. De toernooi-

en worden georganiseerd, het groen wordt bijgeknipt, 

de bar wordt gedraaid, het clubblad dat u nu leest wordt 

gemaakt en last but not least de banen waarop u speelt 

worden uitstekend onderhouden.  Ik sprak dezelfde dag 

dat ik dit stukje schrijf een speler van zowel Beekhuizen 

als Duno en hij was jaloers op de kwaliteit van onze ba-

nen.  

Alle vrijwilligers nogmaals bedankt! 

En nu alvast op naar volgend seizoen. Helaas wordt het 

niet langer houdbaar om het clubblad nog vaker dan 

eenmaal per jaar te laten verschijnen. Er is geen gebrek 

aan foto’s maar helaas is het niet mogelijk voldoende 

tekst binnen te halen. Vanaf volgend seizoen zal alle tus-

sentijdse communicatie via de nieuwsbrieven en de web-

site gaan. Als je dus iets belangwekkends mee te delen 

hebt meldt dat dan bij Paul Linnartz dan kan hij zorg dra-

gen voor verdere verspreiding.  

Op de uitgezette enquête met betrekking tot de samen-

werking met de Hoogkamp is een opvallend hoge res-

pons gekomen. Van de 45 % van alle respondenten was 

lid van TV Schaarsbergen. Dit terwijl de Hoogkamp 550 

leden heeft en wij maar 170. Uit de respons vanuit ons 

blijkt dat 80% voor continuering van de samenwerking is. 

Er moeten wel wat kanttekeningen geplaatst worden. 

Wij willen onze eigen identiteit behouden. Er wordt ge-

sproken over een barinstructie voor spelers van de 

Hoogkamp of een cursus  gezelligheid voor beginners. 

Wat met betrekking tot de samenwerking een goede 

optie is, is om de lessen gezamenlijk te gaan verzorgen. 

Op deze manier hebben spelers die les willen nemen 

meer kans om met spelers van gelijk niveau te worden 

ingedeeld in een trainingsgroepje. Als je dus (weer) les-

sen wilt gaan volgen, geef je dan nu op! 

Inmiddels zijn de bardiensten gestopt. Dit betekent niet 

dat er niet meer getennist kan worden. Dat gaat gewoon 

door en mijn oproep is dan ook: kom langs en sla nog 

lekker een balletje!  

Ik hoop jullie allen snel weer te zien, ik groet u met een 

ace, 

Rafiq Ritzen 

Van de voorzitter 

Bij de afbeelding op de voorpagina 
van dit blad is een toelichting wel 
op z’n plaats. U ziet hier de affiche, 
die door Rudolf Das is gemaakt als 
aankondiging van de opening van 
ons tennispark op 23 mei 1981. 
Ons park omvatte op dat moment 
alleen de banen 1 t/m 4. 

De tekst luidt: “Hoera! Tennis Vereniging Schaarsbergen 
Gaat Open op zaterdag 23 mei a.s. 

Feestprogramma: 

15.00 uur: vertrek feestelijke optocht vanaf het par-
keerterrein van het K.G.L naar clubhuis ach-
ter café-restaurant “Rust Wat”, Kemper-
bergerweg 673 

15.45 uur: Officiële Opening door 
wethouder G.T. Kuiper. 

16.00 uur: Demonstratie partij door topspelers 

16.30 uur: Motor trial 

17.15 uur: Landing van parachutisten 

Onze leden van het eerste uur  kunnen ons mogelijk ver-
tellen, of dit programma inderdaad conform plan is uit-
gevoerd. 

Deze affiche is wel een beetje verweerd in de loop van 
tijd, maar dat doet niets af aan het unieke karakter. 

 

Eddo Neuteboom 

Uit de oude doos 
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HERENdag TV Schaarsbergen 2016! 

Op zondag 11 september was het weer zover, de jaarlijk-

se HERENdag op onze tennisvereniging. Ik moet toege-

ven dat ik mij pas op het allerlaatste moment had aange-

meld en dat nog na aansporing van Conny en Ite van Til. 

En achteraf denk ik dan,..”onbegrijpelijk want zo’n HE-

RENdag, georganiseerd door Conny en Ite staat garant 

voor een geweldig gezellige tennisdag”. En dat bleek ook 

het geval nu zij zelfs de weersomstandigheden onder 

controle leken te hebben. Rond het middaguur was het 

qua temperatuur aangenaam 

zonder al te veel zon en tegen 

het einde kwam het zonnetje 

er nog uitbundig bij.  

Conny had zich voor wat be-

treft de verzorging van de in-

wendige mens verzekerd van 

de hulp van Annette van Dijk, 

Cor-Louise Gubbels en Geer 

Potiek. Ook zij bleken van on-

schatbare waarde.  

Nadat om 10.30 alle deelnemers zich hadden verzameld 

op het terras legde Ite nog even de spelregels uit. De 

meeste deelnemers kwamen echter niet voor de eerste 

keer dus veel vragen daarover waren er niet. Door de 

inzet en vasthoudendheid van Conny was het terras be-

volkt met maar liefst 48 deelnemers. Jammer dat de he-

ren van TVS (inclusief die van het bestuur) het voor een 

groot deel hadden laten afweten, zodat HEREN van bui-

ten in de meerderheid waren. Maar dat bleek gedurende 

de dag de pret niet te drukken. En zo gingen om klokslag 

11.00 uur de eerste partijen van start. Alle banen bezet, 

geplop en getik, een enkele kreet bij een opslag 

(afgeluisterd van een of ander grand slam toernooi), zes 

banen bezet….het werd een groot tennisfeest.  

Een gouden concept voor de omzet is natuurlijk dat de 

helft van de deelnemers staat te tennissen en de andere 

helft moet wachten op hun beurt en zich vermaakt op 

het terras. Onder het genot van een drankje werd de 

nodige tennislatijn uitgewisseld. Maar rond 12.00 uur 

kwam daar ook nog een hapje bij. De, zoals dat in hore-

catermen heet, eenvoudige doch voedzame lunch van 

twee soorten soep (hausgemacht) en voor ieder twee 

broodjes, maakte het mogelijk dat er ook gedurende het 

eerste deel van de middag weer fanatiek getennist kon 

worden.  

Ik zal niet beweren dat alle 

tennispartijen van hoog 

niveau waren maar de in-

zet was er bij eenieder ze-

ker wel. Hoewel ik moet 

toegeven dat op het mo-

ment dat ik, met mijn part-

ner in die partij, 12 games 

achter stond, er bij mij, op 

z’n zachtst gezegd toch 

sprake kwam van enige 
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teleurstelling en ik mentaal op de been bleef door 

mijzelf voor te houden dat ik toch vast wel beter 

kon wielrennen dan de tegenstanders.  

En zo waren we tegen 15.00 uur met z’n allen wel 

klaar met tennis en moest er “geëvalueerd” wor-

den op het terras. De vochtbalans moest weer op 

orde gebracht dus de wijn, het bier en frisdrank 

spoelde rijkelijk door de dorstige kelen. Maar wat 

bleek, ook dit ging gepaard met een geweldig 

“hapjesbuffet” en ook dit weer “hausgemacht”. En 

tja toen was er het moment dat prijswinnaars be-

kend gemaakt moesten worden. Ite nam het woord 

en met de nodige kwinkslagen werden de namen 

genoemd van de (poedel)prijs winnaars van deze 

dag. En weet u, uw sportverslaggever weet de na-

men niet eens meer te herinneren. Maar dat is ook 

waar het op de HERENdag van TVS om gaat, niet 

om het winnen (hoewel iedereen zijn partij wel wil-

de winnen!) maar om het deelnemen ! En zo was 

iedereen aan het einde van deze dag het er wel 

over eens, het was weer een zeer geslaagde HE-

RENdag. Geen onvertogen woord, geen “hik-up” in 

de soepele organisatie en dat alles dankzij de inzet, 

tijd en energie van met name Conny en Ite. Zij wa-

ren dan ook al aan het begin van de dag door Ria 

Weise, in haar functie van secretaris van TVS, van 

harte bedankt en hadden als dank voorleesboekjes 

voor hun jongste kleinkind aangeboden gekregen. 

Laat dit artikeltje een aansporing zijn voor alle HE-

REN van TVS om volgend jaar ook deel te nemen.  

Zo blijkt toch maar weer dat onze vereniging door 

deelnemers “van buiten” uit te nodigen geweldige 

evenementen kan organiseren die vervolgens zeer 

gewaardeerd worden. Nogmaals, Conny en 

Ite…..BEDANKT !! 

Klaas Altena  

pagina 5



 

 

Onze vrijwilligers 

Wist je dat van elke 10 leden van TVS er 4 iets doen voor 

de club, als vrijwilliger? Nee, ik probeer je niet over te 

halen ook vrijwilliger te worden. Het mag natuurlijk wel, 

maar dat wist je al.  

“Blij dat ik hier lid mag zijn, leuk clubje mensen”. Gister-

avond was het vrijwilligersavond. Han is nu bijna twee 

jaar lid en van hem zijn deze woorden. Eén keer per jaar, 

meestal aan het eind van het tennisseizoen, komt het 

bestuur, zelf ook vrijwilligers, samen met andere vrijwil-

ligers. Wij bespreken dan wat iedereen doet, hoe één en 

ander georganiseerd is, hoe het beter kan, dat soort za-

ken. Niet alle vrijwilligers waren er. We zitten in een 

kring bij elkaar en de meesten kennen elkaar al. Dus er 

wordt ook gelachen. Rafiq zit voor. Hij gaf iedereen een 

voor een de gelegenheid zich voor te stellen en te vertel-

len over zijn of haar activiteiten.  

Je wil niet weten wat er allemaal gedaan wordt. Er is een 

hele ploeg mensen bezig met het op orde brengen van 

de banen in het voorjaar en daarna met het onderhoud 

van de banen. Dezelfde mensen doen ook van alles naast 

de banen. Zo kon je kort geleden Ton en Eddo kabels 

zien trekken door het hekwerk. Dat staat nu weer strak. 

Ergens moet nog iets gelast worden en een lasser is ook 

al gevonden, begrijp ik. Andere mensen zorgen voor het 

groen op het park. Of regelen de bevoorrading van de 

bar: bestellen van bier van frisdranken, inkopen van 

wijn, snickers, nootjes, koeken en dergelijke. Een hele 

ploeg mensen hebben om beurten bardienst, rekent af 

met de klanten (vooralsnog vooral van TVS, nog maar 

weinig mensen van Hoogkamp die na het tennissen iets 

gaan drinken), en Wilma zorgt dat het geld bij de pen-

ningmeester komt. Jeanette doet de ledenadministratie. 

Is het jou ook opgevallen dat het clubhuis er altijd 

schoon uit ziet? Wordt gedaan door René. Als je denkt 

dat dit het wel is wat de vrijwilligers doen, dan heb je het 

mis. Ite, Connie, Stefan bijvoorbeeld organiseren toer-

nooien. Brent regelt de competities. Stefan verzorgt ook 

de vernieuwde website – zit er goed uit. De redactiecom-

missie, Jetty, Eddo en Annet zorgt voor het clubblad. Ra-

fiq, Ria, Wim, Paul en ikzelf doen het bestuur.  

Ik heb natuurlijk niet alle vrijwilligers bij naam genoemd 

en ook niet de allerbelangrijkste. Dat is ook niet mijn 

bedoeling. Wat ik wil zeggen is dat het samen werken op 

zijn minst net zo leuk is als het doen van een taak. Ie-

mand noemde ons park zijn achtertuin, zo dicht staat het 

werken bij  hem. Men wordt ook heel goed in wat men 

doet. Jacques kan nu zelfs het koffieapparaat schoonma-

ken met 1 hand op zijn rug.  

Gaat alles goed, hoeft er niets veranderd te worden? 

Eigenlijk gaat alles heel goed. Er kunnen een paar dingen 

beter. Er komen op de bar inschrijfformulieren te liggen 

die ter plaatse ingevuld kunnen worden door aspirant 

leden. Dan hebben we gelijk hun gegevens. Er zullen ook 

ijsjes ingekocht worden, want daar blijkt behoefte aan te 

bestaan. We zullen samen met de Hoogkamp het toer-

nooischema maken, zodat er geen overlap meer zal 

voorkomen en activiteiten redelijk gespreid in het sei-

zoen zullen plaatsvinden. En Stefan organiseert weer een 

AED (apparaat om iemand met een hartstilstand te re-

animeren) training. Niet onbelangrijk ook is dat er een 

communicatieplan komt. Dat had het bestuur al bedacht. 

Het accent zal meer komen te liggen op digitale informa-

tie-uitwisseling en minder op papier, dus minder fre-

quente uitgaven van ons clubblad.  

Met zoveel inzet kan de club nog jaren verder. Rafiq zei 

het ook: iedereen bedankt voor zijn of haar inzet! 

Aart 

Onze vrijwilligers 
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Rokjesdag 25 september 2016 

Eind september en het lijkt wel hoog zomer!  

Lianne en Toos onze gastvrouwen hadden al aangekondigd dat 

het een intiem gebeuren ging worden!  

En dat werd het.  

Wat een zon en goed begin met soep en pizza!  

Eerst werd het sportieve gedeelte snel afgewerkt...  

In totaal 2 partijen ieder!  

Waarbij de banen 5 en 6 geheel bezet werden door alle rokjes.  

Daarna een zeer gezellig samen-zijn onder onze club parasol!  

Met gevlekte koeien-, platte schapen- en bolle geitenkaas wer-

den broodjes en toastjes bedekt.  

Boeken, films, uitjes, en alle plekken waar: tot in Weststellin-

gerwerf toe, passeerden onderwijl de revue! Onderwijl brain-

stormend over een opblaaskinderbadje, waar we samen in 

zouden passen...  

Zo gezegd zo gedaan! Daardoor werd het uiteindelijk een zeer 

COOLE en geslaagde Rokjesdag 2016!  

Toos en Lianne bedankt voor deze prachtige dag, de organisa-

tie en de gratis catering! Subliem!  

Alice van der Linden 
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Herfsttoernooi 30 oktober 2016 

De goeiste heef gewonnuh, eikels en bladeren!!! 

"Om 12:00uur ben ik op de baan om te bladblazen", vol-
gens het email bericht van Ton. Okido, ca. 12:30uur eerst 
maar ff betalen bij Hermien. Maarten was er ook al. Klap 
op z'n schouder. ........prrr etc. "Kun jij mij even helpen 
met de tafels buiten?", vraagt Hermien aan mij. "Nee 
nee, ik ben hier om eikels en bladeren op te ruimen. 
Vraag Maarten maar". Na enig gebarentaal helpt Maar-
ten mee en duik ik de kelder in om er ff later weer met 
de grootste kruiwagen en wat gereedschap uit te komen. 
Ik red het weer net met die veel te steile ... helling. Ton 
heeft die eikels en bladeren al mooi bij elkaar geblazen 
zodat ik ze enkel nog hoef op te scheppen en in de krui-
wagen af te voeren naar de TVS-stortplaats. Al schep-
pend zie ik allemaal kale plekken op de baan. Hoe kan 
dat nou? Moet er nu als de wiedeweerga ook nog bijge-
strooid gaan worden?  

"Ik was hier al om zes uur vanmorgen om alle eikels en 
bladeren op te ruimen", roep ik gekscherend naar Jan en 
Annet, die inmiddels ook het park hebben betreden. Zo 
ook Wim en nog meer tennissers. 

"Ja hoor, precies in de binnenbocht waar wij doorheen 
willen", zeggen Frances en Monique op de fiets. "Tjah, 
werkverkeer", denk ik nog en pak lachend het minimale 
gereedschap op. Weg kruiwagen via die veel te steile ... 
helling. 

Op het terras is het al een gezellige drukte van soep 
etenden en stokbrood kauwenden. Bierdrinkenden zijn 
er nu absoluut niet te bespeuren wat mij in het geheel 
niet tegenvalt. De soepen smaken uitstekend, vooral de 
mix van vanalleswat bevalt mij persoonlijk erg goed.  

"Allemaal even aandacht voor de speluitleg ", roept Her-
mien. Wij krijgen allemaal een A4-tje en moeten dat dus 
gaan lezen. Vragen? Geen vragen dus zal er wel het een 

en ander misgaan straks......... 

Hoe Hermien, Jetty en Ria dit allemaal weer geregeld 
hebben is werkelijk fantastisch!!! Het weer is prachtig 
om te tennissen, alle banen zijn bezet en werkelijk nie-
mand blijft tijdens het spelen in grote droefenis achter 
op het heerlijke terras en het spelsysteem is super. Geen 
indeling vooraf zodat je al vantevoren haast weet wat de 
einduitslag zal zijn..............neen, bij dit spelsysteem zul-
len de besten boven komen drijven (met een holle lach 
van den schrijver dezes). 

Rood en blauw tegen rood en blauw. Het winnende 
team blijft op de baan en gaat nu tegen elkaar spelen. Bij 
het verliezende team gaat blauw een baan lager en rood 
een baan hoger*1 en dat voor drie rondes. Simple com-
me bonjour, maar lezen is voor menigeen toch lastiger 
dan gedacht zal dadelijk blijken. 

De eerste ronde verloopt voorspoedig. Blauwe Annet en 
rode ondergetekende of andersom qua kleur (voor de 
aandachtige orenspitsende lezers niets nieuws daar zij 
reeds kennis hebben genomen van de voetnoot) boeken 
8 winstpunten. Dat is wel leuk. "Kan ik straks met jou 
spelen?", roept een langsrennende Elsbeth tegen de 
baanvegende schrijver dezes. "Dat weet ik nog niet", 
antwoord ik*2. 

We pauzeren allen even en na een paar minuten gaan 
we weer baanwaarts voor de tweede ronde. Jaja, het 
toernooi is lekker strak geregeld zoals dat hoort. Mooi 
mooi, dan kunnen wij allen ons gaan verheugen op de 
bieraanspraken en andere heerlijkheden van na vijven*3 

Helaas heeft Elsbeth toch niet goed gelezen, of erger 
nog, het niet zo goed begrepen.............hoe is het eigen-
lijk gesteld met het basisonderwijs in ons land (met we-
derom een holle lach       van den schrijver dezes*4 

De tweede ronde gaat ook weer goed en wederom mag 
ik (beste lezers, mag den 
schrijver dezes u nog-
maals wijzen op voet-
noot 3 van de vorige 
pagina?) 8 punten note-
ren. 

De derde en laatste ron-
de is Klaas mijn teamge-
noot. "Direct spelen 
want wij gaan veel pun-
ten scoren", zegt hij nog. 
"Zou dat wel verstandig 
zijn?", zegt ondergete-
kende nog. Wij staan 
dus al met 2-0 achter als 
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ze op de andere banen eindigen met inspelen en daad-
werkelijk met de match beginnen. En het wordt nog er-
ger want korte tijd daarna staan we met 4-0 achter. 
Maar gelukkig valt nu het kantelpunt in deze enerveren-
de match in ons voordeel. "Wat kantelt daar nu op onze 
baan 4?", vraagt den schrijver dezes aan teamgenoot 
Klaas. "Het kantelpunt", antwoordt Klaas. Wij spelen 
voor wat wij waard zijn..........ik sla de bal onbereikbaar 
ver achter in de linker hoek in de tramrails en onmiddel-
lijk gaat de bel!!! We mogen nu 9 punten noteren.  

Na alle plichtplegingen op de baan spoeden wij ons allen 
naar het terras alwaar het al snel een gezellige drukte is. 
"Biertje Klaas?" "Ja, ,maar wel een Erdinger." "Okido, tot 
zo." Ik spoed mij naar de bar. Oei, daar is het al gevaarlijk 
druk met bestellenden. Uit ervaring van mijn jeugd weet 
ik dat de beste bestelplek voor bier zich in de onmiddel-
lijke nabijheid van de tap bevindt. Maar Ria is onverbe-
terlijk, streng doch rechtvaardig en na een tijd komt dan 
eindelijk dat welverdiende vocht, zei het dat Harry met 
een oplossende bestelling kwam. Drie Erdinger, ik betaal 
er een en de andere twee zijn voor Han*5. Oef, na een 
hele poos kom ik weer buiten en zie een weggekwijnde 
maar wel weer onmiddellijk opverende blije Klaas. He-
laas kan ik niet naast hem proosten want alweer zit Ma-
rijke, en nu voor de tweede maal ja!!!, op de stoel alwaar 

op ik mijzelf eerst bevond. ...........jammerlijk moest ik 
toen afdruipen naar een zitgelegenheid elders ver weg 
op datzelfde terras*6. 

Al spoedig kwam de einduitslag. Robbert en ik hadden 
ieder 25 punten verzameld met een ruime voorsprong 
op de nummers twee die slechts het luttele aantal van 24 
punten*7 had weten te halen. Helaas is het den schrijver 
dezes en gedeelde eerste plaats bezittende persoon tot 
op heden onbekend wie nu was gekomen tot de derde 
plaats. ........en was er mogelijk ook nog sprake van een 
poedelprijs?  

Op de prijzentafel stonden tot mijn grote verbazing prij-
zen. U, waarde lezers, moet dan niet denken aan bordjes 
waarop een prijsbedrag in euro's staat, neen, het waren 
prijzen en dat voor ons tweeën ter vrije keuze. Dit vroeg 
enige tijd en toen wij, lees de GROTE WINNAARS van de-
ze enerverende dag*8, weer buiten kwamen ging ieder-
een al snel naar binnen.  

Het werd nog erg gezellig en ik werd door Monique har-
telijk gefeliciteerd met mijn bronzen plak terwijl ik toch 
net in het bezit was gekomen van een doos waarin zich 
10 tulpenbollen bevonden. De gehele boel werd nog ge-
zelliger, de restanten aan die heerlijke soep werden lek-
ker warm verorberd en we kunnen allemaal terugzien op 
weer een prachtig, super georganiseerd Herfsttoernooi. 
Alle lof en hulde aan Hermien, Jetty en Ria. 

Han 

 

Voetnoten 

1. den schrijver dezes attendeert u erop dat de kleuren rood en blauw 
mogelijk ook andersom tijdens het toernooi zijn ingezet, maar door 
ouderdomskwalen vergeten is hoe het werkelijk was en/of geweest 
had moeten zijn 

2. den schrijver dezes  

3. niet te verwarren met het hobbyblad Na Vijven van de vorige eeuw  

4. den schrijver dezes wijst alle aansprakelijkheid voor deze gedachte 
subiet en eeuwig van de hand  

5. den schrijver dezes alias ik 

6. het werkelijk heerlijke dieptepunt van deze enerverende, sportieve, 
gladjes verlopende, uiteindelijk buiten frisse maar binnen erg gezel-
lige en aangename dag 

7. u kunt zich niet beroepen op enige herschikking der punten en over 
de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd  

8. Het ruikt een beetje vreemd in de schrijverslocatie 
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Han Jansen, Ewoudt Clerckxz, Anneloes Clerkx en onder-

getekende hebben dit najaar een competitieteam inge-

schreven en spelen vrijdag 2e klasse. Erg leuk en span-

nende wedstrijden hebben we gehad. Het is ook heerlijk 

om in het najaar buiten te spelen, alhoewel het weer 

soms wat nat en guur is. 

In het voorjaar speelden we 3e klasse en we kunnen dit 

seizoen goed meekomen in de 2e klasse. Maar we heb-

ben wel een probleem. Anneloes bleek namelijk wat 

zwaarder geblesseerd dan ze dacht toen ze zich aan-

meldde in ons team. Ze heeft daardoor helaas geen wed-

strijd kunnen spelen. En het zette ons voor de taak om 

elke vrijdagavond een invalster te vinden. Ik dacht eerst 

dat dat niet heel erg moeilijk zou zijn, maar dat viel toch 

tegen. Meerdere keren heb ik wel 15 dames moeten bel-

len. Dat was dus een hele toer. Veel dames hebben mis-

schien aan de telefoon wel gedacht, "daar heb je hem 

weer (...)". Dank je wel Karin, Conny, Mireille en Natasja 

dat we op jullie konden rekenen!  

Tsja, misschien hadden we ons niet met zijn vieren in 

moeten schrijven, maar we wilden allemaal zo graag veel 

wedstrijden spelen... Of misschien moeten we een col-

lectieve lijst maken met mensen die gebeld kunnen wor-

den zodat de trefkans groter is? Nog iets meer samen-

werken met Hoogkamp? Ik weet het niet. Maar sta open 

voor suggesties.  

Robbert de Koning 

PS. Jammer dat het clubblad pas na de laatste competitiedag 

verschijnt. Ik zoek nog een dame voor komende vrijdag ... 

Leuk: najaarscompetitie! 
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Tennisclinics 

Sinds vorig jaar heeft Pim Brand een serie van 4 tenniscli-
nics aangeboden aan de tennissers van Schaarsbergen 
en dit jaar ook aan die van de Hoogkamp. 

Makkelijk in te plannen is het niet , mede door het druk-
ke schema van de tennisleraar. 

De clinics worden met enthousiasme ontvangen. 

Op de eerste dag , 8 oktober, waren 4 banen bezet met 
ieder 4 spelers. 

Zo maar beginnen is er niet bij. 

Eerst de warming up die bestond uit 2 rondjes lopen ge-
volgd door oefeningen om heupen en schouders losjes 
te krijgen. 

En dan het echte werk waar we voor gekomen zijn : het 
oefenen van de service. Dat je daar zowaar hulpmateria-
len voor hebt, nl een stok met een bal eraan, was voor 
mij nieuw. 

De 2e les oefenden we de topspin ; ook hiervoor stond 
materiaal opgesteld waarmee je de juiste stand van het 
racket en je houding kon “droogoefenen” 

Een moeilijke slag , die topspin , technisch goed uitge-
legd door Pim maar ja dan de praktijk hè. Was mijn bal 

nou wel of niet een topspin of gewoon een hoge bal. 

Moeilijk  hoor. 

De 3e clinic betrof de backhand. 

Het schijnt dat de speler maar 20% van zijn slagen met 
de backhand slaat. Maar het is wel tof als die dan goed 
op je racket ligt en hard naar de overkant op de juiste 
plaats neerkomt. 

Ook hier weer aanwijzingen om het voetenwerk goed te 
hebben, de greep om je racket, de zwaai naar achteren 
enz enz. 

Kun je na 1 clinic  al een Roger Federer worden? 

Er van dromen misschien. 

Pim gaf ons huiswerk mee : ga nu in het vervolg in je spel 
het aangeleerde zoveel mogelijk toepassen en dan kun je 
stappen maken. 

De laatste clinic is op 12 november maar Pim en ik ma-
ken al weer plannen voor het nieuwe seizoen. 

U zult bijtijds de data ontvangen. 

Dank je Pim ! 
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