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Van de voorzitter
Voor onze vereniging is 2020 een jubileumjaar. Onze
prachtige club bestaat namelijk 40 jaar. Een heuglijk feit
dat we natuurlijk met z’n allen moeten vieren. Wij zullen
er dit jaar dan ook volop aandacht aan besteden. Wat we
precies gaan doen wordt later dit jaar bekend gemaakt.
De data staan verderop in dit clubblad vermeld.
Bij de ALV in 2019 heeft het bestuur van de leden de opdracht gekregen om met het oog op de toekomst, de gepresenteerde 4 scenario’s (ledenwerving, padelbanen ,
samenwerking met De Hoogkamp en niets doen) verder
uit te werken. Daar hebben we het afgelopen jaar dan
ook hard aan gewerkt. In de komende ALV op maandag
23 maart a.s. zullen we als bestuur een terugkoppeling
geven van onze bevindingen.
Alle input hebben we intussen geïnventariseerd en aan
de actielijst van het bestuur toegevoegd. Een aantal zaken is al opgepakt en wordt verderop in het clubblad benoemd.

Een van de scenario’s was te onderzoeken hoe nauw we
nu precies met TV De Hoogkamp kunnen samenwerken
zodat we er beide beter van worden. Uiteraard hebben
we de afgelopen jaren al veel bereikt op het gebied van
de samenwerking en is het vrij gebruik kunnen maken
van elkaars banen wellicht het grootste winstpunt. Het
leidde er ook een enkele keer toe dat de banen volledig
bezet waren, met het nodige gemopper vandien, maar
het geeft ook wel een beetje aan hoe verwend we zijn
op dit punt. Voor dit jaar zijn m.b.t. de trainingsavonden
al maatregelen genomen om te grote bezetting van de
banen te voorkomen.

We zullen u het komend seizoen nog meerdere malen
in dit traject betrekken. We hopen dan ook op uw medewerking te mogen rekenen. Tegen het eind van het
seizoen willen we als bestuur aan de hand van uw input
een richting bepaald hebben en u deze voorleggen. Volop werk aan de winkel dus.
Ik wens u allen een fantastisch tennisseizoen en hoop
dat de onderhoudsploeg de banen weer net zo goed prepareert als vorig jaar.

Voor dit traject hebben wij ondersteuning aangevraagd
bij de KNLTB, aangezien zij de nodige ervaring heeft op
dit gebied. De KNLTB heeft ons hiervoor kosteloos Marco
Groen ter beschikking gesteld. Marco is een zelfstandig
communicatieadviseur en heeft vaker met dit bijltje gehakt. In ons eerste gesprek met Marco heeft hij ons erop
gewezen hoe belangrijk het is dat we de leden intensief
betrekken in dit verhaal. Vandaar dat wij als bestuur de
afgelopen maanden met allerlei clubjes binnen de vereniging op informele wijze hebben gesproken over de
toekomst van onze mooie groene vereniging. Dit jaar
zullen we doorgaan met het bevragen van en luisteren
naar onze leden. De gesprekken moeten leiden tot een
visie hoe wij als vereniging de toekomst met elkaar in
willen. Willen we klein blijven en proberen de vereniging
zo goed mogelijk in stand te houden, of willen we uitgroeien tot een levendige grotere club door samen te
gaan met TV De Hoogkamp? Willen we wellicht iets daar
tussenin? Of willen we een andere weg inslaan en onze
activiteiten gaan verbreden met padel of andere activiteiten? Alle opties hebben voor- en nadelen. De taak
van het bestuur is de continuïteit van de vereniging te
waarborgen. Uiteindelijk zijn het de leden die de keuze
maken.

Charles van der Horst
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Even voorstellen
Paul
Ik ben pas gaan tennissen toen ik Tamara leerde kennen
tijdens onze studietijd in Utrecht. Veel (beginners)lessen
gehad en hoewel verstoken van talent, toch doorgezet. In
Arnhem lid geworden van TVS omdat er toen hier een prima tennisleraar beschikbaar was. OMdat ik nog steeds niet
van tamara kan winnen, heb ik mijn doel bijgesteld: lekker
blijven bewegen, liefst in de buitenlucht, als aanvulling op
fietsen. Ook reis ik graag en besteed met plezier aandacht
aan het voorbereiden hiervan. Liefst verre bestemmingen
maar ook steeds vaker lekker weg op de fiets.

We horen af en toe van mensen dat ze ons nog niet
kennen, dus het leek ons leuk om een keer kort iets over
onszelf te vertellen. Hieronder vind je van alle bestuursleden een stukje over wie ze zijn en wat ze doen, zowel
bij TVS als in het dagelijks leven. Toen we elkaars stukjes
lazen, werden we ook nog wel eens verrast! We hopen
dat jullie het leuk vinden iets meer over ons te weten te
komen.

Zoals veel leden wil ik graag iets voor de club terugdoen.
Ik heb jaren het clubblad verzorgd en ben vier jaar secretaris geweest. Toen Maarten beschikbaar bleek voor een
bestuursfunctie maar geen affiniteit bleek te hebben met
centen (lees spreadsheets), leek mij een wissel naar penningmeester een prima stap. Is mij wel behoorlijk tegengevallen: zelfs een kleine vereniging als de onze kent nog een
hele financiële huishouding die behoorlijk wat aandacht
vergt. Ik doe het graag: beetje op de achtergrond, met cijfertjes in de weer.
Charles
Ik tennis al zeker 35 jaar en ben al bij veel clubs lid geweest.
Maar geen van deze clubs had zo’n prettige sfeer en voelde
zo aangenaam als TV Schaarsbergen. En dat komt natuurlijk
met name door leden van de club en hoe zij met elkaar omgaan. Vandaar dat ik al ruim 10 jaar lid ben van de vereniging
en niet verwacht ooit nog van club te zullen veranderen.

Onze drie kinderen zijn al een poosje het huis uit. Zelf maakte ik een omgekeerde beweging: Ik werk voor een computerbedrijf dat o.a. software maakt. Vroeger deden we dat
in Utrecht, op kantoor, tegenwoordig is het verworden tot
beeldscherm-werk: de briljante geesten zitten verspreid
over de gehele wereld en ik dirigeer vanuit mijn studeerkamer.

Mijn vrouw en ik wonen zelf al bijna 30 jaar op De Hoogkamp. Onze beide dochters zijn het huis al ontvlucht. In
2021 verhuizen wij naar Schaarsbergen, dus nog dichter bij
de club. Als jurist/bedrijfskundige heb ik 28 jaar gewerkt als
manager veiligheid en milieu in de chemie. Aangezien ik een
aantal jaren geleden gestopt ben met werken had ik alle tijd
om vanaf begin 2017 als voorzitter aan de slag te gaan. Een
leuke en uitdagende functie omdat we als bestuur erg begaan zijn met de toekomst van de club. Hier gaat veel tijd
en energie in zitten, maar met enthousiaste en betrokken
bestuursleden is dit een prettige tijdsbesteding. Maar ook
met de vele vrijwilligers van de club is het duidelijk dat we
de club als een hecht team draaiende houden. Daar ben ik
ook het meest trots op, want dat is nu juist de essentie van
een vereniging, voor en met elkaar.

Ik zie alweer vooruit naar de dinsdagavonden, hoop er iedereen weer te ontmoeten. Zo’n winterstop is eigenlijk
maar niks!

Inmiddels heb ik in 2020 een nieuwe baan als manager veiligheid en milieu in de veterinaire farmacie gevonden. Ik ga
er van uit het voorzitterschap hiermee te kunnen combineren. Want 2020 is niet alleen een jaar met veel uitdagingen,
het is ook nog eens het 40-jarig jubileum van onze vereniging.
Tijd voor een feestje!
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Even voorstellen
Carlo
Tennis is mij met de paplepel ingegoten. Op mijn 6e had
ik voor het eerst een racket vast. Mijn vader zat in de 50er jaren van de vorige eeuw in het hoofdbestuur van de
KNLTB als toernooicommissaris. Hij organiseerde in die
tijd een paar keer het Bovenste Molen toernooi te Venlo.
Daar kwam de top van Nederland zoals Hans van Dalsum,
Willem Maris, Lex Karamoy en Piet van Eijsden. Maar ook
aanstormende Australische toppers zoals Lew Hoad en
Ken Rosewall. En bij de dames de Nederlands kampioenen dubbelspel Berna Thung en Zus Peters, en de internationals Darlene Hart en Maria Bueno. Ik was daar in mijn
eentje ballenjongen; als kereltje van ongeveer 10 jaar was
ik natuurlijk apetrots! En wilde ook zo goed worden als zij.

Jolanda
Vijf jaar geleden ben ik op Schaarsbergen komen wonen.
Mijn partner woonde daar al en ik ben bij hem ingetrokken. Ik heb een dochter van 19 jaar en een zoon van 17
jaar die beiden al zo goed als zijn uitgevlogen. Bij Rijn IJssel ondersteun ik studenten met leer- en/of gedragsproblemen. Daarnaast doe ik een opleiding tot psychosociaal
therapeut. Verder vind ik gezond bezig zijn leuk en belangrijk.

Op de middelbare school in Amsterdam ging het matig,
maar met tennis zat ik daar in de top t/m 16 jaar en kreeg
een seizoen les van Nicolas Gurowitsch, de toenmalige
trainer van het Davis Cup team. Totdat ik in mijn eerste
wedstrijd in een tennishal mijn meniscus afscheurde. Einde toptennis! Twee jaar later pas mijn knie geopereerd,
ben gaan studeren in Nijmegen en me gaan toeleggen op
hockey en vooral wielrennen.

Omdat ik graag mensen uit de buurt wilde leren kennen
en omdat tennissen me wel leuk leek, heb ik me drie jaar
geleden bij TVS aangemeld. Daar werd ik met open armen
ontvangen. Ik had geen enkele tenniservaring, maar men
had geduld met me. De toss-ochtenden waren voor mij
een goede manier om het spel te leren spelen. Ondertussen gaat het tennissen me een stuk beter af, maar ik ben
nog niet tevreden, ik wil meer. Mijn volgende stap is het
competitiespel. Samen met een aantal dames van TVH
doe ik mee aan de voorjaarscompetitie. Een leuke nieuwe
uitdaging, waar ik me enorm op verheug.

Eind 1981 met Marjanne, mijn echtgenote, naar Arnhem
verhuisd om hier huisarts te worden en twee dochters de
kneepjes van het leven bij te brengen. Ruim twintig jaar
geen racket aangeraakt totdat midden 80-er jaren (toen
ik een paar seizoenen lid van TVS was) Wim Bongers mij
vroeg in een wintergroepje mee te gaan tennissen, en dat
doen we nu, na 35 jaar, nog steeds!
Nadat ik een nieuwe knie had gekregen en met het huisartsenvak in 2015 min of meer was gestopt, laaide de
oude liefde weer op, nl. buitentennis op gravelbanen, en
werd ik weer lid van TVS. Heb nu zowaar al twee jaar een
bestuursfunctie, nl. facilitaire zaken. In die functie is veel
werk aan de winkel, maar de sfeer vind ik dermate goed
en plezierig dat ik me hier als een vis in het water voel, en
graag de handen uit de mouwen wil steken.

Ik heb TVS leren kennen als een unieke club; gastvrij en
betrokken op een geweldige locatie, dus toen Ria me
vroeg om haar taak als bestuurslid tenniszaken over te
nemen, was mijn besluit snel genomen. Ik werk met veel
plezier aan verschillende activiteiten op de club, zoals de
toernooien en de training. Daarnaast help ik Annemieke
met ledenbehoud en ledenwerving. Afgelopen jaar hebben we al best wat vernieuwende dingen gedaan, wat ook
al wel tot wat succesjes heeft geleid. Dit jaar willen we er
nog een schepje bovenop doen, zodat we daadwerkelijk
gaan groeien.
Samen met jullie ga ik ervoor. Ik ben benieuwd wat 2020
ons gaat brengen!
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Even voorstellen
Maarten
Sinds de ALV van dit voorjaar ben ik secretaris van onze
mooie vereniging. Mijn vrouw Ine en ik wonen sinds 1987
op de Hoogkamp; twee dochters en een zoon zijn inmiddels zelfstandig. Ik ben sinds 2010 lid, maar had, afgezien
van wat bardienst op donderdagavond, nog niet veel voor
de club gedaan. Mijn werk als advocaat bij een groot kantoor liet mij daarvoor geen tijd, ook niet om veel te spelen
trouwens. Eind 2018 ben ik daarmee gestopt en nu vul ik
de dagen met vrijwilligerswerk (“milieuclubs”), pianospelen en bestuurswerk zoals dit. Heerlijk!
TV Schaarsbergen heb ik leren kennen doordat ik via-via in
een tennisgroepje terechtkwam dat in de hal van ALTB de
winter doorkomt. Daar zitten veel mensen van TVS bij en
zo is het gekomen. Het is een genot om in voorjaar of zomer op het park te zijn, de buizerd-jongen te horen krijsen
en na afloop op het terras een koffie of een bier te pakken.
Nu alleen nog wat beter leren tennissen. Daar kwam het
de afgelopen jaren niet echt van, maar de ambitie en de
tijd zijn er nu helemaal.

Annemieke
Tennis is al heel lang mijn favoriete hobby. Ik begon ermee
op mijn elfde bij Keltenwoud in Bennekom en ben nooit gestopt, want ik vind het veel te leuk. In Delft tenniste ik bij de
studentenvereniging en toen ik na mijn afstuderen in Rotterdam bij een architectenbureau ging werken, ben ik ook
daar weer gaan tennissen. Gelukkig weer op gravel, want
dat hardcourt van het sportcentrum in Delft, dat was echt
verschrikkelijk.

Onze vereniging heeft een prachtige plek, altijd goed verzorgde banen, verlichting en veel leden die elkaar persoonlijk kennen. Veel mensen zijn ook steeds bereid om
iets te doen als er een beroep op hen wordt gedaan. Dat
zijn de “unieke verkoopargumenten” (waarom zou je het
in het Engels zeggen) van TV Schaarsbergen. Die moeten
we zeker koesteren. Als bestuur moet je ook naar de toekomst kijken; niet alleen de korte maar ook de wat langere termijn. Daar ligt voor deze vereniging wel een opgave.
Vandaar dat we dit jaar de toekomst nadrukkelijk op de
agenda willen zetten en daarover met zoveel mogelijk leden willen brainstormen.

In 2006 verhuisden mijn man en ik met onze zoon van
toen 1,5 (inmiddels 15) naar Arnhem en begon ik mijn eigen stedenbouwkundige bureau. Nieuw huis, nieuw werk
en dus ook een nieuwe tennisclub. De Hoogkamp was het
dichtstbij, maar omdat daar geen verlichting was, zocht ik
het verderop. Wat een prachtig park lag daar in het bos van
Schaarsbergen verscholen! Voor ik het wist kon ik er trainen
en ook al snel aansluiten bij een damesteam op zaterdag.
Een paar jaar geleden ben ik samen met Natasja Kapitein
een mixteam gestart. Dubbel mix, want dames en heren, zowel van Schaarsbergen als van de Hoogkamp. Inmiddels ken
ik bij de Hoogkamp ook veel mensen. Dat komt door mijn
team en door een gemengde trainingsgroep in de winter,
maar ook doordat mijn dochter van 13 daar alweer een paar
jaar tennist. Erg leuk om naar te kijken en ook om samen te
doen!

Een vereniging ben je samen. Het bestuur is een groepje
dat een tijdje even het roer vasthoudt maar morgen krijgt
iemand anders het in zijn handen gedrukt. Ik vind het een
hele leuke job en verwacht dat de vereniging, op welke
manier dan ook, een goede toekomst tegemoet gaat.

Halverwege 2017 ben ik lid geworden van het bestuur. Ik
doe ledenwerving en de samenwerking met de Hoogkamp.
Beide een uitdaging. Volgens sommigen komen de Hoogkampers nog niet vaak genoeg, maar volgens anderen zijn
ze er juist te vaak. En aan ideeën voor ledenwerving geen
gebrek, maar alles uitwerken is nog weer heel iets anders!
Hoewel de nieuwe leden nog niet keihard binnenstromen,
kunnen we wel zeggen dat de dalende trend is omgebogen
naar stabilisatie. Dat is op zich al een goed begin. Maar voor
echte groei is meer nodig. Ik werk er graag aan verder, voor
een groot deel met Jolanda, maar heel graag ook met jullie!
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UITNODIGING ALV
We nodigen alle leden graag uit voor de Algemene ledenvergadering van 2020 en wel op:
Maandagavond 23 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 op basis van jullie mening de afgelopen maanden een aantal visies vastgelegd met het
oog op de toekomst van onze club. Wij willen deze visies graag aan jullie voorleggen en met jullie
bespreken. 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 en je steentje bij te dragen.
Het bestuur

Agenda ALV 2020 op 23 maart vanaf 20:00 uur in het clubhuis van TVS
•

OPENING EN VASTSTELLING AGENDA

•

MEDEDELINGEN EN VASTSTELLING QUORUM

•

VERSLAG ALV 2019

•

JAARVERSLAG 2019 EN JAARPLAN 2020
━ Algemeen
━ Park en clubhuis
━ Activiteiten
━ Ledenwerving en samenwerking Hoogkamp
━ Secretariaat

•

FINANCIËN
━ Jaarrekening 2019
━ Verslag kascommissie, benoeming nieuw lid kascommissie
━ Begroting 2020
━ Vaststelling contributie 2020 (De jaarrekening 2019 en de begroting zijn vanaf maandag 16 maart
op te vragen of in te zien bij de penningmeester, Paul Linnartz, paul.linnartz@outlook.com)

•

WVTTK EN RONDVRAAG

•

SLUITING

•

PAUZE

•

TERUGKOPPELING SCENARIO’S (ledenwerving op een hoger plan, samenwerking met TVH intensiveren, padelbanen aanleggen en nietsdoen)

•

PRESENTATIE TOEKOMSTVISIES MET DISCUSSIE (bonsai boompje, groene club in het bos, combiclub
tennis-padel, grote club)

•

BORREL!
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Verslag ALV 25 maart 2019
Aanwezigen: Annet van Dijk, Eddo Neuteboom, Elsbeth Dijkstra,
Francis Groenewold, Gerbrich Koers, Hans Tielemans, Harry
Geerdink, Henk van Hunen, Jan van Dijk, Monique van Schip,
Natasja Kapitein-Boekema, Ries van Dijk, Riet van Griensven,
Thea Donders- Wijntjes, Ton de Vries, Willem Boorsma, Wilma
de Neeff-Wisselink.

op de website staat. Haar e-mailadres ook niet. Eddo: kunnen
alle leden de andere leden op de KNLTB website zien? Paul: Nee.
Ria geeft een toelichting op de activiteiten.
We hebben alle geplande activiteiten kunnen uitvoeren. De laddercompetitie van Pieter Jan staat nu ook open voor dames.
Aanvangstijd zaterdag toss is verschoven naar half tien.
We gaan als vereniging iets doen in het kader van 150 jaar
Schaarsbergen.
Tennislessen: Pim Brand zit te vol om ‘s avonds les te geven. Dit
is een aandachtspunt van het bestuur. We gaan op zoek naar
een andere trainer voor de avonduren.

Bestuur: Aart Schrevel, Annemieke Molster, Carlo Knüppe,
Charles van der Horst, Paul Linnartz. Kandidaat bestuursleden:
Jolanda Philipsen, Maarten Baneke (notulist).
Opening
Charles opent de vergadering en constateert dat er 22 leden
aanwezigen zijn. Het quorum is daarmee niet gehaald. Hij sluit
de vergadering en opent een tweede vergadering.

Jaarrekening 2018
Aart licht de jaarrekening toe. De vermogensdaling komt door
de daling van de waarde van de grond, waarin we de OZB waarde volgen. Correctie: “aanschaf minder dan 5000” moet zijn
500. De begrote marge van 41% gaat nog uit van de oude prijzen. Wordt dus misschien iets anders.
Ries: op de tractor en biertapinstallatie is niet afgeschreven,
die zijn meteen als kosten opgevoerd. Terwijl dat meer was dan
500! Harry: dacht dat de grens bij 2.000 zou liggen i.p.v. 500,-.
Natasja: waarom zijn de kosten van water zoveel anders dan
in 2017? Aart: door wijziging van watermeter hebben we lager
vastrecht.

Mededelingen
De nieuwe pasjes zijn er; dit keer meerjarenpasjes.
Ton verwacht dat de banen op 31 maart open zijn.
Vanaf 1 april a.s. is het hele park rookvrij.
Er is inmiddels WiFi. Charles noemt de code.
Verslag ALV 2018.
Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld.
Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019
Annemieke geeft toelichting over ledenwerving.
Er zijn flyers en posters gemaakt. De flyers worden inmiddels
verspreid. De website is vernieuwd. We adverteren ook in wijkblaadjes, maar die hebben soms wachttijden.
Komend jaar willen we als ledenwervingsactie een zomerlidmaatschap invoeren voor leden van sportclubs die een zomerstop hebben (voetbal, hockey). Daarnaast werken we aan
behoud van leden. Dit jaar willen we voor het eerst TennisFit
organiseren, een concept van de KNLTB gericht op blessurepreventie. We denken nog na over een gezinslidmaatschap.

Kascommissie:
Ries leest een goedkeurende verklaring voor. Alles wordt goedgekeurd. De Kascommissie beveelt aan om alles ook te printen.
Verder de aanbeveling om een boekhoudprogramma te kopen.
Applaus; decharge aan de penningmeester.
Kascommissie 2019: Ries verklaart zich bereid. Harry treedt
uit; Aart treedt toe.
Contributie 2019
Aart: we gaan een inflatiecorrectie van 1,8 % doorvoeren, verder niets. Iedereen akkoord. Nu zullen de verzoeken tot betaling
worden rondgestuurd.

Carlo bespreekt de toestand van het park en clubhuis.
Er zijn bomen verdwenen. Dat moest vanwege hun slechte
conditie. Er komt herplant met lage begroeïng. Verdere voornemens: rotte houten bielzen vervangen en clubhuis opfrissen. De
consumptieprijzen worden gewijzigd. Ze worden wat overzichtelijker. Sommige hoger, andere lager.

Begroting 2019
De begroting wordt toegelicht door Paul. Er zijn weinig veranderingen. Opbrengst baanverhuur valt erg mee. Hoogkamp wil
vaak huren ivm lessen. Maar daarin willen wij terughoudend
zijn. Ook onze eigen leden moeten kunnen spelen. Henk: De
Hoogkamp mensen moeten niet zelf de lampen gaan bedienen.
Bestuur: dat heeft de aandacht.

Paul geeft een toelichting op de ledenadministratie en de AVG.
De KNLTB website bevat de ledenadministratie. Deze wordt bijgehouden door Francis. 16 leden hebben opgezegd in 2018; er
zijn 13 nieuwe leden, misschien 16. Beter dan de voorgaande
jaren! Eddo: verkoopt de KNLTB ledengegevens aan derden?
Paul: dat zou wel eens kunnen. Zie hun website. Wij vinden dat
dat niet mag.

OZB aanslag is al binnen en is lager dan vorig jaar.
Eddo: waar staan de kosten voor elektronisch betalen?
Paul: voor een deel in de Internet kosten. Aart: Maar de betalingskosten zijn opgenomen in de kantine begroting.
Stefan: je schijnt ook de tennispas als betaalpas te kunnen inzetten. Dat gaat we voorlopig niet doen.
Contant betalen blijft voorlopig wel mogelijk.

Afgelopen jaar is de AVG ingevoerd. Wij beraden ons over hoe
we met foto’s moeten omgaan. We willen proberen daar praktisch mee om te gaan. Maak bezwaar als je niet wilt worden
gefotografeerd. Formeel moeten we iedere keer individueel
toestemming vragen. Dat is niet werkbaar. Natasja: geen namen
onder de foto s zetten in ieder geval. Ons blad staat als PDF op
de website. Daarin staat ook de ledenlijst. Het is discutabel of
dat mag. Riet van Grinsven wil niet dat haar telefoonnummer

Bestuurswisselingen
Charles licht e.e.a. toe. Hij vraagt of er tegenkandidaten zijn. Die
zijn er niet. Aart Schrevel en Ria Weise treden uit het bestuur.
Maarten Baneke en Jolanda Philipsen treden toe tot het be-
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Niets doen: Dan gaan we als de Titanic ten onder.

stuur, in de functies van respectievelijk secretaris en bestuurslid
Tenniszaken. Deze bestuurswisselingen worden aangenomen
bij acclamatie. Charles deelt bloemen uit aan Ria en Aart en bedankt hen.

Elsbeth over vier scenario’s:
Ledenwerving: Jeugd benaderen met open dag. TennisFit voor
ouderen. ROC RijnIJssel benaderen. Introducés faciliteren, ook
bij toernooien.
TVH: Ja, natuurlijk. Meer kennismaken met Hoogkamp. Aandacht voor cultuurverschillen
Padelbanen: ja, maar op de Hoogkamp C – banen !
Nietsdoen: Ja, intussen gewoon doorgaan !

Charles: we zoeken 2 leden voor een op te richten sponsorcommissie. Weten we iemand? Zijn er mensen in de vereniging die
marketing doen? Hierop komt geen antwoord. De vacatures
blijven openstaan.
Rondvraag
Arthur: Kunnen we mensen korting geven als ze lid zijn bij andere sportverenigingen? Annemieke: dat kunnen we gaan onderzoeken. De gemeente is al bezig met een sportkaart voor
studenten en anderen. Maar daarin hebben ze tennis niet meegenomen. We weten niet precies waarom.

Stefan over TVH en padel:
Fusie: laat de samenwerking zich eerst verder bewijzen. Tussenvorm: 4 banen voor ons reserveren,
2 voor extra activiteiten voor Hoogkamp. Tegen betaling.
Padelbanen: lijkt een grijs gebied. Zullen we het allemaal eens
gaan proberen?

Gerbrich: zouden Padelbanen iets voor ons zijn? Dat wordt na
de pauze besproken bij de 4 scenario’s.

Monique over drie scenario’s:
Ledenwerving: KNLTB heeft daar een afdeling voor. Maar: zorg
vooral dat je de leden behoudt. Focus bij ons niet op jeugd.
Fusie: Stip moet ver weg staan. ALS we het doen: dan heel gedegen plan. Lijkt op een overname door Hoogkamp. Het kost
altijd leden.
Padelbanen: eerst heel goed onderzoeken. En ook heel goed
promoten. (Annemieke: we kunnen het afstemmen met andere
clubs).

Riet: kunnen we meldingen maken op borden bij andere sportclubs voor zomertennis? Annemieke: ja, dat willen gaan we
doen bij SML, VDZ en Upward.
Eddo: Hoe gaan we om met indringers die zomaar komen tennissen? Charles: daar moeten de leden zelf ook wat aan doen.
Maar daarom moeten we ook zelf allemaal afhangen. Annemieke: wel netjes blijven! Natasja: of ze laten betalen voor huur!

Hoe gaan we verder?
Eddo: bestuur moet meer factfinding doen naar fusie Hoogkamp en Padelbanen. Aart: bestuur zou over Padelbanen een
gedegen plan moeten maken. Eddo: maar ook bedenken wat
we eerst willen onderzoeken: Hoogkamp of Padelbanen? Stefan: Hoogkamp zou de C banen wel willen verkopen. Daar zou
je Padelbanen kunnen maken. Charles: nee, want daar zal nooit
verlichting worden toegestaan.

Wilma namens Wim Bongers: hij krijgt de bardienst voor vrijdagavond niet ingevuld. Stefan geeft aan dat dat onderling met
de club heren die dan speelt wel geregeld kan worden.
Toelichting op 4 scenario’s.
Charles en Annemieke geven aan de hand van een paar sheets
een toelichting op de 4 geschetste toekomstscenario’s.
Vier scenario’s
Na de pauze wordt er in groepen gediscussieerd over de 4 geschetste scenario’s. Daarvan doet uit iedere groep iemand verslag.

Afspraak: het bestuur gaat alle vier de scenario’s nader uitwerken. Aart: kunnen we eerder dan de volgende ALV een terugkoppeling krijgen? Goed idee.
Sluiting
Om 22.30 uur sluit Charles de vergadering.

Gebrich over samenwerking/fusie met TVH:
Fusie Hoogkamp kan aantrekkelijk idee zijn. Wel veel aandacht
aan de cultuurverschillen geven! Voordeel: je kunt investeringen doen. Eventueel padelbanen aanleggen. Ook een voordeel:
meer speelsterktes. We zijn voor zo’n fusie. Wel de tijd voor nemen. Kan wel 10 jaar zijn. Schaarsbergen als hoofdlocatie. Wel
met padelbanen erbij.
Francis over alle vier scenario’s:
Ledenwerving: veel pogingen hebben weinig opgeleverd. Trekken aan dood paard.
Fusie: Hoe is onze leeftijdsopbouw? Is van belang voor tijdstraject. Wel goede optie. Hoogkamp moet meer betalen voor de
samenwerking.
Padelbanen: tamelijk hoge kosten. Mag niet ten koste gaan van
tennisbanen. Is onderzoek zeker waard. Nieuwe doelgroep. Fusie en padelbanen samen mogelijk?
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Uitnodiging openingstoernooi op zondag 29 maart
(of zondag 5 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. Vorig jaar zijn er
sensationele prijzen gewonnen op dit toernooi, zoals een weekendje Wenen. Ook dit
jaar zorgt het bestuur weer voor spectaculaire prijzen. Zorg dus dat je er weer bij bent en
zet je beste beentje weer voor. 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 clubhuis.

•

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 25 maart of 1 april bij Philipsenjolanda@gmail.com
(speelsterkte 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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Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020
Facilitair: Park en clubhuis
Zoals al in het clubblad van een jaar geleden beschreven
zijn in het begin van 2019 bijna twintig dunsparren gekapt
omdat die de droge zomer van het jaar daarvoor niet overleefd hadden en daarom het risico ontstond dat ze zouden
omvallen/afbreken. Vanaf de ingang naar het clubhuis lopend zag het er ineens anders uit, maar dat wende snel
en bijna iedereen vond het er mooier op geworden. Meer
licht en lucht, en een groter ruimtelijk gevoel.

In het begin van vorig jaar was al aangekondigd dat we
zouden overgaan tot elektronisch betalen, maar helaas is
dat pas na de zomervakantie gerealiseerd. De reacties van
zowel de leden als de barkeepers zijn overwegend positief.
Gemak dient de mens, en minder geld in de kassa is veiliger. Tot 1 april is er nog een overgangsperiode, maar dan
wordt de kassa en contant betalen definitief afgeschaft.
Dus, denk er aan je pinpas voortaan mee te nemen.

Al vroeg in het jaar konden door het mooie weer de banen
geprepareerd worden. Door de voortvarende acties van
Ton, Eddo en de banenploeg was het park aan het begin
van het seizoen weer tiptop in orde. Ook nu was het een
tijdlang een warme en droge zomer waardoor er meer gesproeid moest worden en de banen meer aandacht nodig
hadden. Dankzij goed beleid van Ton en Eddo lagen ze er
de gehele zomer prachtig bij. Zelfs tegenstanders in de
competitie staken hun complimenten niet onder stoelen
of banken. Behalve de banen werd ook de oefenkooi opgeknapt en schoongemaakt. Dat laatste zal jaarlijks moeten gebeuren.

Als bestuur hopen wij dat alle vrijwilligers (achter de bar,
de sleuteldiensten, de tossleiders, de banenploeg en de
schoonmakers) hun werk met inzet en enthousiasme blijven doen zodat wij weer een seizoen met veel en plezierig
tennis tegemoet gaan, met als hoogtepunt de lustrumviering in juni.
Carlo Knüppe

Een grotere en lastiger klus is het jaarlijks onderhoud
van een deel van de groenvoorziening bij het clubhuis en
langs baan 1 en 2. Dat is intensief en zwaar werk, en niet
bevredigend. In overleg tussen bestuur en banenploeg is
besloten de groenvoorziening dit vroege voorjaar aan te
pakken met de bedoeling dat er minder onderhoud nodig is en dat het park in de omgeving van het clubhuis er
schoon en fris uit komt te zien, hetgeen met het oog op de
lustrumviering van de zomer ook zeker gewenst is. Nadere
details hierover geven we op de ALV.
Ook zal er onderhoud en renovatie van de toiletten plaats
gaan vinden voor de opening van het seizoen, omdat de
vloertegels van de toiletten losliggen en kunnen gaan lekken. De kleedkamers krijgen betere verlichting en doucheruimtes worden waar nodig schoongemaakt en gekit.
Vorig jaar is het niet gelukt de AED in een kast naar de buitenkant naast de voordeur te verplaatsen en een AED-cursus te houden. Dit staat nu allebei voor dit jaar op het
programma.
Waarschijnlijk worden ook de flessenkoelkasten onder de
bar vervangen omdat de deuren daarvan na jaren niet
goed meer afsluiten en de kasten daardoor veel stroom
gebruiken.
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Secretaris
Het bestuur kwam dit jaar in totaal 7 keer bijeen voor
een reguliere vergadering. Daarnaast werd een bijzondere vergadering gehouden voor een “benen op tafel-overleg” over de toekomst van de vereniging. Die brainstorm,
waarvan de aftrap plaatsvond op de ALV van maart 2019,
markeerde een belangrijk deel van de bestuurlijke activiteiten. We deden onderzoek naar de 4 scenario’s die we
op die ALV bespraken, hadden structureel overleg met andere Arnhemse tennisverenigingen en met de KNLTB, ontwikkelden een Tennisfit programma, een Zomerchallenge,
presenteerden ons bij het 150-jarig bestaan van het dorp
Schaarsbergen. Allemaal zaken die een zekere mate van
onderlinge afstemming maar ook papierwerk vroegen en
notuleerwerk voor de secretaris.
Leden
Wij hadden per 1 december 2018 161 leden, waarvan 4
ereleden. We luidden het jaar per 1 december 2019 weer
uit met 162 leden, waarvan 3 ereleden. Het ledental is na
1 december 2019 weer licht gedaald; relatief veel opzeggingen vinden plaats tijdens de winterstop. Per 1 februari
2020 bedraagt het ledental 156, waarvan 3 ereleden.
De KNLTB verzorgt analyses van ledenaanwas en -verloop.
Deze lopen van 1 december tot 1 december. De meest recente analyse loopt dus tot 1 december 2019 en staat hieronder. Het linkerblok in de bovenste balk geeft de leeftijdsopbouw van de wijken van waaruit relatief veel mensen bij
TVS spelen*; het rechterblok de leeftijdsdifferentiatie van
ons ledenbestand; de onderste balk geeft de instroom en
uitstroom van leden binnen onze vereniging.

leden komt voor het grootste deel uit die leeftijdscategorie. Dat correspondeert niet helemaal met de leeftijdsverdeling binnen de regio die TV Schaarsbergen volgens de
uitgangspunten van de onderzoekers “bedient”; daarin is
de leeftijdsopbouw meer gevarieerd (diagram midden boven: de grijze balkjes zijn de zogenaamde peergroup en de
oranje balkjes TVS).
Ten opzichte van de andere tennisverenigingen in Arnhem
presteert TV Schaarsbergen naar ledenbestand niet slecht;
de landelijke tendens laat algemeen een daling van tennissers zien. Wij hebben de daling sinds 2017 stabiel. In
2019 hebben 22 leden opgezegd, maar mede dankzij onze
inspanningen op het gebied van werving (zomerchallenge
e.d.) kwamen er 23 nieuwe leden bij. Zie ook het overzicht
op de rechterpagina.
Communicatie
De “schriftelijke” communicatie tussen bestuur en leden
gebeurt niet schriftelijk, maar digitaal. Met uitzondering
van dit magazine. We verstuurden nieuwsbrieven maar
ook een groot aantal emails, gericht aan alle leden. Dat zal
in de toekomst zo blijven. Daarnaast is de website een constante bron van informatie over wat er op de vereniging
gaande is. Afgelopen jaar stonden er al veel vaker nieuwsberichten op de website dan eerdere jaren. Komend jaar
zullen we daarmee doorgaan.
Maarten Baneke
* De marktpenetratie is (aantal leden bij vereniging op 1-122019) / (aantal inwoners op 1-1-2018 (CBS) van alle postcodes
waar 80% van de leden bij deze vereniging woont, daaraan toegevoegd de postcodes die verantwoordelijk zijn voor minstens
25% van het totale ledenaantal).

Het grootste deel van onze leden bevindt zich in de leeftijdsklasse van 55
t/m 74
jr. Ook de T.V.
instroom
van nieuwe
Club
Analytics
Schaarsbergen
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Marktpenetratie Nederland op basis van CBS gegevens op 1 januari 2018
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De labels die in de grafieken zijn weergegeven betreffen de gegevens van de vereniging (en niet van de peer).
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Nieuwe leden sinds 1-3-2019*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tjeu van den Berg
Rieky van Beusichem
Rob van Dorp
Aaron van Erdelen
Marc Hartsema
Jeanne van der Heijden
Saskia Hoevers (competitielid)
Thijs-Jan Konings
Carolien Konings-ter Haar
Annemiek Lambers-Klitsie
Gerhard Luschen
Anneke van Luxemburg
Martijn Sanders
Esther Tanck (competitielid)
Femke Van Voorst-Stronks
Micha van Voorst
Marije Weijers
Hans Westerink
Marianne Westerink

We heten hen allemaal van harte welkom!
* enkele nieuwe leden werden binnen een jaar weer lid-af;
deze staan hier niet vermeld.
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Penningmeester
In Carlo’s stukje leest u dat TVS in 2019 behoorlijk investeerde in het park. In 2020 maken we hierin nog een behoorlijke slag. Gecombineerd met het reguliere baanonderhoud gaat dit ongetwijfeld ertoe leiden, dat we van de
zomer ons jubileum vieren in een prachtig en iets minder
onderhoudsgevoelig park. Het clubhuis is grondig bekeken op noodzakelijk (groot) onderhoud. Deze investering
is begroot voor begin 2020. Ook dit project proberen we
vóór het begin van het seizoen gereed te hebben. Fingers
crossed!

Contributie en staffel 2019
contributie
Senior (18 jaar of ouder in 2020)

178

Lidmaatschap ingaande per
1 mei

172

1 juni

146

Door grote inzet op ledenwerving hebben we in ieder geval de dalende trend doorbroken: in een markt waarbij
krimp de norm is, bleven we in 2019 stabiel. Het aantal
leden bepaalt in grote maten onze inkomsten. Onze uitgaven zijn relatief laag doordat veel van het werk wordt
gedaan door vrijwilligers. Dat moeten we zo houden! En
dus ook doortrekken naar de toekomst! Bedankt iedereen
die tijd steekt in de banen, het park, het clubhuis en de
organisatie. Ook de gebruikers van de bar: dank; zonder
jullie redden we het niet. En let op: vanaf 1 april alleen
met je betaalpas.

1 juli

124

1 augustus

79,50

1 september

34

1 oktober

0

Studenten met OV-kaart

50

Junior (nog geen 18 gedurende heel 2020)

23

In 2019 speelden we ongeveer quitte: de inkomsten waren
ongeveer gelijk aan de som van uitgaven en de afschrijving op de verlichting. In 2020 doen we voor de geplande
extra investeringen voor een deel een beroep op de reserves. Onze financiële reserve is behoorlijk en geeft de
mogelijkheid om te kiezen. Elk scenario, ook niets doen,
heeft zijn eigen financiële gevolgen en risico’s.

Inschrijfgeld (eenmalig)

30

Zoals gebruikelijk geef ik tijdens de ALV inzicht in de inkomsten, uitgaven en financiële positie. We publiceren
die cijfers niet, maar wel wil ik leden die geïnteresseerd
zijn, de mogelijkheid geven om, voorafgaande aan de ALV,
de cijfers in concept te ontvangen. Dit maakt een bespreking wellicht zinvoller. Stuur een e-mailtje naar penningmeester@tennisverenigingschaarsbergen.nl.
Tot slot: Het bestuur stelt voor om de contributie in 2020,
conform afspraak in de ALV, aan te passen met de inflatiecorrectie (circa 2.1 %). Het gewone lidmaatschap gaat
dan van € 174 naar € 178. Tenzij in de vergadering anders
wordt besloten.
Graag tot 23 maart.
Paul Linnartz

#

Best betaalde tennisspelers aller tijden
(gebaseerd op prijzengeld)

€

1

Novak Djokovic

116.4 million

2

Roger Federer

109.8 million

3

Rafael Nadal

95.0 million

4

Serena Williams

78.8 million

5

Andy Murray

54.3 million

6

Pete Sampras

38.4 million

7

Venus Williams

36.7 million

8

Maria Sharapova

34.2 million

9

Caroline Wozniacki

30.1 million

10

Stan Wawrinka

28.8 million

11

David Ferrer

28.0 million

12

Andre Agassi

27.7 million

13

Petra Kvitová

26.5 million

14

Victoria Azarenka

26.4 million

bron: https://www.businessinsider.nl/tennis-players-highest-paid-alltime-men-women-2017-1?international=true&r=US
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Tennisactiviteiten
Toernooien
In 2019 organiseerden we zoals altijd weer een aantal
toernooien. Het openingstoernooi werd als vanouds goed
bezocht. Het was dan ook een prachtige dag. Het traditionele Pinkstertoernooi werd dit jaar extra aangekleed
door onze sponsor, Bas Springvloet van Tennisstore Oosterbeek. Deelnemers konden advies krijgen over rackets
en bespanning en snuffelen tussen tenniskleding.
Bij de afsluiting van de competitie deden weinig mensen
mee, maar dit nadeel werd in een voordeel omgezet door
buiten te eten aan een lange tafel. De lasagna’s en salades
maakten dat we ons een grote Italiaanse familie voelden.
Eind augustus was er een nieuw toernooi, namelijk het
eindtoernooi van de zomerchallenge. We hebben dit
toernooi opengesteld voor alle beginners van TVS en TV
de Hoogkamp. Het was een zonnige dag met veel lekkere hapjes en zeker de moeite waard om volgend jaar nog
eens te organsieren.
De herendag, dit jaar in handen van Jip en Willem, was
een succes, hoewel het leuk zou zijn om volgend jaar wat
meer deelnemers te mogen verwelkomen. Als dat niet uit
eigen gelederen is, dan misschien van buiten! De damesdag ging bij gebrek aan deelenemers helaas uiteindelijk
niet door. Het herfsttoernooi daarentegen was weer goed
bezocht en erg gezellig.
Voor volgend jaar zijn de deelnemersaantallen een aandachtspunt. De vraag is of de beperkte deelname komt
door het type aanbod, de data of door de communicatie.
We zorgen er in ieder geval voor dat onze opengestelde
activiteiten eerder onder de aandacht worden gebracht
bij de leden van TVH. Verder zullen we per toernooi bekijken welke vernieuwingen kunnen worden doorgevoerd.
Toernooien Hoogkamp
Afgelopen jaar waren voor het eerst de mix clubkampioenschappen van de Hoogkamp niet alleen opengesteld
voor leden van TVS, maar vond het ook daadwerkelijk
twee dagen bij ons plaats. Dat was hartsikke leuk en bevorderde de integratie.

In februari was er weer het midwintertoernooi met voor
de helft deelnemers van TVS en de andere helft leden van
de Hoogkamp. Het zat in no-time vol, dus voor volgend
jaar zullen we ons beraden op het huren van meer banen
en een groter speelschema!
Al onze toernooien, behalve tot nu toe de afsluiting van
de competitie, staan in principe open voor leden van de
Hoogkamp. Bij elk toernooi zijn er dan ook wel een paar
Hoogkampers te vinden, maar dat mag best wat meer. We
zullen daarom ook de Hoogkampers eerder informeren
over onze toernooien.
Competitie
Ook in 2019 werd er weer volop competitie gespeeld, zowel in het voor- als in het najaar. Diverse teams bestonden zowel uit TVS- leden als Hoogkampleden. In 2020 zal
een behoorlijk aantal leden wederom deel gaan uitmaken
van een competitieteam. Tot nu toe hebben zich 6 teams
ingeschreven voor de voorjaars- en zomeravondcompetitie en we verwachten er weer een aantal in het najaar.
In 2020 willen we binnen onze club ook de 8, 9 competitie gaan promoten. We hebben veel spelers op dit niveau
en het lijkt ons leuk als ook deze mensen de mogelijkheid
krijgen competitie te spelen, zonder dat het meteen heel
serieus om de punten gaat. Gezellig met je team spelen
op Schaarsbergen of bij de tegenpartij van een club uit de
buurt. Verderop in dit blad lees je er meer over.
Tennislessen
Onze vaste trainer, Pim Brand, kon afgelopen jaar alleen
overdag tennislessen verzorgen. Hij heeft daarom alleen
een aantal clinics gegeven en met een paar groepjes incidenteel overdag gelest. De tennislessen op de avond (op
maandag) zijn last minute ingevuld door een oude bekende van ons, namelijk Randy van den Brink. Op maandagen vrijdagmiddag zagen we een nieuw gezicht, Stephan
Mulder. Hij geeft les vanuit Brand tennis.

15

Activiteitenkalender
Activiteit

Planning

Organisatie

Grote schoonmaak

Zaterdag 20 maart

Ria Weise

ALV

Maandag 23 maart

Bestuur

Openingstoernooi

Zondag 29 maart
Hans Tielemans en Bestuur TVS
(mochten de banen dan nog niet klaar zijn,
dan wijken we uit naar zondag 5 april)

Voorjaarscompetities KNLTB Regio Midden
1 zaterdagteam, 1 dinsdagteam, 3 vrijdagteams

Dinsdagochtend, vrijdagavond en zaterdag tussen 4 april en 2 juni (daarna alleen
inhaaldagen indien nodig)

Brent Bongers competieleider

Vutcompetitie voorjaar en najaar: 1 heren- Vrijdagochtend start: 3 april.
team

Wim Bongers

Zomeravondcompetitie KNLTB Regio Midden 1 woensdagavondteam

Woensdagavond van 13 mei tm 24 juni

Brent Bongers competieleider

Tennisfit met gratis proefles op 11 april

Start zaterdag 11 april, aansluitend 6 zater- Pim Brand
dagen van 10:00 tot 11:30 uur.

Thema clinics

zondagen in april en mei van 10:00 tot
11:30 uur. 12 april: opslag; 19 april spin; 3
mei: slice; 10 mei dropshot.

Pim Brand

Zomerchallenge

zondagen in juni en juli van 10:00 tot
11:30 uur.

Pim Brand

Pinkstertoernooi i.c.m. open dag

Zaterdag 30 mei

Conny en Ite van Til

Afsluiting competitie en Schaarsbergencup Vrijdagavond 12 juni

Stefan van Hezewijk e.a.

Clubkampioenschappen Hoogkamp singel
en dubbel

13 tm 21 juni

Activiteitencommissie Hoogkamp

LUSTRUMWEEKEND

19, 20, 21 JUNI

Lustrumcommissie o.l.v. Gerbrich
Koers

Clubkampioenschappen Hoogkamp mix

26 augustus t/m 30 augustus

Activiteitencommissie Hoogkamp /
Schaarsbergen (Jenny Brouwer)

Zomerchallenge eindtoernooi

zondag 30 augustus

Jolanda Philipsen

Herendag

Zondag 6 september

Jip Peper en Willem Rosier

4-weekendentoernooi Hoogkamp

Start : 10-12 sept, 17-19 sept, 25-26 sept
en 3-4 okt.

ActiviteitencommissieTVH

Najaarscompetitie: In principe vrijdagavond en zaterdag.

Periode 8 september tm 25 oktober

Brent Bongers competitieleider

Damesdag

Zondag 13 september

Vacature

Herfsttoernooi

Zondag 1 november

Ria Weise, Jetty Altena
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Komend jaar gaan we verder met dit driemanschap. Samen kunnen ze onze leden uitgebreide lesmogelijkheden
bieden. We willen onderstrepen dat lessen bij Schaarsbergen dus heel goed mogelijk is! We hebben de indruk dat
mensen denken dat de mogelijkheden beperkt zijn en er
vast geen lesgroepje of geschikt tijdstip te vinden is. Maar
als iedereen dit denkt en daarom niet van zich laat horen,
kunnen we ook geen groepjes maken. Als je iets wil, laat
ons dat dan weten, hoe vroeger hoe beter. Wij gaan namelijk voor je aan de slag om een groepje te vinden en als
dat niet bij ons kan, dan kun je misschien aansluiten bij een
groepje van de Hoogkamp of misschien wel bij de Groene
Kamer. Met mensen van de Hoogkamp kan het eventueel
ook op onze banen. Privé lessen zijn uiteraard ook mogelijk. En het hoeft ook niet meteen een serie van 20 lessen
te zijn, vijf mag ook. Laat ons weten wat je wil en wij doen
ons best voor je! Zie voor meer info over trainen pagina
26.
Naast gewone lessen gaan we in 2020 op verzoek van enkele leden het aanbod van clinics uitbreiden en ook vroeger
in het jaar aanbieden. We denken nu aan drie of misschien
zelfs vier reeksen, deels voor verschillende doelgroepen.
Zie hiervoor de activiteitenkalender.
Tossen
De animo voor de verschillende tossmomenten varieerde.
We vinden tossen zo’n belangrijk onderdeel van onze vereniging, dat we er wat meer aandacht aan besteden op
pagina 22.
Laddercompetitie
Ook in 2019 is er weer laddercompetitie gespeeld. De damesladder is opgeheven, maar dames: geen nood! De herenladder is namelijk inmiddels genderneutraal. Opgeven
voor de ladder kan via pj.stallen@upcmail.nl. Pieter Jan
doet aan het begin van het jaar een mail uit naar iedereen met informatie over de ladder. Als er een mutatie is,
stuurt hij alle deelnemers de nieuwe ladder toe. Ook kun
je op het ladderoverzicht in ons clubhuis altijd de actuele
situatie zien. Deze hangt rechts naast de uitgang van het
clubhuis.
Laagdrempelige competitie via de Scala app
TV Schaarsbergen gaat meedoen met een nieuw wedstrijdaanbod: het ‘Poultje’ via de Scala app. Dit is een vriendschappelijke competitie (niet voor KNLTB rating), waarin
je tegen spelers van verenigingen uit de buurt speelt. Je
speelt tegen spelers van je eigen niveau, op tijden die je
zelf bepaalt. Je kunt meedoen in de enkel, dubbel, of allebei. Iedereen kan dus meedoen, ongeacht de speelsterkte
of wedstrijdervaring. De bedoeling is dat we op die manier
ook eens kunnen spelen tegen spelers van andere verenigingen, zonder dat het er scherp aan toe gaat vanwege rating of dat je vast zit aan vaste tijdstippen.

Opmerkingen bij de activiteitenkalender:

•

•
•

•
•

De genoemde activiteiten van de Hoogkamp (in
helderblauw) staan open voor seniorleden van
TVS; er wordt in principe gespeeld op de banen
van TVH. Alleen de mixclubkampioenschappen
vinden deels plaats op TVS en mogelijk een deel
van het vierweekenden toernooi. Dit wordt later
in het jaar beslist.
Voor elk toernooi of activiteit ontvangt u een
mail met het programma en het opgaveadres.
Doorgaan van de activiteiten is afhankelijk van
weersomstandigheden, bespeelbaarheid & beschikbaarheid van de banen en voldoende deelnemers & vrijwilligers.
Eventuele wijzigingen in deze kalender worden
aan u bekend gemaakt via nieuwsbrief, mail en/
of website.
Gebruik van vrije banen tijdens activiteiten in
overleg met de leiding ter plaatse.

Hoe werkt het?
Je geeft je op via de Scala app, die je dus wel even
moet downloaden. Dan word je ingedeeld in een
poultje met 4 tegenstanders van jouw niveau, bij tennisverenigingen in de omgeving die meedoen. Daartegen moet je 4 wedstrijden spelen.
• Je hebt 8 weken om jouw 4 wedstrijden te spelen.
• Je bepaalt onderling wanneer je gaat spelen, je speelt
dus wanneer jij tijd hebt.
• Via de Scala app krijg je contactgegevens van de andere spelers in jouw groepje, zodat je tijden en locaties
kan afspreken.
• De kosten zijn zeer overzichtelijk; in 2019 was dat 5
Euro per sessie van 4 wedstrijden.

•

TV De Hoogkamp doet mee; TV De Groene Kamer waarschijnlijk ook. Nadere informatie volgt nog in een TV
Schaarsbergen nieuwsbrief of per mail. Ook kun je vast kijken op www.knltb.nl/scala.
Andere activiteiten
In 2019 hebben we naast tennis ook andere activiteiten
georganiseerd, zoals Wimbledon kijken, tafeltennis en een
nieuwjaarsborrel. Dit waren leuke aanvullingen en we zullen dit volgend jaar dan ook weer gaan organiseren.
Tot ziens, bij onze activiteiten!
Jolanda Philipsen
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Activiteitenkalender vervolg
Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 u.
voor niveau 8 en 9

Hans Tielemans / Geer Potiek / Ansje vd Eijnden

Dinsdagavond vanaf 19.30 u. voor niveau
8 en hoger

Jan van Dijk/Willem Boorsma/Monique Schip

Woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 u.
voor niveau 8 en 9

Hans Tielemans/ Ria Erckens/Maria
Hulstaert

Donderdagavond vanaf 19:30 uur voor
niveau 6 en hoger.
Donderdagavond vanaf 19:30 u. voor
niveau 7 en 8 met les (beide tossen worden afhankelijk van de opkomst mogelijk
gecombineerd)

Annemieke Molster

Vrijdagavond vanaf 19.30 u. voor niveau 7
en hoger

Stefan van Hezewijk

Zaterdagochtend van 9.30 tot 11.30 u.
voor niveau 8 en 9.

Elsbeth Dijkstra, Harry en Marijke
Geerdink, Ries van Dijk

Dinsdagavondtennis voor- en najaar Hoogkamp

Dinsdagavond 19:30 tot 21:00 uur vanaf
14 april

Activiteitencommissie TVH

Zondagochtendtennis Hoogkamp

Zondagochtend tussen 9:00 en 12:00 uur
vanaf 1 november doorlopend tot eind
maart.

ActiviteitencommissieTVH

Toss
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Jolanda Philipsen

Ledenwerving en samenwerking Hoogkamp
Ook dit jaar heb ik samen met de andere bestuursleden
weer geprobeerd een aantal dingen te verbeteren en
nieuwe dingen aan te bieden, zowel om leden te behouden als om nieuwe leden enthousiast te maken voor onze
vereniging. Daarnaast hebben we verder invulling gegeven aan de samenwerking met de Hoogkamp. Beide gaat
soms met vallen en opstaan en gaan niet altijd goed samen, maar uiteindelijk is het resultaat positief :).

door verkeerde beeldvorming over het hele concept. Komend jaar zal Pim of Stephan een proefles verzorgen op
een zaterdagochtend. Bij voldoende enthousiaste reacties
volgt daarop een reeks clinics in april en mei gekoppeld
aan de zaterdagochtendtoss. Pim de Neeff, onze eigen
huis fysiotherapeut zal hieraan ook een bijdrage leveren
met informatie over blessure preventie vanuit zijn vakgebied. Zie voor meer info onder tossen op pagina 22.

Vergroting naamsbekendheid en verbetering informatie
• In 2019 hebben we flyers in een aantal buurten verspreid. Bij dit soort dingen weet je natuurlijk nooit
precies hoeveel nut het heeft. We denken dat het
bijdraagt aan de naamsbekendheid en weten dat er
door de flyers wel een aantal keren een baan is verhuurd. Of het ook nieuwe leden heeft opgeleverd is
onduidelijk. Volgend jaar willen we weer flyers maken, maar dan met een aantrekkelijk aanbod voor een
proeflidmaatschap en meer informatie over andere
mogelijkheden.
• De advertentie in de Dorpskrant van Schaarsbergen
wordt gehandhaafd. Daarnaast willen we een advertentie gaan plaatsen in het wijkblad van Cranevelt-Alteveer.
• Omdat we komend jaar lustrum hebben, willen we
hiervoor aandacht gaan vragen in plaatselijke kranten, zoals de Koerier, maar ook de Gelderlander.
• Afgelopen jaar hebben we meer aandacht besteed
aan het up-to-date houden van de website en regelmatig nieuwsberichten geplaatst. Komend jaar zullen
we hier een promofilm aan toevoegen en kijken we
of we nog enkele verbeteringen kunnen doorvoeren,
zodat de site aantrekkelijker oogt.
• Het is er niet meer van gekomen een informatiefolder
te maken. Dat staat nu voor komend jaar op de rol.

Naast deze specifieke ledenbehoud actie willen we ook op
andere manieren onze leden tevreden houden, of beter
nog: gelukkig maken! Dat doen we op verschillende manieren. Nieuwe leden worden na een tijdje gebeld om te
horen hoe het gaat. Afgelopen jaar hebben we daarnaast
ook veel leden die al langer lid zijn gesproken over hoe
het met hen gaat. Dat zullen we ook komend jaar blijven
doen. Op die manier weten we wat er speelt en kunnen
we beter inspelen op ieders behoeften.
Belangrijk hierbij is het aanbod van activiteiten, zoals tennisles, toernooien en competitie. Zie hiervoor ook het
stukje over activiteiten van Jolanda. De KNLTB geeft aan
dat het spelen van wedstrijden heel belangrijk is voor de
binding met een club. Door wedstrijden te spelen, worden mensen beter wat het speelplezier verhoogt. Ook
komen ze vaker op de club, waardoor ze andere mensen
ontmoeten en gezelligheid ervaren. Uit statistieken van de
KNLTB blijkt dat leden van TVS relatief weinig deelnemen
aan KNLTB toernooien. Daar staat tegenover dat onze leden natuurlijk wel meedoen aan onze eigen toernooien.
Om (nog) meer mensen toernooien en competitie te laten
spelen hebben we afgelopen jaar een beginnerstoernooi

Ledenbehoud
Tijdens een workshop van de KNLTB over ledenwerving en
- behoud waaraan ik vorig jaar deelnam, werd duidelijk dat
ledenbehoud minstens zo belangrijk is als ledenwerving.
De vraag is natuurlijk waarom mensen hun lidmaatschap
opzeggen. Dat is regelmatig vanwege blessures. Daarom
hebben we afgelopen jaar Tennisfit aangeboden. Dit is
een concept dat is ontwikkeld door de KNLTB, waarbij in
een reeks clinics aandacht besteed wordt aan materiaal
en speltechniek om ervoor te zorgen dat er minder snel
blessures ontstaan. Ook kan er door de deelnemers geëxperimenteerd worden met andere ballen en eventueel
ook een kleiner veld. Om dergelijke lessen goed te kunnen geven is Pim Brand hiervoor op cursus geweest bij de
KNLTB. Ook Stephan Mulder heeft de cursus gevolgd en
eerder bij andere clubs met veel succes Tennisfit gegeven.
Afgelopen jaar was er te weinig animo voor. We denken
dat dat deels komt door het aangeboden tijdstip en deels
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Deelname aan KNLTB activiteiten door leden van TVS
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georganiseerd, wat erg succesvol was. Dit zullen we komend jaar weer doen. Komend jaar willen we ook 8,9 competitie gaan aanbieden. Juist om de minder sterke spelers
ook wedstrijden te laten spelen tegen mensen van andere
clubs. Posters hiervan hangen al in het clubhuis. Verderop
in het blad staat meer informatie over 8,9 competitie.
Ledenwerving en bijzondere lidmaatschappen
Afgelopen jaar hebben we de Zomerchallenge georganiseerd, waarbij leden van sportclubs met een zomerstop en
werknemers van bedrijven uit de buurt bij ons voor een
aantrekkelijke prijs drie maanden lid konden worden. Dat
was redelijk succesvol, mede omdat we de clinics en het
eindtoernooi ook opengesteld hadden voor andere beginners, waardoor de groep voldoende groot was. Uiteindelijk
zijn hierdoor vier mensen bij ons lid geworden. Komend
jaar willen we deze actie voortzetten en eerder met de betrokken sportclubs in gespek gaan, zodat -naar we hopenhun leden eerder en uitgebreider geïnformeerd kunnen
worden over ons aanbod.
We hadden ons voorgenomen afgelopen jaar te kijken
naar de mogelijkheden van een gezinslidmaatschap. Dit
blijft staan als actie voor komend jaar. Daarnaast gaan we
kijken wat voor andere vormen van (tijdelijk) lidmaatschap
gunstig kunnen zijn.
Iets nieuws voor komend jaar is bedrijfstennis. Jolanda en
Carla zullen bedrijven uit de buurt gaan benaderen of ze
geïnteresseerd zijn om bij ons te komen tennissen. Misschien eerst met collega’s, maar hopelijk uitieindelijk ook
met ons.

aan zondagochtendtennis op TVH en werd het midwintertoernooi samen georganiseerd in de hal van Molenbeke.
Vooral de mogelijkheid om in gemengde competitieteams
te kunnen spelen en om in de winter op de smashcourt
banen van TVH terecht te kunnen worden erg gewaardeerd, zo horen we. Wel leidde de verhuur van banen op
de maandagavond bij ons enkele keren tot problemen. Dit
is iets wat we komend jaar willen voorkomen. We zullen
daarom minder banen verhuren aan de House of Tennis.
Hoewel dit ons inkomsten scheelt (die we overigens goed
kunnen gebruiken), geven we er de voorkeur aan om voldoende baancapaciteit te hebben voor onze eigen leden.
We gaan hierover nog met TVH in gesprek, ook met het
oog op samengestelde trainingsgroepen. Voor dergelijke
groepen zouden de mogelijkheden om bij ons te kunnen
trainen wellicht ruimer kunnen zijn.
Zoals Charles ook al schreef in zijn voorwoord gaan we komend jaar verder met de samenwerking en gaan we een
stuk actiever onderzoeken in hoeverre samenwerking met
TVH gunstig kan zijn voor beide clubs. Dit kan resulteren in
meer samenwerking, andere samenwerking, of misschien
zelfs minder samenwerking, maar zou ook (op termijn)
kunnen leiden tot een fusie. Uiteraard zullen we dit allemaal met u bespreken en samen kijken waar we als club
naartoe willen.
Heb je nog goede ideeën of zit je ergens mee, vertel het!
Annemieke Molster

Iets anders, wat misschien niet direct leden oplevert maar
wel inkomsten, is het idee om tennisvakanties te gaan aanbieden. Het leek ons goed om onze wat afgelegen eens
niet als negatief punt te zien, maar als positief punt. Het
ligt namelijk prachtig, mensen zeggen wel vaker dat ze zich
bij ons op vakantie wanen en er zijn ook daadwerkelijk
heel veel mensen op vakantie in de buurt. Daarom hebben
we het idee opgevat om in de zomervakantie tennisvakanties aante bieden, waarbij mensen die op een camping in
de buurt staan of logeren in een B&B, pension of hotel,
bij ons een week lang kunnen komen tennisen, uiteraard
inclusief les. We zullen dit gaan promoten via de website
en via websites van vakantieverblijven in de buurt. Het is
iets nieuws waarvan we heel benieuwd zijn hoe het gaat
uitpakken!
Samenwerking met TV de Hoogkamp
De samenwerking met de Hoogkamp gaat steeds verder.
Afgelopen jaar was een deel van de wedstrijden van de
mixclubkampioenschappen zelfs bij ons. Verder hebben
we meer banen verhuurd aan de House of Tennis, de tennisschool van TVH. Ook hebben we banen verhuurd voor
competitie (voor pure TVH teams) en waren er weer gemengde teams. In de winter deden TVS-leden ook mee
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Toss
Eén van de unique sellingpoints van TVS is het uitgebreide aanbod aan toss-mogelijkheden. Voor leden die (nog)
geen eigen groepje hebben, of zich niet willen binden is
het dé manier om toch regelmatig op de baan te kunnen
staan. Daarnaast is er natuurlijk de bekende, en soms zelfs
beruchte, derde ronde die de toss geliefd maakt.
Ochtend toss
Helaas is de animo voor de ochtendtossen de laatste jaren afgenomen. We, de ZOT leiders en een afvaardiging
van het bestuur, hebben gebrainstormd over hoe de ZOT
nieuw leven ingeblazen kan worden. Dit heeft geresulteerd in de volgende acties:
Bij aanvang van het nieuwe toss-seizoen, april 2020,
wordt er tijdens de ZOT Tennis Fit aangeboden. Tennis Fit
is ontwikkeld door de KNLTB en gaat over aandacht hebben voor je materiaal, gezondheid en spelmethode, met
als doel om zolang mogelijk te kunnen blijven tennissen.
Pim Brand, eigenaar van Brandtennis, is door de KNLTB
opgeleid tot Tennis Fit trainer. Tijdens een zevental clinics
zal hij bovengenoemde thema’s bespreken, oefenen en
trainen. De kosten hiervoor zijn € 60,00. Zodat iedereen
kan ervaren dat deze manier van bezig zijn met tennis
wel degelijk toegevoegde waarde heeft en daarmee vele
vooroordelen worden wegenomen, is de eerste, zaterdag
11 april, bijeenkomst gratis. Vanwege organisatorische redenen is het wel nodig om je aan te melden. Dat kan via
philipenjolanda@gmail.com.

beheert de groep voor leden van niveau 6 en hoger. Alle
TVS en TVH leden op niveau 7 en hoger krijgen hierover
een mail. Alle lessende leden van TVS en TVdH worden
hierover ook door hun trainers geïnformeerd. Komend
jaar gaan we kijken hoe dit loopt.
Zie de activiteitenkalender voor een overzicht van alle
tossmogelijkheden. 		

Daarnaast worden al onze ochtend tossen extra onder de
aandacht gebracht bij de leden van TV De Hoogkamp. Verder is de eerste keer voor iedereen het eerste kopje koffie
gratis en krijgt men er een Schaarsbergertje bij. Alle nieuwelingen worden warm ontvangen, zodat de eerste keer
smaakt naar vele keren meer.
Avond toss
De dinsdagavondtoss was zoals altijd een groot succes. Om
deze toss de ruimte te bieden reserveren we op dinsdagavond in principe geen baan voor les. De vrijdagavondtoss
voor competitiespelers werd iets minder goed bezocht,
hoewel af en toe leden van de Hoogkamp meededen. In
2020 willen we kijken hoe we de animo kunnen vergroten. Op de vraag of mensen vaker zouden komen als we
de toss voor competitiespelers zouden verplaatsen naar
de donderdag werd verdeeld gereageerd. Voorlopig houden we de toss daarom op vrijdagavond. Wel willen we
een toss toevoegen op de donderdagavond, zowel voor
niveau 7 en hoger, als voor niveau 6 en hoger. Uit gesprekken met de leden bleek hieraan namelijk behoefte. Omdat
een Whatsapp groep blijkbaar goed werkt, is besloten om
hiervoor twee Whatsapp groepen aan te maken. Jolanda
Philipsen beheert de groep voor leden op niveau 7, of op
niveau 8 maar lessend naar niveau 7. Annemieke Molster
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8,9 competitie
De KNLTB biedt allerlei soorten competitie aan, op verschillende dagen, tijdstippen, voor allerlei leeftijdsgroepen en op ieder niveau. Bij onze club spelen veel leden
van niveau 8 en 9 en daarom zetten we de 8,9 competitie
in spotlights. 8,9 Tennis is er voor beginners, maar ook
voor mensen die al langer spelen. Bij 8&9 Tennis speel je
op een relaxte manier je wedstrijden want resultaten zijn
in deze competitie minder belangrijk. Je speelt voornamelijk voor de gezelligheid en op je eigen niveau. 8&9 Tennis
bestaat uit twee dubbelpartijen. Dit kan een damesdubbel, herendubbel of gemengd dubbel zijn. Alles is mogelijk
en dat maakt 8&9 Tennis zo leuk!
Voordelen 8&9 Tennis:
• Alleen voor de (startende) recreatieve tennissers met
speelsterkte 8 en 9 (17+). Je speelt dus lekker op je eigen niveau. Resultaten tellen niet mee voor de speelsterkte;
• Gezelligheid staat voorop, je leert eenvoudig nieuwe
mensen kennen;
• Je speelt per team twee dubbelpartijen. Alle combinaties zijn mogelijk (DD, HD of GD). Hierbij dien je wel
met wisselde koppels te spelen;

•
•
•

•

Het is gemakkelijk een team te vormen omdat er maar
drie mensen nodig zijn;
Er wordt gespeeld op donderdagavond of zondag. Er
zijn dus meerdere mogelijkheden. Eén van deze twee
dagen moet vast lukken!
8&9 Tennis kan gespeeld worden tijdens de Voorjaarscompetitie of de Najaarscompetitie. De Voorjaarscompetitie bestaat uit zeven speeldagen in april
en mei, de Najaarscompetitie bestaat uit zeven speeldagen in september en oktober.
De wedstrijden worden gespeeld volgens het principe Compact Spelen. Hierdoor speel je kortere wedstrijden waardoor deze competitie in ieders agenda
past. In deze vorm wordt het Beslissend Punt Systeem
(BPS) toegepast bij de 40-40 stand en een beslissende wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten
verschil) in plaats van een volledige derde set.

Wil je je inschrijven voor de najaarscompetitie, neem dan
contact op met Brent Bongers. Wil je eerst meer weten,
dan kun je ook kijken op https://www.knltb.nl/tennissers/
competitie/senioren/voorjaarscompetitie/89-tennis/.
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DATA KNLTB COMPETITIE VOORJAAR 2020

SPEELDAGEN
15

16

17

MAANDAG

14

6-apr

13-apr

20-apr

WEEK

18

INHAALDAGEN
19

20

4-mei

21

22

23

18

11-mei 18-mei 25-mei

DINSDAG

7-apr

14-apr

21-apr

WOENSDAG

8-apr

15-apr

22-apr

6-mei

12-mei 19-mei 26-mei
13-mei 20-mei 27-mei

DONDERDAG

9-apr

16-apr

23-apr

7-mei

14-mei

28-mei

21

22

27-apr 21-mei
2-jun

28-apr 21-mei
29-apr 21-mei

4-jun

10-apr

17-apr

24-apr

8-mei

15-mei 22-mei 29-mei

1-mei

21-mei

4-apr

11-apr

18-apr

25-apr

9-mei

16-mei 23-mei

2-mei

21-mei 30-mei

ZONDAG

5-apr

13-apr* 19-apr

26-apr

10-mei 17-mei 24-mei

3-mei

21-mei

24

9-jun
3-jun

30-apr 21-mei

ZATERDAG

VRIJDAG

23

1-jun

11-jun
5-jun
1-jun

* 13 april valt op een maandag (= 2e Paasdag) en wordt reglementair gezien als de zondag van week 15
Data landskampioenschappen zondag

Feestdagen in 2020

13 en 14 juni

Pasen: 12 en 13 april
Koningsdag: 27 april
Hemelvaart: 21 mei
Pinksteren: 31 mei en 1 juni

Data landskampioenschappen zaterdag

Voorronde: 6 juni
Finale: 13 en 14 juni

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

DATA KNLTB ZOMERAVONDCOMPETITIE 2020

SPEELDAGEN

WEEK
WOENSDAG

20
13-mei

21
20-mei

22
27-mei

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

24

23
3-jun

24
10-jun

25
17-jun

26
24-jun

Voorjaars- en zomeravondcompetitie 2020
Ook komend jaar komt TV Schaarsbergen weer uit met
meerdere teams op verschillende dagen. De teamindeling
staat hieronder. Op woensdagavond zal er waarschijnlijk
ook een team van de Hoogkamp bij ons komen spelen.
Denk je nu: hee, dat had ik eigenlijk ook wel gewild? Formeer dan een team en schrijf je in voor de najaarscompetitie bij Brent Bongers! Lukt het niet direct een team
compleet te krijgen? Ook geen nood. We helpen je verder
en zoeken er mensen bij, bij ons of bij TVH.

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

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

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

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

Zomeravondcompetitie (woensdag)
Jip Peper © (06 53577490)
Tamara Linnartz
Anton Lourens
Saskia Jansen
Ingrid Kaandorp

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
Jeroen Rudolphie
Paul van Velthoven

Zomeravondcompetitie (woensdag)
Paul Linnartz © (06-46413252)
Maarten Baneke
Carlo Knüppe
Han Soons
Theo van Zanten
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Tennisles
Beter leren tennissen kan op elke leeftijd, het vergroot
het speelplezier en kan ook blessures voorkomen, omdat
je de juiste techniek leert. Maar het gaat niet alleen om
techniek; je kunt ook een heel eind verder komen als je
meer inzicht krijgt in wedstrijdtactiek. En ook altijd fijn:
je kunt nieuwe mensen leren kennen van je eigen niveau.
Heb je zin om te lessen of het eens uit te proberen? Dat
kan! Komend seizoen hebben we uitgebreide mogelijkheden voor les. Dat kan zijn bij Brand Tennis, de tennisschool
van Pim Brand of bij Tennisacademy van den Brink, de tennisschool van Randy van den Brink. Randy heeft jarenlang
bij ons les gegeven en is na een periode elders sinds vorig
jaar weer bij ons terug!
Je kunt je alleen opgeven of met een groepje. Als je je
alleen opgeeft, kijken we bij wie je past. Het gaat ons er
vooral om dat als je iets wil, je dat ons laat weten. We
hebben wel eens de indruk dat mensen denken dat er niet
zoveel kan omdat we zo’n kleine club zijn, maar er zijn
wel degelijk mogelijkheden. Zeker nu we met twee tennisscholen werken en we eventueel ook groepjes kunnen
maken met mensen van de Hoogkamp.

Wil je eindelijk eens iets harder serveren? Wil je juist meer
inzicht in wedstrijdtactiek? Ben je gewoon benieuwd hoe
jij je spel kunt verbeteren? Mail of bel ons dan of neem
direct contact op met Pim of Randy. Pim zal waarschijnlijk
vooral overdag beschikbaar zijn en Randy vooral ‘s avonds.
De lessen starten vanaf 6 april, maar later instromen kan
eventueel ook.
Jolanda Philipsen en Annemieke Molster (zie voor contactgegevens binnenkant kaft).
Of direct contact met de trainers:
Pim Brand
06-36410420
info@brandtennis.nl
Randy van den Brink
06-30184367
tennis.vandenbrink@gmail.com

BEGIN HET SEIZOEN GOED !
LEDEN AKTIE VAN ONZE SPONSOR TENNISSTORE OOSTERBEEK

GRATIS BLIK WILSON US OPEN TENNISBALLEN ALS U
UW BESPANNING KOMT VERVANGEN.

AKTIE GELDIG T/M 30-4-2020 EN ALLEEN BIJ TENNIS STORE IN OOSTERBEEK
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Lustrum TVS 40 jaar
TVS bestaat dit jaar 40 jaar! Dat willen we natuurlijk graag
met zijn allen vieren! Er wordt al flink gebrainstormd over
hoe we er een mooi fesst van kunnen maken. Er is inmiddels een lustrumcommissie ingesteld. Gerbrich Koers is zo
enthousiast om de leiding te nemen en werkt samen met
Carlo Knüppe en Jolanda Philipsen vanuit het bestuur en
daarnaast met Pieter-Jan Stallen, Toos Waegemaekers en
Han Soons. Wil je ook graag meedenken en/of je handen
uit de mouwen steken, laat dat dan weten aan Gerbrich
of aan het bestuur. En natuurlijk ook als je goeie ideeën
hebt.

Voorlopige ideeën hiervoor zijn:

•
•
•
•
•

We hebben besloten om de lustrumactivitei•
ten te concentreren in het weekend van 19,
20 en 21 juni. Houd dit weekend dus vrij in
je agenda!
•
•
•
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Een midzomernachtstoernooi van zaterdag op zondag, misschien wel met glow in the dark tennis.
Een TVS band
Uitbrakken op TVS op zondagochtend met gezond
ontbijt.
Dagactiviteiten met TVS leden al of niet op de tennisbaan. Misschien gaan we wel vogels spotten!
Een loterij waarbij je dingen kunt winnen gemaakt
door TVS leden of uitgevoerd door TVS leden. Misschien win je wel een sportmassage van Hugo of potten honing van Ries!
TVS reünie met oud leden of organiseer een eigen
reunie met je oude team, ook als dat bij een hele andere club was. Laat ze zien op wat voor prachtig park
je nu speelt!
Heel TVS bakt: wie bakt de mooiste tennistaart?
.....
........

Tennissen met de familie Kampschreur
Volgens de KNLTB blijven personen uit een tennisgezin
langer lid dan ‘losse’ leden. TVS heeft met zijn relatief oud
ledenbestand maar één echt tennisgezin in haar gelederen en dat is de familie Kampschreur - Mulder: Willem
(66), Marijke (62) en hun zoons Hugo (24) en Ruben (21).
We vonden dit een leuke aanleiding eens met het gezin
te gaan praten. Waarom spelen ze met zo’n plezier op
Schaarsbergen en wat doen ze allemaal?
Gezellig om de keukentafel met een kopje koffie en spekkoek trapt Willem af en vertelt hoe ze bij Schaarsbergen
terecht kwamen: ‘In 1983 kwamen we in de Burgemeesterswijk wonen. We wilden beginnen met tennissen en
werden toen eerst lid van ALTB. Maar dat viel tegen. Het
was er druk en onpersoonlijk. Na ongeveer een jaar werden we al lid bij TV Schaarsbergen. Dat kwam eigenlijk
door onze buurman, Ebo Blokzijl en zijn vrouw en kinderen, die allemaal lid waren en ons een keer meenamen.
Marijke: ‘En dat beviel meteen heel goed. We vonden het
hier veel gezelliger, en dat is altijd zo gebleven. In het begin was er nog geen clubhuis, alleen een klein gebouwtje
bij de ingang. Eigenlijk meer een schuurtje. Willem: ‘Ik
herinner mij dat ik als net aangetreden lid met mijn zwager Paul de Jonge een keer ’s avonds ben gaan tennissen
en dat we daarna in dat schuurtje meteen al tot in de kleine uurtjes zijn doorgezakt met een paar dames die ook lid
waren. Dat was heel gezellig.’

‘Toen de kinderen van ons gingen winnen,
wilden ze niet meer met ons spelen.’
Hoe ziet jullie leven er qua tennis uit?
Marijke: ‘Ik tennis op woensdagavond in de zaal en we
spelen samen met Marjolein Snater en Paul Dijkhuizen
vrijdagavondcompetitie, in het voorjaar en het najaar.
Paul wil graag met zijn eigen vrouw en daarom doen wij
dat ook. Maar samen dubbelen is nog wel eens lastig.’
Willem: Marijke zegt wel eens dat ze aan mijn rug al kan
zien als ik denk o, daar komt weer zo’n …opslag.’ Marijke:
‘Hij denkt dat hij overal de beste in is.’ Maar volgens Hugo
zit er wel progressie in en spelen zijn ouders steeds beter
samen. Maar ze spelen vooral al jarenlang tegen elkaar.
Lekker even een uurtje naar de baan. Marijke: ‘Vroeger
speelden we ook wel tennis met onze zoons en dat vonden ze dan niet leuk omdat wij wonnen. Maar op het moment dat zij gingen winnen, wilden zij niet meer met ons
spelen, want toen vonden ze ons te zwak.’ Willem speelt
sinds een paar jaar heel af en toe ook mee in de laddercompetitie. ‘Ik herinner me nog een potje tegen Jan met
van die korte rotballen op de smashcourt banen van de
Hoogkamp. Verschrikkelijk. Maar ik heb ook een paar potjes gewonnen.’

Later werden de kinderen ook lid van TVS. Hugo toen hij
een jaar of 10, 11 was en Ruben ook ongeveer op die leeftijd. Beide zoons voetbalden en judoden eerst ook. Voetbal moest min of meer omdat Willem en Marijke vonden
dat ze een teamsport moesten doen. Marijke: ‘Ruben
heeft dat ook nog redelijk lang met veel plezier gedaan,
maar voor Hugo was het echt een opgave. Hugo liep altijd vrij; hij was namelijk altijd daar waar de bal niet was.’
Uiteindelijk werd het tennis. Ruben koos rond zijn 15e definitief voor tennis en Hugo ging rond zijn 17e echt fanatiek spelen. Het is wel duidelijk dat dat zijn vruchten heeft
afgeworpen. Ruben heeft niveau 5 in de singel en 6 in de
dubbel en grote broer Hugo doet daar nog een schepje
bovenop en speelt in singel en dubbel zelfs op niveau 3.
Willem: ‘Toen we begonnen kregen we les van Freek van
der Duin, een van de oprichters van de vereniging. Daarvoor hadden we nauwelijks getennist.’ Marijke: ‘Dat was
nog een keer heel komisch. Ik speelde in een 35+ damesteam. We hadden een dame tekort en Freek heeft toen
stad en land afgelopen om iemand van die leeftijd te vinden. Daarbij heeft hij onbedoeld flink wat vrouwen tegen
de schenen geschopt, want hij sprak allemaal vrouwen
aan die nog geen dertig waren. Maar uiteindelijk zei hij:
‘Nou heb ik er een hoor, die is zeker oud genoeg.’ En dat
was toen Franske Neuteboom.’
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Ruben speelt het vaakst van allemaal, meestal vier keer
per week. Hij gaat het komend seizoen twee keer in de
week competitie spelen, een keer bij Beekhuizen en dit
jaar voor het eerst ook bij Zevenaar. ‘Dan ben ik dus lid
van 3 tennisverenigingen! Want ik wil beslist ook lid blijven bij Schaarsbergen. Ik heb nog geprobeerd een team
bij Schaarsbergen bij elkaar te krijgen, maar dat lukte
net niet. Voor volgend jaar probeer ik het weer.’ Hugo
speelt dit jaar voor het eerst minder dan voorheen. Het
tennis valt niet goed te combineren met zijn zangopleiding aan het conservatorium. Hugo: ‘Dat is vooral een
tijdsprobleem. Het is niet zo dat ik na zang te moe ben
voor tennis of andersom. Integendeel: dat gaat inmiddels goed samen. Maar qua tijdsinvulling moet ik keuzes
maken en dan gaat mijn zangstudie voor. Ik ben nu alleen nog invaller voor het eerste en tweede mixteam van
Beekhuizen, maar zit niet meer vast in een team. Omdat
ik nog invaller ben mag ik 1 keer per week meetrainen
op Beekhuizen. Daarnaast geef ik zelf training aan een
groepje goede tennissers op zondagochtend op Schaarsbergen.’ De training die Hugo geeft is bijzonder. Hij is ermee begonnen omdat hij in zijn eigen training iets miste,
namelijk tennis vanuit een soort zelfbewustzijn. Hij heeft
daarom zelf een trainingsmethode ontwikkeld waarbij
hij tennis combineert met elementen uit zijn zangstudie,
waaronder de Alexandertechniek. Het gaat er daarbij om
zo goed mogelijk in je eigen lichaam te zitten. Je zou het
een soort mindfull tennis kunnen noemen. Dit is geen
normale tennistraining en officieel is Hugo ook geen tennistrainer, maar hij is wel opgeleid tot personal trainer
en tot sportmasseur. Volgens Marijke is hij een geboren
leraar. Het hele gezin doet dan ook mee. In de eerste
helft doen ze krachttraining en bewegingstraining. Daarbij is de bedoeling je lichaam het werk te laten doen en
zo min mogelijk in je hoofd te zitten. Marijke en Willem
haken daarna af. Het niveau van de aansluitende tennispotjes is te hoog voor ze.

‘Aan het einde van de middag een uurtje tennissen in de zon. Ik vind dat zo kicken!’
Wat vinden jullie eigenlijk zo leuk aan tennis?
Hier heeft elk gezinslid zijn eigen kijk op. Hugo: ‘Het is
heel divers, iedere bal is anders, je moet creatief zijn.
Het is mentaal ook best zwaar. Ik ben zelf van nature
geen “killer” of ruziemaker. Op een hoog niveau zijn
spelers dat soms toch wel. Tennis is niet makkelijk; dat
vind ik er ook leuk aan.’ Ruben: ‘Het leukste is voor mij
juist die strijd. De strijd om elke bal. Het is vooral leuk
om tegen betere spelers te strijden. Maar afwisseling is
ook prima.’ Willem: ‘Het leukste vind ik gewoon lekker
samen op de baan te staan, aan het eind van de middag
op een zonnige dag. Ik vind dat zo kicken. Dat is eigenlijk
leuker dan competitie. Competitie is gezellig, maar ook

een beetje werken.’ Marijke: ‘Het aardige is vooral dat
je tennis op ieder moment kunt doen, mits je maar een
tegenspeler hebt natuurlijk.’
Hoe zien jullie de toekomst bij TV Schaarsbergen?
Hugo: ‘Ik denk dat ik daar nog heel lang lid blijf, want ik
vind het echt een fantastische club. Maar ik maak me
ook wel zorgen over de toekomst van de vereniging. Het
zal moeilijk worden meer jeugd aan te trekken. De andere verenigingen in en rond Arnhem hebben daar op
dit moment meer faciliteiten voor: jeugdtraining, jeugdcompetitie. Beekhuizen trekt op dit moment alle competitieve jonge spelers aan, ook van de Hoogkamp. Dus
dat is lastig, maar tegelijk is het juist zo fijn dat je bij
TVS altijd kunt spelen. En omdat de banen zo verschrikkelijk goed zijn, willen sommige mensen ook best een
tweede lidmaatschap bij TVS doen.’ Marijke en Willem
hopen dat Schaarsbergen nog heel lang zelfstandig blijft.
Marijke: ’Ik kan me voorstellen dat je misschien een samenwerking moet aangaan, maar als het niet nodig is,
vind ik het leuker als het blijft zoals het is. De sfeer is fijn
en je kent de meeste mensen. Het is gewoon zo’n leuke
club! En met deze uitspraak, waar wij het helemaal mee
eens zijn, sluiten we het gesprek af. We zien het gezin
vast weer veel op de baan komend jaar!
Maarten Baneke en Annemieke Molster
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Wie doet wat?
Commissies
Park
Groundsman
Coördinatie groen
Groenonderhoud
Coördinatie clubhuis

Eddo Neuteboom (06 51825545)
Carlo Knüppe
Harry Geerdink
Carlo Knüppe

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

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

Administratief
Ledenadministratie
Redactie clubblad
Webmaster

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

Overig
Sponsor commissie
Samenwerking met TVH

Vacature
Natasja Kapitein en Stefan van Hezewijk

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

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

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

Brent Bongers
Wim Bongers
Bestuur TVS met Hans Tielemans
Conny en Ite van Til
Jip Peper en Willem Rosier
Vacature
Stefan van Hezewijk plus vacature
Jetty Altena, Jolanda Philipsen, Ria Weise
Pieter-Jan Stallen en Annemieke Molster (ism Henk Hendricks)

Training			

Jolanda Philipsen of direct contact met:
Tennisschool Brand Tennis: 06-36410420 (Pim Brand)
Tennis Academy van den Brink: 06-30184367 (Randy van den
Brink)
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Sleuteldienst
Week

Datum

Wie

14

1/4 – 5/4

Wil

15

6/4 – 12/4

Willem

16

13/4 – 19/4

Ans

17

20/4 – 26/4

Pim

18

27/4 – 3/5

Monique

19

4/5 – 10/5

Wil

20

11/5 – 17/5

Ria

21

18/5 – 24/5

Monique

22

25/5 – 31/5

Gerry

23

1/6 – 7/6

Pim

24

8/6 – 14/6

Jetty

25

15/6 – 21/6

Ria

26

22/6 – 28/6

Jetty

27

29/6 – 5/7

Willem

28

6/7 – 12/7

Wil

29

13/7 – 19/7

Ans

30

20/7 – 26/7

Pim

31

27/7 – 2/8

Monique

32

3/8 – 9/8

Gerry

33

10/8 – 16/8

Pim

34

17/8 – 23/8

Ria

35

24/8 – 30/8

Ans

36

31/8 – 6/9

Jetty

37

7/9 – 13/9

Wil

38

14/9 – 20/9

Ans

39

21/9 – 27/9

Jetty

40

28/9 – 4/10

Ria

41

5/10 – 11/10

Monique

42

12/10 – 18/10

Jetty

43

19/10 – 25/10

Pim

Ans van der Eijnden Sylvalaan 11 tel: 026-3519659
Gerry Rood, Karmelitessenlaan 2 tel: 026-3515673
Ria Weise Kemperbergerweg 613 tel: 026-3511400
Pim de Neeff Kemperbergerweg 87 tel: 026-3703151
Jetty Altena Menthenbergseweg 33 tel: 06 41376790
Wil Hengeveld Everwijnlaan 4 tel: 026-4424462
Monique van Schip Bloylantweg 10 tel: 06-10122886
Willem Boorsma Bakenbergseweg 292 tel: 06-51348207
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HOTEL - RESTAURANT

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.

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

