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Annemieke Molster

ledenwerving@
tennisverenigingschaarsbergen.nl 

06 13597071

vervangen?



3

Van de voorzitter

gezet die we op de komende ALV van 25 maart a.s. met 
de leden na het algemene deel van de vergadering wil-
len bespreken. Het betreft de volgende scenario’s:

1. Doorgaan ledenwerving, op een hoger plan 
Bijvoorbeeld door actiever (jeugd)leden te werven met 
clinics, een open dag, het aanbieden van Tennis Fit ter 
voorkoming van blessures, een zomerlidmaatschap voor 
sporters met een lange zomerstop, leden activeren com-
petitie te gaan spelen, folders verspreiden, etc. Zie ook 
het Jaarplan m.b.t. ledenwerving. Het is de vraag of we 
zo jeugdleden weten te trekken, maar misschien wel an-
dere doelgroepen (25+ ipv 60+ is ook een verbetering). Al 
deze ideeën uitwerken en uitvoeren vergt meer inzet van 
man/vrouw-uren dan tot nu gebeurd is.  

2. Nauwe samenwerking c.q. fusie met TV de Hoog-
kamp. 
Hiermee creëren we een veel groter ledenbestand, is er 
meer keus om met leden van je eigen niveau competitie 
of vrij te spelen en trekken we meer jeugd aan of in ieder 
geval komt de doorstroming van jeugd van de Hoogkamp 
naar ons park op gang. Nadeel is wel dat de banen vaker 
bezet zullen zijn en we in het geval van een fusie een deel 
van onze identiteit op termijn moeten opgeven. In dit 
scenario is het ook mogelijk te denken aan een gecombi-
neerd nieuw park op een andere locatie.
 
3. Aanschaf Padel banen om nieuwe leden te werven.
Padel is een sport in opkomst. Het is makkelijker te leren 
dan tennis en trekt een geheel nieuw en jonger publiek. 
Het zal naar verwachting zorgen voor meer levendigheid 
en wie weet stromen er mensen door richting tennis. Na-
deel is wel dat padelbanen erg kostbaar zijn in aanschaf 
en dat we daar mogelijk een tennisbaan voor op moeten 
offeren mits geen geschikte plek op ons terrein gevonden 
wordt. Tot nu toe zijn er nog geen padelbanen in Arnhem. 
Banen in de regio (Beekhuizen, OTV en Keltenwoud) zijn 
druk bezet. We kunnen dus in dit gat in de markt sprin-
gen, maar naar verluidt zijn ook andere clubs bezig zich 

Het eerste jaar als voorzitter zit er bijna op. Maar ook 
van de nieuwe bestuurders Annemieke en Carlo. Helaas 
gaan we ook nu weer afscheid nemen van 2 bestuurders, 
namelijk van Ria en Aart. Langs deze weg wil ik ze alvast 
bedanken voor hun jarenlange inzet voor de club en hoop 
dat we af en toe nog een beroep op ze mogen doen. 

Terugkijkend op dat eerste jaar waarin we als bestuur met 
veel enthousiasme en plezier hebben samengewerkt, lag 
de focus met name op de reeds eerder in gang gezette 
weg, namelijk de ledenwerving en de verdere samen-
werking met TV de Hoogkamp. We hebben ook getracht 
de club enigszins te verfraaien met nieuwe parasols, een 
smart tv en nieuwe tapinstallaties. Het bestuur heeft ook 
besloten om, in navolging van alle gemeentelijke sport-
verenigingen in Arnhem, het park per 1 april 2019 volle-
dig rookvrij te maken.
 
Feit is dat we een prachtig park hebben, met het afge-
lopen jaar fantastische gravelbanen (dankzij Ton en zijn 
team), geen wachttijden, een relatief lage contributie 
en lage consumptieprijzen, mede dankzij de inzet van 
het grote aantal vrijwilligers en natuurlijk een hele leuke 
sfeer. 
Niets aan de hand dus, want wat heb je nu nog meer te 
wensen als tennis lid? Schijn bedriegt echter. Want we 
zijn als club sterk aan het vergrijzen en daarin verschillen 
we toch wel met andere clubs die ook problemen heb-
ben met een teruglopend ledenaantal maar nog steeds 
jeugdleden aantrekken. TV Schaarsbergen heeft welge-
teld 2 jeugdleden en is daarmee een buitenbeentje ten 
opzichte van de andere tennisclubs in de omgeving. En 
zonder jeugd geen toekomst toch? Financieel zijn we als 
club supergezond, dus je zou denken dat we het nog wel 
even uit kunnen houden. Dat zal ongetwijfeld zo zijn, 
maar wat is het bestaansrecht van een club als er geen 
leden meer zijn.
 
De ingeslagen weg met ledenwerving heeft nog niet het 
gewenste aantal nieuwe leden opgeleverd. Dat is ook 
logisch, omdat veel acties wel in de steigers zijn gezet, 
maar nog niet allemaal zijn uitgevoerd. We kunnen daar-
om nog niet goed inschatten welk resultaat onze inspan-
ningen op de iets langere termijn zullen opleveren. Zeker 
is wel dat een paar kleine dingen doen niet genoeg zal 
zijn om het tij te keren. De samenwerking met de Hoog-
kamp gaat op zichzelf goed. Wel zijn we nu op een punt 
aangekomen dat we moeten bedenken op welke manier 
we hiermee verder willen.
 
Beide punten zijn aanleiding voor ons als bestuur om ons 
te bezinnen op de toekomst van onze club. Dat is een be-
langrijke zaak die alle leden aangaat. We hebben daarom 
een viertal denkrichtingen voor de toekomst op een rij 
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UITNODIGING ALV

We nodigen alle leden graag uit voor de Algemene ledenvergadering van 2019 en wel op: 

Maandagavond 25 maart, vanaf 20.00 uur in het clubhuis

Wij doen een dringend beroep op alle leden om aanwezig te zijn. Na de (korte) vergadering willen wij met 
zoveel mogelijk leden discussiëren over de toekomst van TV Schaarsbergen. Als bestuur hebben we een aan-
tal scenario’s vastgelegd hoe wij de toekomst van onze club kunnen garanderen. Daarvoor hebben wij input 
van jullie allen nodig om op democratische wijze een verantwoorde richting te kiezen. Dus als de toekomst 
van de club je na aan het hart ligt, zorg er dan voor om op de komende ALV je stem te laten horen!

Als tijdens de vergadering blijkt dat er onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn voor het nemen 
van besluiten (1/5 van het aantal leden), wordt de vergadering gesloten. Aansluitend zal een 2e vergadering 
plaatsvinden, waarvoor jullie eveneens zijn uitgenodigd.

Het bestuur

te oriënteren op de aanleg van padelbanen (ALTB en de 
Groene Kamer).
 
4. Doorgaan zoals we het nu doen
Iedereen die nu een fijn clubje heeft om mee te tennissen 
kan dan lekker blijven tennissen op een rustig park waar-
bij je bijna iedereen kent. Het betekent uiteindelijk wel 
leegloop doordat mensen blessures krijgen, ziek worden, 
op leeftijd komen of te weinig tennismaatjes van niveau 
meer kunnen vinden. In de praktijk is dat laatste al het ge-
val bij de wat betere tennissers. In feite komt dit neer op 
een soort sterfhuisconstructie, waarbij alleen verjonging 
in de wijk wellicht enig soelaas biedt. 

Uiteraard is het ook mogelijk om scenario”s met elkaar te 
combineren. 

Hoe de toekomst van TVS eruit gaat zien is iets wat we 
graag samen met jullie willen bespreken. Het gaat om de 
toekomst van jouw club! Het is daarom van het grootste 
belang dat zoveel mogelijk leden aanwezig zijn zodat ie-
der lid zijn/haar stem kan laten horen. Ik doe daarbij een 
dringend beroep op jullie aanwezigheid en actieve parti-
cipatie. 

Charles van der Horst

Agenda ALV 2019

• Opening door de voorzitter
• Mededelingen
• Verslag ALV 2018
• Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019
• Financiën

 ━ Jaarrekening 2018
 ━  Verslag kascommissie, decharge kascommissie en installatie nieuwe kascommissie
 ━  Vaststelling contributie 2019
 ━  Begroting 2019

• Aftreden bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden

Pauze

• Toelichting 4 toekomstscenario’s
• Discussie toekomst TV Schaarsbergen

Borrel
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Dit jaar treden Ria Weise en Aart Schevel terug als be-
stuurslid. Sinds afgelopen najaar zijn wij op zoek naar 
kandidaten voor de opvolging. Voor Ria’s functie, die van 
bestuurslid tenniszaken, hebben we een geschikte kandi-
daat gevonden in de persoon van Jolanda Philipsen. Bij de 
zoektocht naar een nieuwe penningmeester vonden we 
Maarten Baneke bereid zich voor TVS in te zetten door 
plaats te nemen in het bestuur. In overleg wordt voorge-
steld, dat de huidige secretaris, Paul Linnartz, aftreedt en 
zich kandidaat stelt voor de functie van penningmeester. 
Maarten is kandidaat voor het secretariaat van onze ver-
eniging. Het beoogde bestuur voor 2019 ziet er dan als 
volgt uit:
• Charles van der Horst – voorzitter, tweede jaar van de 

eerste termijn 
• Maarten Baneke – kandidaat voor de functie secre-

taris 
• Paul Linnartz – kandidaat penningmeester
• Jolanda Philipsen – kandidaat voor de functie be-

stuurslid tennisactiviteiten 
• Annemieke Molster – bestuurslid ledenwerving, 

tweede jaar van de eerste termijn
• Carlo Knüppe – bestuurslid facilitaire zaken, tweede 

jaar van de eerste termijn

Verkiezing bestuur 2019

     

Een bestuurslid wordt gekozen voor een termijn van drie 
jaar. 

Naast de kandidaten die het bestuur heeft gevonden, 
staat het eenieder vrij zich ook kandidaat te stellen. Hier-
bij doen we een oproep aan alle leden van TVS om zich 
als kandidaat op te geven voor de functies die vrijkomen: 
secretaris, penningmeester en bestuurslid tenniszaken. 
Indien er meerdere kandidaten zijn, wordt er tijdens de 
ALV gestemd. Opgeven als kandidaat kan tijdens de ALV of 
schriftelijk via secretariaat@tvschaarsbergen.nl. 
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Verslag ALV 2018

Bestuur: Aart, Paul Linnartz en Ria Weise blijven. Anne-
mieke Molster treedt toe als bestuurslid met focus le-
denwerving. Annemieke wordt algemeen verkozen. Wim 
treedt terug als bestuurslid Facilitair en introduceert 
Carlo Knüppe als opvolger. Vergadering gaat hiermee ak-
koord. We nemen met een cadeaubon afscheid van Wim. 
Wim’s laatste officiële actie: Het voorstellen van de kan-
didaat-voorzitter: Charles van der Horst neemt het over. 
Algemeen applaus en daarmee instemming met het voor-
stel van het bestuur. Charles neemt de voorzittershamer 
van Wim over. 

Het jaarplan 2018 wordt besproken. Centraal hierin: le-
denwerving en -behoud. Annemieke gaat er volop mee 
aan de slag en roept iedereen op om zijn of haar steentje 
bij te dragen. Najaar 2017 een behoorlijk aantal leden en-
thousiast meegedaan aan een ‘brainstormsessie’. Hieruit 
ontstond een lijst met ideeën, sommige makkelijk te re-
aliseren, andere zullen meer moeite kosten. Ieder wordt 
uitgenodigd in te tekenen om samen een aantal van de 
voorstellen te realiseren. 

Omstreeks negen uur wordt de vergadering gesloten. Al-
len krijgen een drankje en even later start Stefan de eerste 
TVS Pubquiz. Er zijn al snel teams gevormd en iedereen 
doet zijn best de 40 (!) vragen zo goed mogelijk te beant-
woorden. Voor herhaling vatbaar.

De ALV wordt door 25 leden bezocht. Wim Bongers opent 
de vergadering. De notulen van de vorige ALV worden 
goedgekeurd. 

We staan even stil bij het overlijden van Theo Smith. 

Jeanette de Vries draagt de ledenadministratie over aan 
Francis Groenwold. 

Het bestuur draagt Ton de Vries voor als erelid vanwe-
ge zijn jarenlange inzet als groundsman. Uiteraard doet 
Ton het niet alleen en dat benadrukt hij dan ook: het is 
de gehele club van onze vrijwilligers die zich inzetten voor 
de prachtige banen, die eer verdienen.  Vergadering gaat 
unaniem akkoord. We hebben als bestuur besloten om de 
ALV voor te stellen het terras om te dopen tot het Ton de 
Vries Plein. Wim overhandigt het bordje aan Ton, die het 
zichtbaar allemaal niet verwacht had.  Er is een bloeme-
tje. Ton dankt iedereen door aan allen een drankje aan te 
bieden. Dank je wel Ton! 

Over het jaarverslag zijn geen vragen. 

Aart Schrevel licht de jaarrekening toe: financieel gaat het 
goed. Er zijn nu op korte termijn geen grote investeringen 
gepland, mocht dat veranderen, dan legt het bestuur dit 
aan de ALV voor. Stefan van Hezewijk en Willem Kamp-
scheur zijn dit jaar als kascommissie bij Aart langs ge-
weest. Conclusie: er is een prima administratie. Suggestie 
o.a. om te investeren in de keuken. 

De ALV gaat akkoord met het verhogen van het lidmaat-
schap met 2% en in volgende jaren de verhoging te kop-
pelen aan de CPB Huishoudens standaard. 

De begroting 2018 is in grote lijnen gelijk aan die van 
2017. De prijzen van de bar zullen met ongeveer 10% wor-
den verhoogd. Verwachting is, dat we in 2018 een stukje 
zullen interen op de reserves. 
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maak, er zijn geen muizen meer waargenomen en er zijn 
nieuwe handdoeken voor bar en toilet aangeschaft welke 
dagelijks vervangen werden (en zullen worden in 2019). 

Tijdens de grote voorjaarsschoonmaak van het clubhuis 
gaan we kijken welke voorwerpen die gedateerd of sleets 
zijn, vervangen gaan worden door eigentijds fris mate-
riaal. We willen zonder al te grote investeringen de club 
met haar clubhuis weer up to date maken zodat dat een 
positieve uitstraling heeft voor nieuwe en kandidaat-le-
den. Als eerste zal de onderkant van de bar door Jan van 
Dijk aangepast en netjes afgewerkt worden. 

In het voorjaar willen we in eerste instantie bijeenkom-
sten houden voor de barkeepers om te oefenen met de 
AED (die naar buiten geplaatst gaat worden), en uitleg te 
krijgen over het verwisselen van de nieuwe fusten en om 
te leren gaan met het nieuw aan te schaffen elektronisch 
betaalsysteem. Later kunnen andere belangstellende le-
den ook de AED-training volgen.

Jullie zien: plannen genoeg! Het afgelopen jaar was een 
prima jaar, en met de hulp van alle vrijwilligers gaan we er 
vast weer een mooi jaar van maken! 

Facilitair: Park en clubhuis
Net zoals in voorgaande jaren is ook in 2018 het baan- en 
parkonderhoud verricht onder leiding van Ton, Eddo en 
Ruud. En zoals we langzamerhand van hen gewend zijn 
is dit weer op een enthousiaste en deskundige wijze ge-
daan. Want ondanks de bijzondere zomer met langdurige 
droogte en hitte lagen de banen er het hele seizoen per-
fect bij, wellicht zelfs beter dan ooit. Het sproeischema 
moest worden aangepast en extra waakzaamheid was 
geboden, maar het onderhoudsteam heeft zich voortref-
felijk van haar taak gekweten.
Ook in 2019 ligt de zorg voor park en banen in handen 
van voornoemd drietal met ondersteuning van een vaste 
ploeg enthousiastelingen. Dat is ze zeker toevertrouwd. 
Dit jaar worden de rotte (of alle) bielzen vervangen door 
(betonnen) stapelblokken. Ook de oefenkooi krijgt een 
opfrisbeurt, en al het onkruid en dode hout wordt ver-
wijderd.

Zo goed als de banen erbij lagen zo zwaar hebben de bo-
men en struiken het te verduren gehad. De struiken zul-
len zich wel deels of grotendeels herstellen; een aantal 
bomen heeft echter definitief het loodje gelegd en vorm-
de door afbreek-en omvalrisico een gevaar voor mens en 
clubhuis. Deze zijn inmiddels half januari gekapt en het 
aanzien van het park is daardoor veranderd. Met name 
langs het clubhuis is er meer licht en ruimte ontstaan. Dat 
is misschien even wennen, maar het is veel beter voor het 
clubhuis en het oogt meer verzorgd. Afhankelijk of en hoe 
het struikgewas zich herstelt zullen we wellicht in het na-
jaar overgaan tot lage beplanting. 

Wat het park betreft is de verlichtingssterkte door ons 
installatiebedrijf gecontroleerd, en ruimschoots goed 
genoeg bevonden volgens de KNLTB-normen. We kun-
nen nog zeker een paar jaar vooruit alvorens we tot de 
aanschaf van LED-verlichting zullen moeten overgaan. Op 
het terras hebben we een drietal nieuwe parasols geïn-
stalleerd ter vervanging van de gammele en deels kapotte 
oude exemplaren. Het terras ziet er nu weer fris en pro-
fessioneel uit, en bij felle zon is het aangenaam toeven 
daar.

In het clubhuis is de vaste biertap ontmanteld omdat 
de fusten te groot waren voor de relatief lage omzet en 
daardoor de houdbaarheidsdatum overschreden dreigde 
te worden. Deze tap is vervangen door een tweetal bla-
defust tapinstallaties met kleine makkelijk te verwisselen 
fusten. De bar heeft met winst gedraaid en dat is wellicht 
te danken aan het mooie weer, de voortreffelijke zorg van 
alle barkeepers en het goede voorraadbeheer van Kris 
Snelder. De barkeepers  zijn dit jaar weer aangestuurd 
door de sleutelbeheerders onder auspiciën van Wilma de 
Neeff. René Spoor heeft goed gezorgd voor de schoon-

Jaarverslag en Jaarplan
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Privacy
Sinds 28 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) van toepassing, ook voor onze vereni-
ging. Onlangs is aan alle leden (inclusief de competitie-
leden) een nieuwsbrief gestuurd met daarin informatie 
over hoe TVS met de persoonsgegevens omgaat. In die 
nieuwsbrief ook een opsomming van al je bij de KNLTB 
geregistreerde persoonsgegevens. Mocht je de nieuws-
brief niet gekregen hebben, grote kans, dat jouw email 
adres zoals TVS het kent, niet langer geldig is. Je mist hier-
door veel informatie. Kijk het na en laat ons je (nieuwe) 
adres weten. Alle wijzigingen graag doorgeven aan groen-
woldf@gmail.com. 

Secretaris

Lidmaatschap
Eind januari van dit jaar telde onze vereniging 142 leden 
(2 junioren, 135 senioren en 5 ereleden) en 9 leden van 
TVH die bij ons zijn ingeschreven als lid om onder TVS-vlag 
deel te nemen aan de KNLTB-competities.  Ten opzichte 
van een jaar geleden zijn er 13 nieuwe leden tegenover 
16 opzeggingen. Dat is een aanmerkelijk beter resultaat 
dan vorig jaar: toen hadden we 2 nieuwe aanmeldingen 
tegenover 20 afmeldingen. 

Het totaal aantal leden van de acht Arnhemse tennisver-
enigingen daalde vorig jaar licht met 2%, zie onderstaan-
de tabel. TV Schuytgraaf deed het erg goed (12% meer 
leden), veelal ten koste van TV Elden. Opvallend is ook de 
relatief grote afname bij De Groene Kamer. Met afstand 
zijn we de kleinste vereniging en ook met afstand bieden 
wij de meeste gelegenheid om een balletje te spelen, ge-
let op het aantal banen en de hoeveelheid leden. 

Ledenadministratie
Per 1 maart 2018 heeft Jeannette de Vries-Nachtegeller 
haar functie als ledenadministrateur overgedragen aan 
Francis Groenwold. Het bestuur is Jeannette veel dank 
verschuldigd voor haar jarenlange inzet voor TVS. Voor 
haar grote verdiensten was zij al benoemd tot erelid. 
Sinds voorjaar 2018 verzorgt Francis met verve de lede-
nadministratie. 
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zijn als in 2018. We hebben dan ook ongeveer hetzelfde 
aantal leden. Ook is te zien dat het bestuur niet van plan is 
om grote investeringen te doen. Ook is er voor 2019 geen 
groot onderhoud voorzien. 

Tenslotte een nieuwtje: wij zullen overgaan op elektro-
nisch betalen aan de bar. Niet omdat dat goedkoper is, in 
tegendeel, het kost geld, maar omdat het praktischer en 
meer van deze tijd is. Contant betalen zal voorlopig nog 
wel mogelijk blijven.

Betaling contributie
Leden krijgen een betalingsverzoek nadat de ALV de con-
tributie voor het nieuwe seizoen heeft vastgesteld. De 
contributie dient binnen 14 dagen na ontvangst van het 
betalingsverzoek te zijn voldaan op rekeningnummer 
NL88SNSB0962751413 ten name van Tennis Vereniging 
Schaarsbergen, onder vermelding van naam lid (zoals  be-
kend bij KNLTB).

Penningmeester

Financieel was 2018 een goed jaar voor TVS. We hebben 
meer geld aan de reserves kunnen bijvoegen dan begroot. 
Dat komt omdat we aan de inkomstenkant een paar mee-
vallers hadden (Vitens betaalde ons in 2017 te veel in re-
kening gebracht geld terug, de Oranjevereniging huurde 
het clubhuis, House of Tennis maakte vaak gebruik van 
onze banen), en aan de uitgavenkant waren er geen grote 
tegenvallers en gaven we op een paar belangrijke posten 
(energie en water) minder uit dan begroot. 

2019 zal, voorspelbaar, een jaar zijn waarop we minder 
resultaat zullen bijschrijven bij de reserves. Al bekend is 
dat we in januari voor een aanzienlijk bedrag bomen heb-
ben moeten laten kappen. Dit zie je terug in een hoger 
begroot bedrag voor ‘park en banen’. Ook is er een over-
lopende post (rekening uit 2018 die pas in 2019 betaald 
zal worden): de verzekering van ons onroerend goed. De 
meevaller van Vitens was eenmalig. Wij verwachten dat 
de inkomsten nagenoeg op hetzelfde niveau zullen blij-
ven. Het resultaat eind 2019 zal dus minder zijn. 

Dan nog iets over de baromzet in 2018: als we die vergelij-
ken met de omzet in 2017, dan is die niet veel anders. De 
uitgaven die we in 2018 aan de bar gedaan hebben, waren 
wel hoger dan in het voorgaande jaar. Dat komt omdat we 
geïnvesteerd hebben in twee nieuwe taps en de televisie. 
Daarom is het resultaat van de bar in 2018 lager dan be-
groot. In 2019 zal dat waarschijnlijk weer op het niveau 
van 2017 zijn. 

De Jaarrekening over 2018 en de begroting voor 2019 
worden zoals gebruikelijk op de ALV uitgereikt. In de be-
groting zul je zien dat de contributies van hetzelfde niveau 

Contributie en staffel 2019

contributie inschrijfggeld

Senior (geboren vóór 1 januari 2001) 174 30

Lidmaatschap ingaande in periode

1 tm 31 mei 169 30

1 tm 14 juni 143 30

15 tm 30 juni 122 30

1 tm 15 juli 101 30

15 tm 31 juli 86 30

1 tm 30 aug 78 30

1 tm 31 sept 33 30

1 tm 31 okt 30

Senior (student voltijdse opleiding) 49 30

Junior, geboortejaar 2001 t/m 2006 22 30

Junior, geboortejaar 2007 en later 17 30
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Activiteit Planning Organisatie

Openingstoernooi + pasjesdag Zondag 31 maart 
(mochten de banen dan nog niet klaar zijn, 
dan wijken we uit naar zondag 8 april)

Hans Tielemans en Bestuur TVS

Voorjaarscompetities KNLTB Regio Midden          
2 zaterdagteams 

Zaterdag  Start : 6 april

Captain G/D 17 +  : Natasja Kapitein
Captain G/D/ 17+ : Robbert de Koning

Brent Bongers competieleider

Voorjaarscompetities KNLTB Regio Midden 
1 dinsdagteam

Dinsdag   Start : 9  april
Captain DD 17+ : Jetty Altena

Brent Bongers competieleider

Voorjaarscompetities KNLTB Regio Midden 
3 vrijdagavondteams

Vrijdagavond  Start : 5 april
Captain H/D 35+ : Stefan van Hezewijk
Captain G/D 17+ : Paul Dijkhuizen
Captain D/D 35+ : Leny Brouwer

Brent Bongers competieleider

Zomeravondcompetitie KNLTB Regio Mid-
den- 1 woensdagavondteam    

Woensdagavond    Start : 15 mei
Captain : Jip Peper

Brent Bongers competieleider

Vutcompetitie voor- en najaar
1 herenteam         

Vrijdagochtend  start : 5 april en 16 aug.
Captain: Wim Bongers

Ton de Vries

Pinkstertoernooi i.c.m. open dag Maandag 10 juni Conny en Ite van Til
(Annemieke Molster)

Afsluiting competitie en Schaarsbergencup Vrijdagavond  14  juni Annemieke Molster, Natasja Kapitein
Stefan van Hezewijk

Clubkampioenschappen Hoogkamp singel 
en dubbel

2e helft juni Activiteitencommissie Hoogkamp

Clubkampioenschappen Hoogkamp mix 23 augustus t/m 26 augustus Activiteitencommissie Hoogkamp / 
Schaarsbergen (Jenny Brouwer en ?)

4-weekendentoernooi Hoogkamp Start : 15 september ActiviteitencommissieTVH

Herendag Zondag 9 september  Jip Peper en Willem Rosier

Damesdag Zondag  22  september Gerry Rood en Ineke Klinge

Herfsttoernooi Zondag 27  oktober Ria Weise, Jetty Altena,Jolanda 
Philipsen

Toss Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 u.

Dinsdagavond vanaf 19.30 u.

Woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 u. 

Vrijdagavond voor met name deelnemers 
aan de competitie vanaf 19.30 u.

Zaterdagochtend van 9.30 tot 11.30 u.

Hans Tielemans / Geer Potiek / Ans-
je vd Eijnden
Jan van Dijk/Willem Boorsma/Moni-
que Schip 
Hans Tielemans/ Ria Erckens/Maria 
Hulstaert
Stefan van Hezewijk

Elsbeth Dijkstra, Harry en Marijke 
Geerdink

Dinsdagavondtennis voor- en najaar Hoog-
kamp

Start : 3 april Activiteitencommissie TVH

Zondagochtendtennis Hoogkamp 6 november t/m 26 maart ActiviteitencommissieTVH

Activiteitenkalender
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Competitie
Zowel in voor-  als najaar te weten op de dinsdagochtend, 
op de woensdagavond, vrijdagavond en zaterdagmiddag, 
waren er in totaal 16 teams actief in de competitie. Diver-
se teams bestonden zowel uit TVS- leden als Hoogkample-
den. De verhouding binnen een team moet fifty/fifty zijn, 
althans dat is een streven.
Ook in 2019 zal een behoorlijk aantal leden deel gaan uit-
maken van een competitieteam. Tot nu toe hebben zich 7 
teams ingeschreven voor de voorjaars- en zomeravond-
competitie. 

Tennislessen
De tennislessen werden gegeven door Pim Brand en Leon 
Lobach (beide van tennisschool Brand tennis). Omdat er 
relatief weinig getraind wordt bij onze club, kan het las-
tig zijn om een passende groep te vinden of een geschikt 
tijdstip. Afgelopen jaar bestond daarom de mogelijkheid 
om eventueel aan te sluiten bij een groepje van de Groe-
ne Kamer of bij House of tennis (bij de Hoogkamp). Deze 
mogelijkheden blijven ook in 2019 bestaan. 

In het najaar van 2018 zijn er op 5 zaterdagen clinics ver-
zorgd door Pim Brand. De deelname aan deze clinics was 
goed, op een dag met slecht weer na. Ook leden van de 
Hoogkamp waren goed vertegenwoordigd. Waarschijnlijk 
was het aanbod van koffie met “een Schaarsbergertje“ 
van bakker Reijnen een goed lokkertje. In 2019 zullen de 
clinics wederom aangeboden worden, dit keer in twee se-
ries van 5: een serie in juni en een serie in september. 

Tossen
De toss op maandag- woensdag- en zaterdagochtend gaf 
een krimp te zien qua deelnemers. In 2019 zal de zater-
dagochtendtoss starten om 9.30 uur in de hoop meer 
deelnemers te trekken door een gunstiger tijdstip.
De vrijdagavondtoss werd matig bezocht. In 2019 zullen 
we kijken of we de animo kunnen vegroten door deze 
open te stellen voor TVH en/of op een andere avond te 
gaan spelen. 

Toernooien Hoogkamp
Met name de mix-clubkampioenschappen eind augustus 
trokken leden van TVS. In 2019 zullen deze kampioen-
schappen 2 dagen op onze banen plaatsvinden en de 
overige 2 dagen bij de Hoogkamp. De organisatie van dit 
toernooi gaat bestaan uit een combinatie van leden van 
de Hoogkamp en van TVS. Op de toernooikalender is te 
lezen aan welke activiteiten bij de Hoogkamp onze leden 
kunnen meedoen. Verder zullen de activiteiten in de loop 
van het jaar via de mail of een flyer onder de aandacht 
gebracht worden.

Tennisactiviteiten

Toernooien
In 2018 deed een aantal leden (ook van de Hoogkamp) 
met enthousiasme mee aan de vele ééndagstoernooien 
die georganiseerd werden. Het feit dat de organisatie 
zoveel mogelijk op sterkte indeelt zorgt voor spannende 
tennispartijen. Daarnaast speelt gezelligheid een belang-
rijke rol; door goedverzorgde lunches/ borrels wordt een 
prima sfeer gecreëerd.
In 2019 worden alle toernooien gecontinueerd. De orga-
nisatie daarvoor is rond. Zie de toernooi- activiteitenka-
lender

Laddercompetitie
Met name de mannenladdercompetitie draaide op volle 
toeren; de damesladder, in samenwerking met de Hoog-
kamp, was nog weinig actief. Beide laddercompetities 
worden voortgezet in 2019. 
Opgeven voor de herenladder kan via pj.stallen@upcmail.
nl. Opgave voor de damesladder kan via jennybrouwer@
mac.com of via een app. Dit kan via http://www.ladder-
competitie.nl of in de app store zoeken op laddercompeti-
tie. Je kunt dan zoeken op organisatiecode 17830. Als het 
goed is kom je dan uit bij de laddercompetitie van Hoog-
kamp/Schaarsbergen en kun je je daar aanmelden.

Appgroepen
We zien dat leden steeds meer het initiatief namen om 
clubjes te vormen waardoor de speelfrequentie omhoog 
ging. Dit verdient uitbreiding in 2019. Bekendheid met 
de 06 nummers van de leden zou hierbij handig zijn. We 
zullen de leden daarom vragen hun 06 nummers door te 
geven aan de secretaris. 

Opmerkingen bij de activiteitenkalender:

• De genoemde activiteiten van de Hoogkamp (in 
helderblauw) staan open voor seniorleden van 
TVS; er wordt gespeeld op  de banen van de 
Hoogkamp.

• Voor elk toernooi of activiteit ontvangt u een 
mail met het programma en het opgaveadres.

• Doorgaan  van de activiteiten is afhankelijk van 
weersomstandigheden,bespeelbaarheid & be-
schikbaarheid van de banen en voldoende deel-
nemers & vrijwilligers.

• Eventuele wijzigingen in deze kalender worden 
aan u bekend gemaakt via nieuwsbrief, mail, 
website.

• Gebruik van vrije banen tijdens activiteiten in 
overleg met de leiding ter plaatse.
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sen die verder weg wonen geïnteresseerd zijn in onze 
vereniging. 

• We hebben een advertentie geplaatst in de dorps-
krant van Schaarsbergen. Andere wijkblaadjes bleken 
een wachtlijst te hebben voor adverteerders. Komend 
jaar zullen we kijken wat de mogelijkheden zijn om te 
adverteren in wijkbladen in iets verder weg gelegen 
wijken.

• De informatie op de website is vernieuwd en hier en 
daar uitgebreid. Het up-to-date houden van de site 
blijft onze aandacht houden. Is er iets wat mist of niet 
klopt, meld het ons!

• De informatie over afhangen, baanhuur en introdu-
cees staat nu ook duidelijk op een bord naast het af-
hangbord. Evenals de regels over gebruik van de ba-
nen (op de toegangsdeuren van de banen zelf). 

• Komend jaar zullen we een informatiefolder gaan ma-
ken. Deze komt in het clubhuis te liggen en zal ver-
spreid worden onder nieuwe leden. 

Aantrekkelijkheid park en clubhuis
Dit is iets wat onder de verantwoordelijkheid van ons be-
stuurslid Facilitaire zaken valt (Carlo). In zijn stukje kun je 
dan ook lezen wat er afgelopen jaar allemaal is verbeterd 
(o.a. parasols, tapinstallatie, verlichting banen, groenon-
derhoud) en wat er komend jaar zal worden opgepakt 
(o.a. oefenkooi, terras, bielzen, clubhuis). Daarnaast zul-
len we nagaan wat de mogelijkheden zijn om wifi te in-
stalleren. Ook het idee om iets ludieks in de berm van de 

Ledenwerving en samenwerking Hoogkamp
In het najaar van 2017 alweer hebben we met een divers 
groepje gebrainstormd over manieren om leden te wer-
ven. Daar zijn heel veel ideeën uit voortgekomen die grof-
weg te verdelen zijn in een drietal categorieën:
 
• Vergroting van de naamsbekendheid van de club en 

verbetering informatie

• Aantrekkelijker maken van het park en clubhuis

• Aantrekkelijker maken van het tennissen zelf (o.a. ver-
groten van speelmogelijkheden voor eigen leden en 
leden van buiten)

Afgelopen jaar is een aantal ideeën nader uitgewerkt en 
uitgevoerd. De lijst acties was echter zo lang, dat er haast 
fulltime iemand mee aan het werk had gekund. Dat zat er 
niet in, wat betekent dat er ook allerlei zaken zijn die pas 
komend jaar opgepakt zullen worden. Langzamerhand 
hopen we dan de vruchten te kunnen gaan plukken van 
alle zaadjes die we hebben geplant. 

Vergroting naamsbekendheid en verbetering informatie
• In 2018 hebben we een flyer en een poster gemaakt. 

Deze zullen we begin 2019 verspreiden in een aantal 
wijken in Arnhem (o.a. nieuwe buurten in Schaarsber-
gen en Sasken Weimar). Wie wil, kan flyers en posters 
krijgen om te verspreiden in zijn/haar buurt, ook als 
dat niet dichtbij is. We merken namelijk dat ook men-

Tennisvereniging 
Schaarsbergen

(achter ‘t Pannekoekhuis)

Sfeer proeven? Keertje proberen? 
Bel voor een geschikt tossmoment of een proeftraining naar Annemieke 06-13597071 
W: www.tennisverenigingschaarsbergen.nl  E: info@tvschaarsbergen.nl

• Prachtig park
• Top gravelbanen
• Geen wachttijden
• Tennisvrienden maken met tossen
• Competitie (ruimte voor teams)
• Lage contributie en consumptieprijzen
• Training van Brand Tennis
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Samenwerking met TV de Hoogkamp
Afgelopen jaar hebben we over en weer een aantal toer-
nooien voor elkaars leden opengesteld. Op 25 januari 
vond ook het Midwintertoernooi plaats, een gezamenlijk 
georganiseerd toernooi in de hal van Beekhuizen. Dat was 
erg succesvol met 32 deelnemers, ongeveer gelijk ver-
deeld over beide clubs. Ook waren er afgelopen jaar meer 
gemengde competitieteams. Hierdoor zijn voor hun, maar 
ook voor ons de mogelijkheden om in een passend en ge-
zellig team te spelen vergroot. Komend jaar zullen we de 
integratie voortzetten door de mix clubkampioenschap-
pen ook daadwerkelijk samen te organiseren en mogelijk 
ook de competitietoss (op de vrijdagavond) open te stel-
len voor leden van TVH. 
 
De Hoogkamp doet steeds vaker een beroep op ons voor 
baancapaciteit. Ze hebben afgelopen jaar tegen betaling 
gebruik gemaakt van onze banen voor training en een 
keer voor competitie. In grote lijnen is dit goed verlopen. 
We zullen daarom ook komend jaar hierover afspraken 
maken met TVH. Uiteraard houden we daarbij in de gaten 
of dit niet tot knelpunten leidt met onze eigen leden. 

Komend jaar zullen we samen met de samenwerkings-
commissie verder nadenken over vervolgstappen in het 
integratieproces. Of en welke stappen we hierin zullen 
zetten hangt nauw samen met ons toekomstperspectief, 
waarover we het met jullie zullen hebben tijdens de ALV. 

Kemperbergerweg te zetten (een groot tennisracket bij-
voorbeeld) zal komend jaar nader worden uitgewerkt. Het 
idee om een tafeltennistafel op het terras te plaatsen is 
voorlopig van de baan in verband met de kosten en de 
vraag of er genoeg leden gebruik van zullen gaan maken. 

Aantrekkelijkheid tennis - vergroten speelmogelijkheden
Dit onderwerp valt onder de verantwoordelijkheid van 
ons bestuurslid Tennisactiviteiten (Ria), in ieder geval voor 
zover het gaat om de speelmogelijkheden van onze eigen 
leden. Aanvullend op haar stukje het volgende:

De activiteitenkalender is al aardig vol, zeker als we de ka-
lender van de Hoogkamp er ook bij nemen. Vandaar dat 
we voorlopig geen plannen hebben voor extra toernooi-
en, zoals een stratentoernooi, een familietoernooi of de 
Open Arnhemse. We willen de organisatoren van de be-
staande toernooien wel uitdagen om hun toernooi in een 
nieuw jasje te gieten. We zullen daarbij ook kijken of we 
nieuwe activiteiten kunnen integreren met de bestaande 
toernooien. Denk bijvoorbeeld aan een demonstratie-
wedstrijd, een modeshow, een interessante spreker en/
of mogelijkheden om je te laten coachen tijdens de wed-
strijd. 

We merken dat leden regelmatig afhaken vanwege bles-
sures. Om deze uitstroom te verminderen willen we gaan 
kijken of we Tennisfit kunnen gaan aanbieden. Tennisfit 
is een concept van de KNLTB, waarbij de trainer en een 
fysiotherapeut samenwerken. Meer informatie hierover 
volgt. 

Komend jaar zullen we gaan experimenteren met een zo-
merlidmaatschap voor leden van sportclubs uit de buurt 
die een zomerstop hebben, namelijk de voetballers van 
SML en VDZ en de hockeyers van Upward. Zij kunnen dan 
ook meedoen met de reeks clinics in juni. De KNLTB heeft 
ook hier een concept voor bedacht met de naam Zomer-
challenge.  

Komend jaar zullen we kijken of we een gezinslidmaat-
schap kunnen gaan aanbieden voor ouders wiens kinde-
ren tennissen, maar niet bij ons of bij TVH, maar bijvoor-
beeld bij OTV, Beekhuizen of de Groene Kamer. 

In 2019 zullen we ook in gesprek gaan met een aantal 
instanties uit de buurt, waaronder het Instituut Fysieke 
Veiligheid en vakantiepark Droomparken om met hen te 
bespreken wat wij hun kunnen bieden (en zij ons).

Afgelopen jaar hebben we nieuwe leden gebeld om te ho-
ren of ze hun draai hadden gevonden en of ze nog iets 
nodig hadden. Dat werd erg gewaardeerd. Dit zullen we 
dan ook blijven doen. 
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Nieuwe leden
In 2018 en het begin van 2019 hebben zich 24 nieuwe 
leden bij ons ingeschreven. Twee daarvan zeiden hun 
lidmaatschap alweer op en negen van hen waren al lid 
bij TVH en zijn alleen lid geworden om bij ons compe-
titie te kunnen spelen. Dat betekent dat we er 13 vol-
waardige nieuwe leden bij hebben gekregen. Dat zijn:

• Coen-Willem Buys
• Eefke van Zeggeren
• Lilian Schimmel
• Bob Kobessen
• Maarten van den Berg
• Elly van den Berg
• Ineke Gerritsen
• Quinton de Palm
• Barbara van Dijk
• Femke van Spaendonck
• Marije Wolkenfelt
• Jolanda van Heel
• Daphne Goedhart

We heten hen allemaal van harte welkom!

Statistieken en nieuwe leden

Historisch overzicht Key inzichten ten opzichte van de gekozen peer

Leeftijd Tennisgezinnen

Lengte lidmaatschap Deelname aan competitie en toernooien
       C      T

Vereniging       Peer
* Selectie: regio: Totaal , district: Gelderland , vereniging: T.V. Schaarsbergen , KNLTB/verenigingsniveau: Verenigingsniveau , peergoup: District , instroom/uitstroom: Uitstroom , senior/junior: Totaal
* De labels die in de grafieken zijn weergegeven betreffen de gegevens van de vereniging (en niet van de peer).

Club Analytics T.V. Schaarsbergen

● Onder de uitstroom van de vereniging bevinden zich veel leden t.o.v. de peer die geen competitie en geen 
toernooien spelen (84% vs. 69% bij de peer). 

● Onder de uitstroom van de vereniging bevinden zich veel leden t.o.v. de peer die 5 - 10 jaar lid zijn (53% vs. 20% 
bij de peer). 

● Het uitstroompercentage van de vereniging is laag t.o.v. de peer onder tennisgezinnen met 1 senior en 1 junior 
(0% vs. 19% bij de peer). 

● In het ledenbestand van T.V. Schaarsbergen bevinden relatief veel leden zich in de leeftijdscategorie 55 - 64 (30% 
vs. 17% bij de peer). Het uitstroompercentage van de vereniging is laag t.o.v. de peer in de leeftijdsgroep 13 - 18 
(17% vs. 30% bij de peer). Onder de uitstroom van de vereniging bevinden veel leden zich in de leeftijdsgroep 55 - 
64 (37% vs. 10% bij de peer). 

           Verdeling leden 1 april 2018 Verdeling uitstroom      Uitstroom % Verdeling uitstroom   Verdeling leden 1 april 2018            Uitstroom (%)
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De statistieken van de KNLTB, die we uitgereikt kregen tijdens een workshop over ledenbehoud en ledenwerving. Wil je het beter 
kunnen lezen? Vraag ernaar bij Annemieke.

Statistieken
In januari organiseerde de KNLTB een workshop over le-
denbehoud en ledenwerving. Daarbij kregen alle deelne-
mende verenigingen de statistieken van hun club uitge-
deeld. Wat opvalt:
• In het ledenbestand van T.V. Schaarsbergen bevinden 

zich relatief veel leden in de leeftijdscategorie 55 - 64 
(30% vs 17% bij de peer). Het percentage uitstroom in 
die categorie is ook relatief groot.

• Onder de uitstroom van de vereniging bevinden zich 
relatief veel leden die 5 - 10 jaar lid zijn (53% vs. 20% 
bij de peer).

• TVS heeft relatief weinig tennisgezinnen. 62% van de 
leden is als enige in het gezin lid. Daar zit ook relatief 
veel van de uitstroom. 

• Het gros van de mensen dat zijn lidmaatschap opzegt, 
speelt geen competitie en geen (knltb) toernooien 
(84% vs. 69% bij de peer). 

Belangrijk inzicht was dat het feit dat we geen jeugd heb-
ben, niet alleen ongunstig is voor de doorstroom, maar 
ook voor ledenbehoud. Dat komt omdat tennisgezinnen 
vaak langer lid blijven dan mensen die als enige in hun 
gezin lid zijn. De samenwerking met TVH kan voor dit punt 
gunstig uitpakken. Ook zullen we komend jaar nagaan of 
we een gezinslidmaatschap kunnen gaan aanbieden, ook 
voor ouders wiens kinderen bij een andere club dan TVH 
spelen. Zie voor andere acties op dit thema het stukje 
over ledenwerving.  
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Uitnodiging openingstoernooi  op zondag 31 maart 
(of zondag 8 april, mochten de banen niet eerder bespeelbaar zijn) 

Het bestuur van tennisvereniging Schaarsbergen nodigt al haar leden en de leden van TV 

De Hoogkamp uit om samen het nieuwe tennisseizoen te openen. Heb je een familielid 

of vriend of kennis die ook tennist, dan is hij of zij van harte welkom. Wij hopen velen te 

mogen begroeten! 

Belangrijk:

• Je wordt vanaf 13.00 uur verwelkomd met thee, koffie en koek.

• De bijdrage is  € 5,- 

• Om 13.30 starten we met de wedstrijden. We proberen de partijen op sterkte in te 

delen.

• Na elke ronde  is er even tijd voor een drankje. Daarna speel je de volgende ronde. In 

totaal worden er 3 rondes gespeeld. De partijen duren 3 kwartier met telkens enkele 

minuten inspeeltijd.

• De bel geeft de start aan.

• Na elke wedstrijd noteer je het aantal gewonnen games op de scorelijst in het club-

huis.

• De vreugde telt en het elkaar weer ontmoeten na deze winter.

• Rond half 5 verwachten we af te sluiten met een drankje en een hapje.

• Aanmelden uiterlijk woensdag 27 maart of 3 april bij fam.weise@planet.nl (speel-

sterkte aangeven + het aantal rondes dat je wilt spelen)

SVP op tijd aanmelden ivm het opstellen van het speelschema !!!

Met groeten, de bestuursleden van TVS en Hans Tielemans
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Tennisles
Ook in 2019 zijn er weer volop mogelijkheden om tennis-
les te volgen. Vanaf half februari kun je je opgeven voor 
de tennislessen welke zullen starten in april. Je kunt in 
groepsverband trainen of privélessen volgen. De lessen 
zullen ook dit jaar ook weer verzorgd worden door de trai-
ners Pim Brand en Leon Lobach. Pim geeft al jaren les bij 
TV Schaarsbergen, voor de meesten wel een bekend ge-
zicht. Leon heeft door de jaren heen ook meerdere malen 
lesgegeven op TV Schaarsbergen.

Waarom zou je nog tennislessen nemen?
• Je bent nooit te oud om te leren
• Je kunt werken aan een techniek waar je al tijden be-

hoefte aan hebt
• Je wordt er altijd beter van
• Je hebt een extra tennismoment in de week
• Door vaker te tennissen in de week groei je harder
• Je weet waar je op moet letten als je “vrij”speelt

Tip voor een goede start in 2019:

“Succes = Talent + Training – Storingen”

Training
Clinics
Naast de gewone tennislessen zal Brandtennis ook weer 
een aantal clinics gaan geven op de zaterdagen en/of 
zondagen in het voorjaar en in het najaar. De eerste serie 
van vijf clinics zal gepland worden direct na de competitie 
(juni/juli) en de tweede serie clinics zal gepland worden 
in september/oktober. De clinics zijn altijd in een bepaald 
thema. Het thema kan bijvoorbeeld zijn “de smash” of 
“tactiek in de dubbel”. De clinics zijn eigenlijk een soort 
workshops. Tijdens een clinic ga je ervaren hoe je met 
het specifieke thema moet omgaan in een wedstrijd of in 
de training. Er worden oefeningen aangereikt om te er-
varen hoe je met een en ander om kan gaan. Welke the-
ma’s wanneer behandeld worden, zal later via een digitale 
nieuwsbrief meegedeeld worden. 

Waarom zou je meedoen aan de clinics?
• De clinics zijn leuk;
• De clinics brengen nieuwe (tennis)contacten;
• De clinics maken je bewust van een techniek of tactiek
• De clinics geven je leerstof;
• De clinics zorgen ervoor dat je vaker naar de tennis-

baan gaat;
• Bij een clinic kan je makkelijk aanhaken. Je zit niet vast 

aan 10 of 20 lessen Ga gewoon als het uitkomt of als 
er een thema aan bod komt dat jou specifiek interes-
seert;

• De clinics maken je (weer) enthousiast!
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Vaak gaan juist die storingen ‘in je hoofd’ een eigen leven 
leiden. Hoe meer je leert accepteren dat ze er (tijdelijk) 
zijn, hoe minder verstorend ze inwerken op je tennispres-
taties. In de huidige tijdsgeest staan tennissers steeds 
meer open om de invloed van gedachten, gevoelens en 
gedrag op hun sportprestaties te onderzoeken en er op-
merkzaam op te worden want dan kun je er bewust mee 
omgaan.

Wat kun je meenemen naar de tennisbaan deze zomer?
• Probeer op de automatische piloot te functioneren
• Zoek de obstakels op en leer hiermee omgaan
• Probeer stress te herkennen, hoe vang jij dit positief 

op?
• Hoe zijn jouw gevoelens en hoe ga je hiermee om?
• Hoe aanvaard je veranderingen?
• Hoe kun je genieten van deze prachtige sport?

Pim en Leon zullen komend jaar aandacht gaan besteden 
aan mindfull tennis tijdens de lessen, de clinics en tijdens 
de Open dag. 

Wil je nu alvast meer weten over mindfull tennis of heb 
je vragen over trainingsmogelijkheden? Neem contact op 
met:

Brandtennis
www.brandtennis.nl
info@brandtennis.nl
06-36410420

Thema voor 2019: Mindfull tennis
Je slaat tweemaal achter elkaar een foute service en je 
schreeuwt het uit: Kom ooop! Wat is dit!?
Je staat op matchpoint en je begint daar toch ineens te 
twijfelen..

Herkenbaar?
Breakpoints, setpoints, en andere belangrijke punten kun-
nen je hartslag doen stijgen, je lichaam laten trillen, en 
ervoor zorgen dat je de situatie gaat over-analyseren. Je 
kan hierdoor uit je ritme en focus geraken. En juist ook als 
niet professionele tennisspeler kan dat je spelplezier sterk 
beïnvloeden. Zonde! Want het is zo een mooi spel!

In de tennispsychologie wordt keer op keer het belang on-
derstreept van niet teveel nadenken. Met andere woor-
den: niet te veel in je hoofd gaan zitten en niet analyseren. 
Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan…

Andre Agassi zei een keer iets heel moois over kwaadheid 
en focus:

‘Er is een tijd om te genieten van mooie slagen en 
een tijd om boos te worden over wat er gebeurde; 
maar die tijd is nooit wanneer je op de baan staat.’

Psychologische veerkracht is wat je als tennisser nodig 
hebt zodat je in staat bent tot wat de spreuk boven de 
ingang van het Centre Court van Wimbledon van sporters 
vraagt: “Triomf en rampen te ondergaan en die twee be-
driegers hetzelfde te behandelen.”

Leon Lobach (links) en Pim Brand (rechts)
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Een woord van onze nieuwe sponsor

Beste leden van TV Schaarsbergen,

Mijn naam is Bas Springvloet van Tennis Store Oosterbeek 
en vanaf januari 2019 zijn wij jullie nieuwe sponsor.
In het verleden ben ik jarenlang werkzaam geweest bij 
Sport 2000 op winkelcentrum Presikhaaf. In die tijd heb ik 
al heel veel ervaring in de tennissport opgedaan. Na een 
uitstapje van 3 jaar als vertegenwoordiger in de tennis-
branche ben ik uiteindelijk bij Tennis Store NL beland.
Met winkels in Veenendaal en Oosterbeek zijn wij als ten-
nisspeciaalzaak nu alweer bijna zes jaar onderweg. Na 
gestart te zijn in een kleine winkel in de Weverstraat in 
Oosterbeek zijn we door de toenemende drukte drie jaar 
geleden verhuisd naar een nieuw pand aan de Utrechtse-
weg nummer 178.

In de nieuwe vestiging hebben we een prachtige ruimte 
om ons merkenaanbod te laten zien en zijn we goed be-
reikbaar vanaf de grote gratis parkeerplaats. Bij ons kun-
nen jullie terecht voor alles wat jullie als tennissers nodig 
hebben, kleding, schoenen, rackets, bespanningen, grips 
en ballen. Alle leden van TV Schaarsbergen krijgen bij ons 
10% korting op aankopen zowel in de winkel als online via 
www.tennisstorenl.nl.

Sponsoring

Afgelopen jaar is er geen sponsorcommissie actief ge-
weest. Toch hebben we een nieuwe sponsor, namelijk 
Tennis Store in Oosterbeek. Hieronder kun je een stukje 
lezen van de eigenaar van de winkel. Komend jaar willen 
we meer sponsors gaan werven, zodat we meer kunnen 
investeren in ons mooie park. 

Ben je ondernemer en wil je sponsor worden? Of denk je 
dat het bedrijf waar je werkt zou willen sponsoren? Dat 
kan! Je kunt dan denken aan een advertentie in het blad, 
op de website of op een doek langs de baan, maar mis-
schien kunnen we wel iets anders voor elkaar betekenen. 
Een personeelsdag op TV Schaarsbergen bijvoorbeeld. 
Neem contact op met onze voorzitter, Charles van der 
Horst voor de mogelijkheden (voorzitter@tennisvereni-
gingschaarsbergen.nl of 06 81196986)

Denk je dat je het in je hebt om potentiële sponsoren te 
strikken? Laat het ons weten! We willen je heel graag op-
nemen in de sponsorcommissie!

Kom ook eens naar de winkel voor een uitgebreid advies 
over de staat van uw racket, we kunnen uw bespanning 
en racket doormeten. Maak uw racket weer seizoen klaar!  
Voor leden van TV Schaarsbergen geldt er een speciale 
combiprijs, snaar + grip vervangen voor €27,50!

Graag zie ik jullie snel in de winkel verschijnen waar ook 
altijd een kopje koffie klaar staat, profiteer nu nog even 
van onze stapelkortingen op de kleding, 1 stuk 30%, 2 
stuks 40% en 3 stuks of meer 50% korting.

Ook zullen jullie me regelmatig op de club gaan zien dit 
jaar.

Tot snel,
Bas Springvloet
06 49322333
basspringvloet@tennisstorenl.nl

Tennis Store Oosterbeek
Utrechtseweg 178, 6962 AV OOSTERBEEK
www.tennisstorenl.nl

Sponsortarieven:

Doek: Eenmalig €345 (aanschaf, bedrukken en 
ophangen doek), jaarlijks €275.
 
Advertentie clubblad 
• ¼ A4: €85
• ½ A4: €175
• A4: €300

Voor andere mogelijkheden en tarieven, neem 
contact op met de voorzitter. 
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COMFORT, POWER, OF CONTROLE SNAAR 
               MET NIEUWE BASISGRIP 
 
 
 
…. 

 

 

COMFORT, POWER, OF CONTROLE SNAAR 
MET NIEUWE BASISGRIP!!!!! 

 

VAN € 35 NU VOOR € 25 
AKTIE GELDIG seizoen 2019 

 
 

TENNIS STORE OOSTERBEEK-VEENENDAAL 
UTRECHTSEWEG 178, 6862 AV OOSTERBEEK 
PATRIMONIUMLAAN 8, 3904 AD VEENENDAAL 

 
Laat uw racket gratis uitmeten op onze 

Multitest machine!! 
 

- Advies over staat van de bespanning 
- Advies over staat van uw racket 

 

 

 

Bespanactie
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Interieurideeën voor tennisfreaks
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DATA KNLTB COMPETITIE VOORJAAR 2019

WEEK 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 17 18 22 23 24

MAANDAG 8-apr 15-apr 22-apr 6-mei 13-mei 20-mei 27-mei 29-apr 30-mei 3-jun

DINSDAG 9-apr 16-apr 23-apr 7-mei 14-mei 21-mei 28-mei 30-apr 30-mei 4-jun

WOENSDAG 10-apr 17-apr 24-apr 8-mei 15-mei 22-mei 29-mei 1-mei 30-mei 5-jun

DONDERDAG 11-apr 18-apr 25-apr 9-mei 16-mei 23-mei 6-jun 2-mei 30-mei 13-jun

VRIJDAG 12-apr 19-apr 26-apr 10-mei 17-mei 24-mei 31-mei 3-mei 30-mei 7-jun

ZATERDAG 6-apr 13-apr 20-apr 11-mei 18-mei 25-mei 1-jun 27-apr 4-mei 30-mei 8-jun
ZONDAG 7-apr 14-apr 22-apr* 12-mei 19-mei 26-mei 2-jun 28-apr 5-mei 30-mei 10-jun

* 22 april valt op een maandag (= 2e Paasdag) en wordt reglementair gezien als de zondag van week 16

Data landskampioenschappen landelijke competitie Feestdagen in 2019
15 en 16 juni Pasen: 21 en 22 april

Koningsdag: 27 april
Data landskampioenschappen regiokampioenen senioren Hemelvaart: 30 mei
Voorronde: 15 juni Pinksteren: 9 en 10 juni
Finale: 22 en 23 juni

SPEELDAGEN INHAALDAGEN

Meer informatie over de Voorjaarscompetitie vind je op de website van de KNLTB. 

KNLTB op social media: 

Zaterdag 2: kampioen in 2018! Dinsdag 1: kampioen in 2018!

 5 

Speeldagen Zomeravondcompetitie 

WEEK 20 21 22 23 24 25 26
WOENSDAG 16-mei 23-mei 30-mei 6-jun 13-jun 20-jun 27-jun

SPEELDAGEN

 
 
Bij afgelasting (bijvoorbeeld vanwege slechts weersomstandigheden) dient te worden ingehaald vóór 
de eerstvolgende speeldag. 
 
Gebruik ledenpas bij competitiewedstrijden 
De ledenpas is alleen geldig voor de competitie als hierop het verenigingsnummer van de vereniging 
staat vermeld waarvoor de speler competitie speelt (CR art. 41) en wanneer hierop ook de pasfoto 
van de betreffende speler staat afgedrukt. Een ledenpas waarop de pasfoto ontbreekt is absoluut niet 
geldig voor het spelen van competitie. 
 
Wachten bij slechte weersomstandigheden  
In art. 31 CR is bepaald dat wanneer een competitiewedstrijd wegens weersomstandigheden 
niet op tijd kan beginnen/is onderbroken, beide ploegen verplicht zijn te wachten tot de 
omstandigheden zodanig wijzigen dat spelen mogelijk is.  
Indien dit twee uur na de officiële begintijd/na het moment van onderbreking nog niet het geval 
is, behoeft de wedstrijd niet begonnen te worden/te worden voorgezet, met inachtneming van 
artikel 29, lid 4 CR. 
 
Voor de Zomeravondcompetitie geldt een afwijking op bovenstaande regel. Hier geldt namelijk 
in bovenstaande gevallen een wachttijd van één uur (i.p.v. twee uur). 
 
Klassenvolgorde 

Nr. Competitiesoort Klasse Gemiddelde 
1 Heren dubbel 17+ Woensdag Avond 1e klasse 11,37 
2 Gemengd dubbel 17+ Woensdag Avond 1e klasse 11,74 
3 Dames dubbel 17+ Woensdag Avond 2e klasse 13,15 
4 Heren dubbel 17+ Woensdag Avond 2e klasse 13,21 
5 Gemengd dubbel 17+ Woensdag Avond 2e klasse 13,41 
6 Dames dubbel 17+ Woensdag Avond 3e klasse 14,47 
7 Gemengd dubbel 17+ Woensdag Avond 3e klasse 14,49 
8 Heren dubbel 17+ Woensdag Avond 3e klasse 14,66 
9 Gemengd dubbel 17+ Woensdag Avond 4e klasse 15,63 

10 Heren dubbel 17+ Woensdag Avond 4e klasse 15,63 
11 Dames dubbel 17+ Woensdag Avond 4e klasse 15,75 

 
Beschikbare banen en begintijden 
De KNLTB bepaalt jaarlijks het minimum aantal buitenbanen waarover een vereniging op de 
competitiedag moet beschikken in verband met het aantal ploegen van die vereniging. De 
begintijd van iedere wedstrijd wordt per competitiesoort ook jaarlijks door de KNLTB 
vastgesteld.  
 
In de Zomeravondcompetitie geldt in 2018 het volgende: 
Zonder verlichting: 1,33 baan beschikbaar per thuisspelende ploeg, maximaal 3 speelrondes  
Met verlichting:  1 baan beschikbaar per thuisspelende ploeg, maximaal 4 speelrondes. 
 
Voor de begintijden verwijzen wij u naar het onderstaande overzicht met het aantal partijen per 
competitiesoort. 
 
Aantal partijen en begintijden per competitiesoort Zomeravondcompetitie 
Aanvang Dag Soort competitie Partijen 

 
Te spelen met tenminste 

     
19.00 woensdag Gemengd Dubbel 17+ DD, HD, 2x GD 2 dames, 2 heren 
19.00 woensdag Heren Dubbel 17+ 4x HD 4 heren 
19.00 woensdag Dames Dubbel 17+ 4x DD 4 dames 
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Vrijdag Avond 2e/ 3e klasse Heren dubbel 35+
Aart Schrevel
Willem Rosier
Ger Gubbels
Stefan van Hezewijk © (06-461614112)
Arthur Neher
Charles van der Horst
Paul van Velthoven

Vrijdag Avond 3e klasse Gemengd dubbel 17+
Marijke Mulder
Marjolijn Snater
Paul Dijkhuizen © (06 46347788)
Willem Kampschreur

Vrijdag Avond 3e klasse Dames dubbel 35+
Tamara Linnartz
Leny Brouwer © (06 52608311)
Toos Waegemaekers
Jenny Brouwer
Saskia Janssen
Henriette Giesbers

Zomeravondcompetitie (woensdag)
Jip Peper © (06 53577490)
Sietske Annema
Tamara Linnartz
Anton Lourens

Ook komend jaar komt TV Schaarsbergen weer uit met 
meerdere teams op verschillende dagen. De teamindeling 
staat hieronder. Op woensdagavond zal er ook een team 
van de Hoogkamp bij ons komen spelen. 

Zaterdag Hele dag 2e klasse Gemengd 17+
Annemieke Molster
Natasja Kapitein © (06 51065803)
Sven Huyben
Jaap Groenendijk
Martijn Kruisweg
Mireille Hulshof

Zaterdag Hele dag 2e klasse Gemengd 17+
Robbert de Koning © (06 54945689)
Hanneke Jansen
Eefke Saal
Brent Bongers
Karin den Haan

Dinsdag Morgen 3e klasse Dames dubbel 17+
Jetty Altena © (06 41376790)
Carla Sluiter
Ria Weise
Monique van Schip
Sietske Annema

Voorjaars- en zomeravondcompetitie 2019

Zaterdag 1: kampioen in 2018! Vrijdagavond 1e damesteam: gezelligheidskampioen :)
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Antarctica een belangrijke toeristenplek, schat ik zo in. 
De grote boten mogen geen mensen aan land zetten, 
te veel schade, maar krijgen wel een helikopter aan 
boord... Uurtje factuurtje. 

Voorlichting over de opwarming van de aarde en de rol 
van Antarctica daarin, doen ze niet graag, die Argen-
tijnen. Ze kwamen niet verder dan de verzuchting dat 
de temperatuur slechts 1,5 graad verhoogd was over 
de laatste 50 jaar (fout). Niets over de veranderende 
temperatuur van het zeewater vanwege de warme(re) 
golfstroom, de bedreigde dieren, het afkalvende ijs (u 
weet: een ijsvlakte ter grootte van Gelderland/Overijs-
sel is afgebroken), voedselgebrek voor walvissen enz. 
En of het koud was, vraagt ook iedereen. Opnieuw: nee. 
Onder nul hebben we het overdag niet gehad, behalve 
die koude wind, sneeuw en een dagje regen. Te veel 
warme kleren meegenomen.

En dan die pinguïns. Zo schattig, echt, zo lief. Ieder-
een er op af met van die grote fototoestellen. Aziaten 
voorop natuurlijk. Je moet afstand houden, maar voor 
je het weet lopen ze over je voeten (de pinguïns). En ze 
zijn altijd met elkaar aan het stechelen, die beesten. En 
stinken! Ondertussen, als je met je rug naar de pinguïns 
toe gaat staan, is het net of je in je eentje op Antarctica 
bent. Zo wijds, zo wit, zo eindeloos. En de overheer-
sende kleur is blauw. Alle soorten blauw, van licht naar 
donker. Heel verrassend: om dat in het echt te zien 
en niet op een foto, is een absoluut hoogtepunt. Een 
andere topper: van links naar rechts sneeuw, bergen, 
sneeuw. Geen wegen, geen huizen, geen bomen. Alleen 
stilte, dat heb ik niet gevonden. De walvis blubbert, de 
meeuw kraait, de golven dobberen en de boot ronkt 
altijd. En de fototoestellen klepperen.

Jeroen Hendriksen

TVS op Antarctica

In november hebben Harry Geerdink, Jeroen Hendrik-
sen en Eddo Neuteboom, tennisvrienden bij TVS, een 
reis naar het Antarctisch Schiereiland gemaakt. Hier-
onder volgt een impressie van deze bijzondere reis, 
verluchtigd met een paar van de vele foto’s die gemaakt 
zijn.

Antarctica: voorbij het einde van de wereld
-Is het daar mooi? vroeg de onbekende Nederlander in 
Buenos Aires. -Nee, of misschien ja, zei ik. Als ik er wat 
over zeg worden het allemaal clichés, daar begin ik niet 
aan. Ga zelf maar kijken.

Waarom gaan mensen naar de Zuidpool? Voor Harry 
(net als voor veel van de toeristen op de boot Ushuaia) 
gold het argument: zeven continenten te hebben be-
zocht. Gewoon voor de fun! Eddo dacht aan de natuur 
en aan wel 1000 foto’s. En ik was aan het schrijven over 
de Zuidpool en wilde al die sneeuw wel eens in het echt 
gezien hebben. Amerikanen aan boord brachten me al 
snel bij dat ik niet South Pole moest zeggen (want dat is 
het geografisch middelpunt) maar Antarctica. Dat is het 
zevende continent: 400 miljoen jaar geleden van Afrika 
afgezakt naar de huidige plek. Een continent met een 
versteend tropisch woud onder twee kilometer sneeuw.
Eddo, Harry en ik gingen met de verwachting dat we 
vele leeftijdsgenoten zouden ontmoeten. Senioren met 
een beetje geld en veel vrije tijd, met een fototoestel 
en zonder vliegangst. Want 14.000 kilometer vliegen is 
een hele ecologische voetstap. 

Tot onze verbazing troffen we een grote groep tussen 
de 18 en de 30 jaar, sommigen net afgestudeerd aan 
high school of universiteit en met de nadrukkelijke 
innerlijke drang nu de zeven continenten te bezoe-
ken, want later zouden ze er vast nooit meer tijd voor 
hebben. Ik sliep op één kamer met een man van 32 uit 
India die opgeleid was in Australië als medisch bioloog 
en na zijn promotie onmiddellijk op wereldreis moest. 
“En ik wil geen minuut missen,’’ zei hij enigszins bestraf-
fend tegen mij toen hij mij op bed zag schrijven in mijn 
dagboek. ‘s Nachts kwam hij om een uur of vier naar 
bed om na een paar dagen overdag spontaan in slaap te 
vallen en toch het een en ander te gaan missen. De hele 
dag was hij bezig met zijn mobiel: filmpjes maken, groe-
ten versturen, foto’s. Eind van de week zei hij:  ‘’wat 
ben jij relaxed, man.’’ Volgens mij had hij niet eens in de 
gaten gehad dat er geen internetverbinding was vanaf 
Ushuaia, het einde van de wereld, onze havenplaats in 
Argentinië vanwaar de boot vertrok. Tien dagen op een 
passagiersboot met zo’n 80 passagiers. Is de boot klei-
ner, dan wordt hij heel wat duurder. Is de boot groter, 
dan is zij (een boot is vrouwelijk) nog veel duurder. Er 
zijn er nogal wat in aanbouw en binnen enkele jaren is 

Zij spotten walvissen, pinquins en zeehonden, maar wie spot 
onze drie leden?
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Park
Groundsman
Coördinatie groen
Groenonderhoud 
Coördinatie clubhuis

Kantine
Kantine: bardienst en sleutelbeheer
Kantine: inkoop drank
Kantine: inkoop wijn
Kantine: etenswaren en overig
Kantine: jaarlijkse schoonmaak

Administratief
Ledenadministratie
Redactie clubblad
Webmaster

Overig
Sponsor commissie
Samenwerking met TVH

Tennis
Tossleiding maandagochtend (niveau  8 à 9 )
Tossleiding dinsdagavond (niveau 7 à 8)
Tossleiding woendagochtend (niveau 8 à 9)
Tossleiding zaterdagochtend (niveau 7 en 8 à 9)
Tossleiding vrijdagavond (niveau 6 à 7)

Competitie
VUT competitie
Openingstoernooi/open dag
Pinkster-en  vriendentoernooi
Herendag
Damesdag
SchaarsbergenCup
Herfsttoernooi/slottoernooi
Midwintertoernooi (i.s.m. TVH)

Training		 	

Ton de Vries (06 23420628) en Eddo Neuteboom (06 51825545)
Carlo Knüppe
Harry Geerdink
Carlo Knüppe

Wilma de Neeff
Kris Snelder en Carlo Knüppe
Carlo Knüppe
Marijke Mulder en Willem Kampschreur
Ria Weise 

Francis Groenwold (reserve: Loes Zwart)
Annemieke Molster 
Stefan van Hezewijk

Natasja Kapitein en Stefan van Hezewijk

Hans Tielemans , Geer Potiek, Ansje vd Eijnden
Jan van Dijk, Monique v Schip, Willem Boorsma
Hans Tielemans, Maria Hulstaert, Ria Erckens
Elsbeth Dijkstra, Marijke en Harry Geerdink
Stefan van Hezewijk

Brent Bongers
Ton de Vries
Bestuur TVS met Hans Tielemans
Conny en Ite van Til
Jip Peper en Willem Rosier
Gerry Roos en Ineke Klinge
Natasja Kapitein, Annemieke Molster, Stefan van Hezewijk
Jetty Altena, Jolanda Philipsen, Ria Weise
Pieter-Jan Stallen en Annemieke Molster (ism Henk Hendricks)

Tennisschool Brand Tennis
www.brantennis.nl 
pim@brandtennis.nl
06-36410420

Wie doet wat?

Commissies



27

Ans van der Eijnden  Sylvalaan 11  tel: 3519659
Dorien van Benten  Sylvalaan 20  Tel: 0645023698 
Ria Weise  Kemperbergerweg 613  Tel: 3511400
Pim de Neeff  Kemperbergerweg 87  Tel: 3703151
Jetty Altena  Menthenbergseweg 33  Tel: 0641376790
Wil Hengeveld  Everwijnlaan 4  Tel: 4424462
Monique van Schip Bloylantweg 10  Tel: 0610122886

Sleuteldienst

Week Datum Wie

14 1/4 - 7/4 Dorien

15 8/4 - 14/4 Jetty

16 15/4 - 21/4 Ans

17 22/4 - 28/4 Pim 

18 29/4 - 5/5 Monique

19 6/5 - 12/5 Wil

20 13/5 - 19/5 Ria

21 20/5 - 26/5 Dorien

22 27/5 - 2/6 Ans

23 3/6 - 9/6 Pim

24 10/6 - 16/6 Monique

25 16/6 - 23/6 Ria

26 24/6 - 30/6 Jetty

27 1/7 - 7/7 Wil

28 8/7 - 14/7 Dorien

29 15/7 - 21/7 Ans

30 22/7 - 28/7 Pim

31 29/7 - 4/8 Monique

32 5/8 - 11/8 Wil

33 12/8 - 18/8 Dorien

34 19/8 - 25/8 Ria

35 26/8 - 1/9 Ans

36 2/9 - 8/9 Jetty

37 9/9 - 15/9 Dorien

38 16/9 - 22/9 Ans

39 23/9 - 29/9 Jetty

40 30/9 - 6/10 Ria

41 7/10 - 13/10 Monique

42 14/10 - 20/10 Pim

43 21/10 - 27/10 Pim
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HOTEL - RESTAURANT 

 
Schelmseweg 1A, 6816 PA Arnhem. Tel: 026 - 44 222 73 

Info: www.restauranttrix.nl en e-mail: info@restauranttrix.nl 
Al een luxe hotelkamer voor €79,- per nacht per kamer! Kijk voor info op www.hoteltrix.nl 

 

3-gangen menu 
 vanaf €23,50  

 
Diverse seizoensgebonden  

á la carte gerechten. 
Heerlijke bijpassende wijnen. 

 
Kindermenu met verrassing voor €10,- 
Aparte speelruimte voor de kinderen. 

 
Tevens perfecte locatie voor feesten, 

partijen en vergaderingen. 
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