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Jaaroverzicht 2021 - jaarplan 2022
Jeugdtennis
Tossen voor dummies
Laddercompetitie
Kinderopvang
Tennisles
Competitie
Samen bouwen aan bonsai
Overige info: bestuur, wie doet wat, activiteitenkalender, sleuteldienst, ledenlijst

Bestuur
Voorzitter
Willem Kampschreur

Bestuurslid Faciliteiten
Carlo Knüppe

voorzitter@
tennisverenigingschaarsbergen.nl

faciliteiten@
tennisverenigingschaarsbergen.nl

06-51158773

06 55172405

Secretaris
Maarten Baneke

Bestuurslid Tenniszaken
Annemieke Molster

secretariaat@
tennisverenigingschaarsbergen.nl

tenniszaken@
tennisverenigingschaarsbergen.nl

026 4451513

06 13597071

Penningmeester
Paul Linnartz
penningmeester@
tennisverenigingschaarsbergen.nl
026 4438754/06 46413252

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 penningmeester.

Felix, Margo, Bas en Lotte van
camping Warnsborn wensen jullie allemaal een heel zonnig tennisseizoen!
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Van de nieuwe voorzitter
Bij de ALV van 29 november 2021 hebben de aanwezige
leden erin toegestemd dat ik de functie van voorzitter van
het bestuur van TVS ga vervullen. Dank voor jullie vertrouwen en de leuke reacties op mijn benoeming! Ik heb er
veel zin in en ga mijn stinkende best doen jullie belangen
zo goed mogelijk te dienen.

stuur voldoende gezien en gehoord voelen. Volgens mijn
vrouw en tennismaatje Marijke mis ik die voelsprieten ten
enenmale, maar dat lijkt mij vrouwelijke arrogantie en ik
ga als gezegd in elk geval mijn uiterste best doen en ben
heel benieuwd naar jullie ideeën.
Last but not least vind ik het bevorderen en bewaken van
de goede sfeer op het tennispark, de door onze gasten
en “zoekenden” geprezen gastvrijheid en de bestaande
samenwerking met TVH van groot belang. Dat kan ik natuurlijk niet alleen. De cultuur van TVS, die maakt dat ik
met vele anderen al zo lang met zoveel plezier lid ben,
wordt door ons allemaal gedragen. Ik hoop en vertrouw
dan ook op jullie steun en medewerking bij het handhaven daarvan. Mijn recente kennismaking met een delegatie van het bestuur van TVH leerde mij dat we wat betreft
genoemde aandachtspunten nog wel wat plooien glad te
strijken hebben. Over en weer hebben we de meerwaarde van “goed nabuurschap” en goede samenwerking nog
eens benadrukt. Persoonlijk heb ik het bijzonder op prijs
gesteld dat ik de afgelopen maanden op de banen van
TVH heb kunnen doortennissen en vind ik het heel erg belangrijk dat TVH-leden zich bij ons even welkom en thuis
voelen bij de dingen die we ondanks onze keuze voor
“Bonsai” nog wel samen doen.

De afgelopen ruim anderhalf jaar heeft Carlo Knüppe het
voorzitterschap tijdelijk waargenomen naast zijn taken als
bestuurslid Facilitaire zaken. Dat ging hem goed af. Carlo
heeft er desondanks niet voor gekozen zichzelf als opvolgend voorzitter beschikbaar te stellen, omdat hij heel veel
plezier beleeft aan zijn bestuursportefeuille “Faciliteiten”
en het voorzitterschap bovendien minder passend vindt
omdat hij pas relatief kort lid is van TVS.
Als een langere duur van het TVS-lidmaatschap al een benoemingsvoorwaarde zou zijn, dan voldoe ik daar in ieder
geval ruimschoots aan. Intussen loop ik namelijk al ongeveer 38 jaar rond bij TVS. Maar alle gekheid op een stokje,
wat mij betreft hoeven TVS-leden die nog maar kort lid
zijn zich daardoor niet te laten weerhouden actief te worden in bestuur, commissies en het noodzakelijk verdere
vrijwilligerswerk in onze vereniging. Jullie zijn van harte
welkom!

Voor de gebruikelijke terugblik van de voorzitter verwijs ik
jullie naar de hierna opgenomen bijdrage van Carlo Knüppe. Verder vraag ik in het bijzonder ook jullie aandacht
voor zijn informatie over de banen, het hart van ons park.

Omdat ik al zo lang bij TVS rondloop, lijkt het mij niet nodig mijzelf uitgebreid voor te stellen. Leden die mij niet of
nauwelijks kennen, verwijs ik naar het artikel “Tennissen
met de familie Kampschreur” in het maartnummer 2020
van ons verenigingsblad. Misschien kun je die editie thuis
nog vinden en anders wel op onze website.

Rest mij nog ons allen een heel mooi nieuw tennisseizoen
toe te wensen. Ik hoop en vertrouw erop dat het ergste
Coronaleed is geleden en dat we zonder al te veel beperkingen weer kunnen samenkomen op ons mooie park en
in ons gezellige clubhuis.

Wat vind ik als voorzitter belangrijk? Heel eerlijk, denk ik
dat de leden vooral moeten hebben van de andere bestuursleden en de vele vrijwilligers buiten het bestuur. Zij
doen het echte werk. Voorzitters van besturen hebben
naar mijn ervaring in de regel -en waarschijnlijk ook bij
TVS- het makkelijkste baantje. In de korte tijd dat ik bij
het TVS-bestuur meedraai ben ik behoorlijk onder de indruk geraakt van alles wat Carlo Knüppe, Maarten Baneke, Paul Linnartz, Annemieke Molster en “hun” commissies en vrijwilligers allemaal voor jullie doen. Hetzelfde
geldt voor wat ik heb meegekregen over de bijdragen van
Jolanda Philipsen in haar afgelopen bestuursperiode als
bestuurslid Tenniszaken. Ik zal als voorzitter waar nodig de
vereniging en daarmee ook jullie als leden daarvan naar
buiten vertegenwoordigen, zoals bijvoorbeeld in contacten met de gemeente, de KNLTB en andere tennisverenigingen. Ook reken ik het tot mijn taak als “coördinator”
de voortgang en uitvoering te bewaken van alles wat er
binnen onze vereniging zoal moet gebeuren.

Willem Kampschreur, voorzitter

Verder vind ik het belangrijk regelmatig onder de leden
mijn voelhoorns uit te steken, zodat jullie je door het be3

Van de (oud) voorzitter
In een tweetal opzichten beschouw ik 2021 voor onze
tennisvereniging als een tussenjaar. Enerzijds was het
weer een door Coronamaatregelen beperkt activiteitenjaar, waarin we alleen gedurende de midzomer een
bijna normaal verenigingsleven konden uitoefenen.
Anderzijds is het wat betreft de uitwerking van de toekomstvisie ‘Bonsai’ ook een tussenjaar geweest, waarin
wel nagedacht is, maar nog weinig uitgevoerd. Zoals de
meesten van jullie weten heeft in het najaar van 2020
een ledenpeiling over de vier geformuleerde toekomstscenario’s van onze club een overweldigende keuze voor
de Bonsai-optie opgeleverd. Deze visie houdt in het kort
in dat we graag een kleine (maar niet té kleine), fijne,
zelfstandige tennisclub willen zijn. In 2022 zal ‘Bonsai’
echt zichtbaar moeten worden. We zijn hoopvol gestemd dat dit samen zal gaan met het opheffen van alle
coronabeperkingen en dat er veel meer sport- en gezelligheidsmomenten mogelijk zullen zijn.

daarover gebogen. Wij waren in hoge mate enthousiast en hebben de meeste voorstellen overgenomen. Na
onze bestuursvergadering van 2 januari hebben wij dezelfde werkgroepen met grotendeels dezelfde personen
concreet het verzoek gedaan een en ander uit te werken
voor de opening van het seizoen en verslag uit te brengen op de ALV van 21 maart a.s. We zijn heel benieuwd
wat jullie van alle plannen vinden!

Het bestuur heeft in de loop van het jaar een paar werkgroepen samengesteld die over verschillende aspecten
van de visie ‘Bonsai’ hebben gebrainstormd. Het betreft
hier een werkgroep die zich moest buigen over het interieur van het clubhuis, een die verbeteringsmogelijkheden aan het park moest onderzoeken, een die zich bezig
moest houden met integratie van leden, toernooien en
evenementen, en een die voorstellen moest formuleren
over ledenwerving, sponsoring en naamsbekendheid.
Op het eind van het jaar is daar nog de werkgroep duurzaamheid en energietransitie bijgekomen. Alle werkgroepen hebben hun aanbevelingen op tijd ingediend en
op 21 november heeft het bestuur zich in een heisessie

Tot slot, voor mij als voorzitter bleek het ook een tussenjaar te zijn. Nadat ik onverwacht in maart 2020 interim-voorzitter was geworden dacht ik aan het eind van
dat jaar afgelost te kunnen worden. Dat bleek niet zo te
zijn, maar gelukkig is Willem Kampschreur bereid gevonden het stokje van mij over te nemen en kon hij tijdens
de ALV in november worden geïnstalleerd. Nu kan ik mij
weer geheel gaan wijden aan mijn facilitaire taken zoals voorheen het geval was. Ik wens Willem een mooi
verenigingsjaar toe waarin als het goed is er een aantal
positieve ontwikkelingen in gang gezet gaan worden.

Toch helaas een triest bericht: op 7 november is ons aller
Jan van Dijk ons ontvallen. Ik zeg met name “ons aller”
omdat Jan niet alleen veel activiteiten en werkzaamheden voor de club heeft verricht, maar bovenal een gezellige, behulpzame en loyale man was met veel humor.
Zijn laatste klus voor de club was het inbraakveilig maken van de deur tussen kantine en voorportaal. Dat hij
erg gewaardeerd werd bleek wel uit de grote opkomst
van leden op zijn uitvaart 13 november.

Carlo Knüppe (interim voorzitter)

Ruimtelijk ontwerpers Robbert, Marije en Annemieke (achter de camera) schetsen ideeën voor het park
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Jaarverslag 2021 en Jaarplan 2022
Natuurlijk: de penningmeester roept: Stop! Waar is het
plan? Hoeveel kost dat? Wat brengt het op? En wie gaat
dat allemaal regelen? Het is maar goed, dat een vereniging zoveel meer is dan alleen een penningmeester.

Penningmeester
“Ik ben er wel klaar mee!”, hoe vaak hoorden we het niet
in het afgelopen jaar. Nee, 2021 gaat niet de boeken in
als een geweldig jaar, ook niet voor TVS. We maakten een
moeizame start met het openstellen van de banen; konden lange tijd niet in de kantine; de zomer was niet veel
soeps; het al uitgestelde lustrum werd al afgelast voordat
het georganiseerd was en ook het najaar bleek weinig geschikt voor tennisplezier.

En hoe staat het dan met de begroting? Er is groot optimisme over de terugkeer naar ‘normaal’. Optimisme is
goed. Hoeveel optimisme mag er in een begroting? Gaat
de drank weer rijkelijk vloeien, of doen we het zuinigjes
aan. Vliegt iedereen er deze zomer weer lustig op los, of
amuseren we ons dichter bij huis?

Was ons eerste ‘Bonsai’ jaar dan alleen maar kommer en
kwel? Natuurlijk niet! En al helemaal niet gezien door de
ogen van de penningmeester: de lampen bleven vaker uit,
er hoefde nauwelijks gesproeid te worden, de thermosstaat kon in de nachtstand en…… het ledenaantal bleef op
peil. Dat laatste is natuurlijk heel fijn en heel belangrijk.
Juist de pandemie maakt duidelijk, hoe belangrijk beweging en sport zijn en ook hoe fijn het is om dit samen te
doen. Onze teleurstellende baromzet werd door de overheid deels gecompenseerd (TASO-regeling) en al met al is
het financiële plaatje gewoon goed.

Investeren in de toekomst kost geld. Soms zelfs veel geld.
Weten we of het in 2022 gaat gebeuren en hoeveel moet
er dan nu op de begroting? Kan er dan al op de ALV op 21
maart over worden besloten? We gaan het zien.
“Ik ben er wel klaar mee!”. Nou, nee, niet echt. Er blijft elk
jaar wel iets om aan te pakken. Gelukkig is het werk nooit
af. In 2015 nam ik als secretaris het stokje van Ria over. In
2019 nam ik Aart’s functie over. Ik kan het iedereen aanraden. Als bestuurslid sta je aan het roer van de vereniging.
Samen als bestuur bepaal je de koers. Bestuurslid ben je
voor maximaal twee termijnen van drie jaar. Daar zit ik
dus al boven. Het is goed om het stokje over te dragen. Ik
ga het bestuur in ieder geval missen. Uiteraard zorg ik ervoor, dat jullie mij niet missen. Het duurt nog even, maar
tot ziens op de ledenvergadering en iets later weer op de
baan!

Dus: Tijd om geld uit te geven! Ook Bonsaiboompjes moeten verzorgd worden en hier en daar wat bijknippen is op
den duur onvoldoende. Het is fijn om te merken, dat velen
van ons bezig zijn met plannen maken voor de toekomst
van de vereniging: nog betere banen, een nog gezelliger
clubhuis op een nog mooier park, lagere energiekosten:
de visie is er, de ideeën borrelen.

Paul Linnartz (penningmeester)

Facilitair: Park en clubhuis
Op facilitair gebied was het een weinig indrukwekkend
jaar, vooral door Corona. Nadat de banen door Eddo en
zijn banenploeg weer keurig op tijd waren opgeleverd
duurde het tot 5 juni voordat de kantine echt open mocht.
Later in het jaar kwamen er opnieuw beperkingen. In zomer en nazomer heeft het veel geregend, waardoor de
speelcapaciteit beperkt was. De combinatie van slecht
weer en corona deed ook de baromzet geen goed.
Ondanks dat is er wel het een en ander gebeurd. In het
voorjaar hebben we nieuwe energiezuinige koelkasten
voor onder de bar aangeschaft en is door Jan van Dijk de
tussendeur verstevigd en inbraakveilig gemaakt. Begin oktober is er voor het eerst sinds vele jaren een reanimatie/
AED-training georganiseerd voor vrijwilligers die vaak op
het park zijn. Dit jaar willen we daar een vervolg aan geven, eerst voor barkeepers en later voor alle andere leden
die dat willen.

Ook zijn er in december weer een aantal bomen achter
de tribune en bij de oefenkooi gekapt of gesnoeid, omdat
deze een gevaar gingen opleveren vanwege mogelijk omvallen of afbreken. Een groot deel van het hout gaan we
gebruiken voor een zitje met vuurschaal en als brandhout,
zodat we komend jaar een leuke nieuwe plek hebben om
te zitten en een vuurtje kunnen stoken bij speciale gelegenheden.
Komend jaar gaan we aan de slag met meer verbeteringen. Denk hierbij aan het opfrissen van het interieur van
het clubhuis, het opknappen van de tribune en niet onbelangrijk: extra intensief onderhoud van de banen. Tijdens
de ALV van maart zullen we hier meer over vertellen.
Carlo Knüppe (bestuurslid facilitaire zaken)

5

Secretaris
gelijk om in groter verband bijeen te komen en -zoals
we eigenlijk voor ogen hadden- te brainstormen over de
uitwerking van de eerder gekozen toekomstvisie “kleine
mooie vereniging” (Bonsai model). Omdat het bestuur
het erg onwenselijk vond om in 2021 wéér geen ALV
te houden, is er op 29 november 2021 een ALV gehouden via ZOOM. Daaraan namen 21 leden deel. Er werd
vooral over “huishoudelijke zaken” gesproken en besloten, zoals bestuurswisselingen en financiële zaken. Het
verslag hiervan krijgen jullie in de mail samen met de
uitnodiging voor de volgende ALV (21 maart), waarin de
uitwerking van de bonsai visie centraal staat.

Evenals in 2020 drukten de corona problemen hun stempel sterk op het kalenderjaar 2021. Namens het bestuur
verzond de secretaris 10 nieuwbrieven. In 9 van de 10
kwam het onderwerp corona op één of andere manier
aan de orde: banen mogen weer open maar terras en
clubhuis nog niet; terras mag weer open maar wél anderhalve meter afstand; kantine mag weer open maar
ook die anderhalve meter, geen toss, wel toss, wel toernooi (afgelast door regen) maar geen competitie; we
hadden het er weer druk mee!
Ledenbestand
Ondanks -of misschien wel dankzij- de beperkingen die
corona oplegde, is ons ledenbestand ook in 2021 weer
fors gegroeid: van 180 leden begin 2021 naar 220 per 1
januari 2022. Een groei van ruim 22%! Daaronder was
een mooie instroom van leden onder de 18 jaar (23 per
1 januari 2022).

Aandachtspunten voor komend jaar
Komend jaar gaan we onze communicatie verder verbeteren, vooral via de website en de KNLTB clubapp. Via
de clubapp kun je namelijk meer dan alleen banen reserveren. We zullen de activiteitenagenda erop zetten
en daarnaast ook nieuwsberichten plaatsen. Die krijgen
jullie zoals jullie gewend zijn gewoon nog via mail, maar
deze zijn zometeen ook gemakkelijk terug te vinden in
de app en op de website. Ook zullen we de rest van de
website nog eens kritisch onder de loep nemen en verbeteren waar nodig. Zo hopen we alles lekker helder te
hebben en makkelijk vindbaar voor jullie en natuurlijk
voor potentiële nieuwe leden die informatie zoeken. Mis
je informatie op de website, kun je dingen niet vinden of
zie je zaken die niet up-to-date zijn? Meld het ons, dan
gaan we ermee aan de slag!

Het ledenbestand verliep, gemeten per 1 februari, als
volgt:
2017:		
164
2018:		
146
2019:		
147
2020:		
153
2021:		
180* per 1 januari
2022:		
220* per 1 januari
Opmerkelijk is dat de uitstroom van leden percentueel
is gedaald. Stroomde in 2020 nog 14,3% van het ledenbestand uit; in 2021 daalde dat tot 10,6% (t.o.v. 13% gemiddeld in de provincie). Binnen de uitstroom valt op
dat dat relatief veel mensen zijn die 5 tot 10 jaar lid zijn.
De instroom steeg in 2020 sterk, namelijk naar 32,5%!
Dit is een stuk meer dan bij andere verenigingen in de
provincie. Ledenbestand, instroom en uitstroom zijn
goed te zien in de grafieken op de pagina hiernaast.

Maarten Baneke, secretaris

Andere zaken die uit de cijfers blijken:
Ondanks de instroom van jeugd is ons ledenbestand
nog steeds relatief oud. 79% van de leden is ouder dan
45 jaar. Het percentage leden onder de 45 jaar (21%) is
dus ondervertegenwoordigd, maar wie weet wat de toekomst brengen zal nu de instroom van jeugd weer op
gang is gekomen! Verder blijkt dat ongeveer 75% van
onze leden niet deelneemt aan KNLTB competitie of
toernooien. Dit is een punt van aandacht omdat deelname aan competitie en toernooien meer binding geeft
met de club, waardoor mensen in het algemeen langer
lid blijven.
ALV en ander overleg
In 2020 werd er in verband met de corona beperkingen
geen ALV gehouden. Ook dit jaar was het niet goed mo-
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Club Analytics T.V. Schaarsbergen
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1-1-2022
1-1-2022
Jr

Totaal
Vereniging

100%

Lengte lidmaatschap
Tennisgezin

Leeftijd

Jr

⚪⚪-⚫⚫

25%
25%
18%
11%

55 t/m 64

2021

Uitstroompercentage vereniging

7%
3%
3%
2%
6%

45 t/m 54

V

Verdeling uitstroom %

Verdeling uitstroom %

79%

11%

11%
50%

13%

10,56%

5%
5%

100%

Tennisactiviteiten
Toernooien en thema-avonden
Het afgelopen jaar is er vooral veel in het water gevallen. Door corona, slecht weer, te weinig animo of een
combinatie van factoren. Geen openingstoernooi, geen
pinkstertoernooi, geen herendag, geen damesdag, geen
zomerchallenge eindtoernooi, geen herfsttoernooi en wederom geen lustrumweekend! Twee lichtpuntjes waren er
wel: de clubkampioenschappen samen met TV de Hoogkamp en zowaar iets heel nieuws: een Halloweentoernooi
voor de kinderen samen met Teskwik en de Bosrand uit
Ede. Dat viel trouwens uiteindelijk ook enigszins in het
water, maar tegen de tijd dat het ging regenen hadden
de kinderen al een uurtje gespeeld en konden ze binnen
meedoen aan een tennisquiz en daarna lekker aanvallen
op bloederige tomatensoep, hotdogs en huisgemaakte
Halloweenmuffins. Een succes dat we graag nog eens herhalen!

competitie, een competitie speciaal voor beginners en
mensen die lekker laagdrempelig wat wedstrijden willen
spelen. Eens kijken hoe dat bevalt en of het iets is voor
meer leden! Zie voor het overzicht van teams p19. Had
je er eigenlijk bij willen staan maar is dat niet zo, neem
dan contact op met onze VCL Brent Bongers of met mij.
Misschien kun je nog aansluiten bij een team en als niet
nu, dan vast wel in het najaar. Je mag je met een team opgeven, maar ook als los persoon. Wij proberen dan teams
samen te stellen uit alle aanmeldingen.
Tennisles en clinics
Pim Brand, jarenlang onze clubtrainer, heeft afgelopen
jaar zijn laatste les bij ons gegeven. Hij gaat zich concentreren op de lessen bij de Groene Kamer. Tennisacademy
van den Brink neemt vanaf komend jaar alle seniorentrainingen op zich. De lessen zullen in principe gegeven worden door Randy van den Brink zelf, maar -afhankelijk van
de animo en mogelijkheden- kan het zijn dat hij een van
zijn collega’s vraagt om een deel van de lessen te geven.
Frédérique de Vries blijft de jeugdtrainingen verzorgen,
tijdens de schoolvakanties bijgestaan door haar broer Pieter. Hugo Kampschreur (ja, de zoon van..) is nog steeds
onze man als het gaat om trainingen met een combinatie
van tennis en conditietraining met daarbij ook aandacht
voor zowel lichaam als geest. Zie onze website voor meer
informatie. Daar vind je ook de contactgegevens van de
trainers. Vanaf dit jaar kun je je direct bij hen opgeven en
hoeft dat niet meer via het bestuur.

Komend jaar wordt een beter jaar. Het weer hebben we
niet in de hand, maar met een beetje geluk zijn we van de
ergste coronabeperkingen af en kunnen we verder waar
we twee jaar gebleven waren: nieuw elan voor de toernooien! In eerdere clubbladen hebben we al gemeld dat
we nadachten over uitwisselingen met kleine clubs in de
buurt, zoals de Slenk in Wolfheze en TV Otterloo. Dat willen we komend jaar verder oppakken. Daarnaast is er een
commissie aan de slag gegaan om te brainstormen over
leuke, goed bezochte activiteiten. Een paar ideeën willen
we zeker mee aan de slag, namelijk het organiseren van
een openingstoernooi waarbij ook vrienden en familieleden welkom zijn en dat feestelijk wordt afgesloten. Nog
een leuk idee is het organiseren van thema-avonden, bijvoorbeeld een avond over tennisetiquette en over EHBO
en het voorkomen van blessures.

In april zijn er weer themaclinics om het jaar goed te
beginnen. Deze worden gegeven door Randy. De kosten
hiervan zijn 7,50 per keer of 25 euro voor 4x. Voor de clinics geldt een minimale deelname van 8 en een maximale
deelname van 16 leden. Aanmelden kan via rd.van.den.
brink@gmail.com. Zie de activiteitenkalender voor data.

Competitie
Afgelopen jaar hadden we voor het eerst sinds jaren weer
twee jeugdteams, namelijk Tenniskids rood en Tenniskids
oranje met ieder 2 spelers. We waren 3x hostvereniging
en dat betekende opeens drukte op het park op de zondagmorgen met allemaal kinderen van andere clubs uit
de buurt. Komend voorjaar is er maar een team, maar dat
is wel een goed gevuld team met 5 spelers, dus dat gaat
al lekker.

Speel je competitie en wil je daarvoor nog extra goed
klaargestoomd worden, neem dan ook contact op met
Randy voor een stoomcursus in het vroege voorjaar.
Ook in juni en juli zijn er weer clinics. Deze zijn in eerste
instantie voor zomerleden, maar iedereen die nog niet zo
lang tennist is welkom!

De senioren speelden in het najaar de uitgestelde voorjaarscompetitie. Bij de reguliere KNLTB competitie waren
er dit jaar geen kampioenen, maar wel bij de 55+ competitie. Dat team werd kampioen. Gefeliciteerd Carlo,
Han, Willem, Theo, Aart en Jan! Komend jaar gaan we er
weer voor met wederom 1 team dat meedoet aan de 55+
competitie en daarnast zeven voorjaarscompetitieteams
en drie teams die meedoen aan de zomeravondcompetitie. Nieuw dit jaar is een team dat meedoet aan de 8-9

Toss en laddercompetitie
Ondanks de beperkingen is er toch vrij veel getost en is er
ook gewoon laddercompetitie gespeeld. Leuk om te zien is
dat er ook allerlei nieuwe aanwas is bij de dinsdagavondgroep. Nieuwere leden weten hun weg intussen aardig te
vinden lijkt het. Voor wie dat nog niet geldt, staat er meer
informatie over tossen en laddercompetitie op pagina 12
en 13. Lees het vooral even en kom gezellig ook meedoen!
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Contributie 2022
Wedstrijden spelen via scala-app
Vind je het leuk om ook eens tegen leden van andere clubs
te spelen, maar dan niet via de officiële KNLTB competitie? Dan is wedstrijden spelen via de Scala-app iets voor
jou! Dit is een (commerciële) app waarmee onze leden gemakkelijk en laagdrempelig een mini-competitie kunnen
organiseren met leden van één of meer andere tennisverenigingen in Arnhem. In 2020 was het een gezamenlijke
actie van TVH en TVS. Komend jaar willen we zelfstandig
als TVS gaan deelnemen. Via de app word je gekoppeld
aan een paar andere deelnemers, (natuurlijk van vergelijkbaar niveau) met wie je zelf datum en tijd afspreekt om
de partij te spelen. De uitslag telt niet mee voor de KNLTB
ranking; de partijen zijn daarom gezellig informeel. Maar
het geeft je wel de kans om eens tegen leden van andere
verenigingen te spelen! Aan het gebruik zijn beperkte kosten verbonden. Meer informatie volgt via een nieuwbrief
dit voorjaar.

Lid vanaf

senior

student

junior

jeugd

15 maart

€ 183,62

€ 70,00

€ 91,80

€ 45,00

1 mei

€ 160,00

€ 60,00

€ 80,00

€ 40,00

1 juni

€ 135,00

€ 50,00

€ 70,00

€ 35,00

1 juli

€ 110,00

€ 40,00

€ 55,00

€ 27,50

1 augustus

€ 85,00

€ 30,00

€ 40,00

€ 22,00

1 september

€ 60,00

€ 20,00

€ 30,00

€ 15,00

1 oktober

€ 30,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 7,50

Inschrijfgeld (eenmalig)

€ 30

€ 20

€ 10

€ 10

Acties in 2022

Jolanda Philipsen (tenniszaken 2021) en Annemieke Molster (tenniszaken 2022)

Competitielid (alleen
voor leden TVH)

40

Zomerlid: onbeperkt
tennissen van 15-6 tm
15-9

55

Groepslid (> 4 seniorleden tegelijk aanmelden; inschrijfgeld
€ 30 per groep)

€ 140,00

€ 70,00

€ 60,00

€ 45,00

Gelrepashouders

€ 137,72

€ 52,50

€ 68,85

€ 33,75

inschrijfgeld Gelrepashouders (eenmalig)

€ 22,50

€ 15

€ 7,50

€ 7,50

Acties kunnen niet gecombineerd worden.

Wat is wat?
Senior = Op 1 januari 2022 17 jaar of ouder
Student = Iedereen die aantoont een (deel)opleiding te
volgen
Junior = Op 1 januari 2022, 16 jaar of jonger
Jeugd = Op 1 januri 2022, 12 jaar of jonger
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Ledenwerving

Samenwerking Hoogkamp

Afgelopen jaar hebben we weer de zomerchallenge georganiseerd, waar weer flink wat mensen op af kwamen en
waarvan een deel zijn of haar lidmaatschap uiteindelijk
ook heeft omgezet in een volledig lidmaatschap. Andere
proef was het groepslidmaatschap, waarbij mensen die
zich met vier of meer mensen tegelijk inschreven 25%
korting kregen en maar een keer inschrijfgeld hoefden te
betalen. Beide acties houden we erin. We hebben alleen
gemerkt dat we iets duidelijker moeten communiceren
hierover: je kunt acties niet combineren en het groepslidmaatschap geldt alleen het eerste jaar. Feitelijk is het een
lokkertje voor gezinnen, vriendengroepen of hele teams
om gezellig met zijn allen bij ons te komen spelen. Het
lidmaatschap gaat het volgende jaar over in een gewoon
lidmaatschap.

De samenwerking met de Hoogkamp gaat vrolijk verder.
We merken dat er over en weer veel getennist wordt en
dat de samenwerking dus in een behoefte voorziet. Wij
waren in ieder geval weer heel blij dat we op de winterbanen van TVH terecht konden, zeker nu de hal weer een
deel van het seizoen dicht was. Meestal wordt er vooral
aan het begin en aan eind van het seizoen veel door Hoogkampers bij ons getennist omdat de zon dan vroeg onder
gaat. Laten we hen ook bij ons weer gastvrij ontvangen!

Ook vakantietennis voor kinderen blijft een mooie manier
om nieuwe leden te werven. Sommige kinderen doen het
echt alleen even in de vakantie, maar anderen worden
enthousiast lid. Het aantal jeugdleden liep afgelopen jaar
op tot 25, iets wat in geen jaren vertoond is, dus dat is
wel heel erg leuk. Waarschijnlijk een combinatie van de
leuke lessen van Frédérique en haar broer Pieter en de
verjonging van Schaarsbergen. Jeugdleden werven blijft
een speerpunt. Dit gaat vooral via vakantietennis, die Frédérique en Pieter promoten op scholen in de omgeving.
Omdat bekend is dat jeugdleden relatief snel ook weer afhaken, is het belangrijk naast de lessen ook leuke andere
activiteiten aan te bieden. Meer hierover op de paginahiernaast.

Komend jaar organiseren we weer samen het clubtoernooi, wat deels op TVH en deels bij TVS gespeeld zal worden. En we hopen dat volgende winter het midwintertoernooi in de hal eindelijk weer een keer door kan gaan.

Het lijkt er trouwens op dat er ook steeds meer samen
gespeeld wordt door leden van TVH en TVS, zowel in gemengde competitieteams als gewoon voor de lol vrij spelen. Het gaat dus zeker niet puur om onze verlichting en
hun winterbanen. Dat vinden we leuk om te zien.

Annemieke Molster (ledenwerving en samenwerking
Hoogkamp 2021)

Carla Sluijter en Loes Swart hebben afgelopen najaar
samen gebrainstormd over mogelijke nieuwe ledenwervingsacties. Bedrijfstennis stond al op de rol, maar ging
niet door vanwege corona. We willen daar komend jaar
wel graag mee aan de slag. Nieuwe ideeën zijn acties rond
het thema Gezond en Fit, bijvoorbeeld Start 2 Tennis voor
beginners of herintreders of tennis specifiek voor 65-plussers. Daarnaast is het belangrijk zichtbaarder te zijn op
social media.
De groeicijfers van TVS zien er goed uit -zie daarvoor de
bijdrage van de secretaris- maar om dat zo te houden is
er blijvend aandacht nodig voor ledenwerving. We hebben als bestuur bedacht dit niet meer vanuit het bestuur
zelf te doen, maar een aparte commissie ledenwerving in
het leven te roepen met daarin minstens twee mensen
die acties concretiseren en werken aan verbetering van
de naamsbekendheid. Vind je het leuk om acties te bedenken, vind je het leuk deze ook uit te voeren (samen
met anderen), heb je verstand van social media, kun je
goed flyers of posters maken of weet je andere goede manieren onze naamsbekendheid te vergroten, laat het ons
dan weten. Wij, en onze hele vereniging, zijn dan superblij
met je!
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Jeugdtennis
De jeugd van Schaarsbergen groeit! Op moment van
schrijven zitten we op 24 jeugdleden. Dat is hartstikke
mooi en we hopen komend jaar nog meer kinderen bij
ons te verwelkomen! Ben je tussen de 5 en 17 jaar, dan
kun je komend jaar meedoen aan de volgende activiteiten:

•
•
•

•
•
•

Openingstoernooi op 3 april
Wekelijks tennisles bij Frédérique (geef je op via
fctdevries@gmail.com)
Vakantietennis tijdens de meivakantie, zomervakantie
en herfstvakantie: 3 tot 5 dagen elke dag 1,5 uur tennissen onder begeleiding van Frédérique en/of Pieter
(meer info volgt)
Voorjaarscompetitie en najaarscompetitie op zondagochtend (zie hieronder)
Instuif iedere 1e zondagochtend van de maand tussen
10:00 uur en 11:30 uur (zie hieronder)
Verschillende toernooitjes (houd je mailbox en de activiteitenkalender in de gaten)

Er is nu een team dat meedoet met de voorjaarscompetitie. Zij spelen met de rode bal en zijn dus beginners tot
een jaar of acht. Pas je hierbij en wil je graag nog meedoen, laat dat dan weten aan Annemieke via tenniszaken@tennisverenigingschaarsbergen.nl. Nieuwe teams
blauw, rood, oranje of groen kunnen aanhaken bij de najaarscompetitie. Hierover volgt later dit jaar meer informatie.
Na een kleine peiling onder jeugdleden en hun ouders
hebben we besloten tossen voor kinderen te introduceren. We noemen het Instuif, want dat rijmt op… fuif!
Een klein feestje iedere eerste zondag van de maand van
10:00 tot 11:30 uur of gewoon zo lang als je zin hebt en
er banen beschikbaar zijn. Start 1e zondag van mei = 1
mei (op de 1e zondag van april is er competitie). Daarna
5 juni (1e pinksterdag), 3 juli, 7 augustus, 4 september, 2
oktober en als het nog kan op 6 november en zelfs nog op
4 december. Het idee is lekker tennissen met wie er komt
en daarna een ijsje of chocomel of wat dan ook samen
op het terras. In het begin zal het wel fijn zijn om even te
weten wie er komen. Aanmelden kan bij Annemieke en/
of Frédérique.
Afgelopen jaar hadden we een superleuk Halloweentoernooi samen met de Bosrand en Teskwik uit Ede. Dat zijn
ook clubs met niet zo heel veel jeugdleden, dus het is leuk
om wat dingen samen te kunnen doen. Dat gaan we zeker
komend jaar ook weer doen. Hoe en wat precies staat nog
niet helemaal vast, maar houd je mailbox en de activiteitenkalender vooral in de gaten!
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Tossen voor dummies (of nieuwelingen ;))
TV Schaarsbergen staat al langer bekend om alle verschillende tossmomenten in de week. Maar wat is eigenlijk
‘tossen’? Tossen is eigenlijk gewoon tennissen zonder afspraak en dan in willekeurige samenstelling spelen met
de mensen die er zijn. Er zijn bij ons drie tossmomenten
in de week:

•
•
•

•
•
•

Dinsdagavond vanaf 19:30 uur voor niveau 7-8
Vrijdagavond vanaf 20:00 uur voor niveau 5-6-7
Zondagochtend vanaf 10:00 uur voor niveau 8-9

Als je hebt bedacht welk niveau je ongeveer hebt, dan
ga je lekker naar de baan op de avond of ochtend die
het beste bij je past. Kom minstens tien minuten voor de
starttijd, zodat er tijd is om te kijken wie er allemaal zijn
en er een indeling gemaakt kan worden. Elke toss heeft
een tossleider, die de mensen die er zijn in willekeurige
samenstelling dubbels laat spelen. Dat kan een mixdubbel zijn of een dubbel of misschien wel een dubbel met
1 heer en 3 dames, dat maakt allemaal niet uit. Partijen duren een half uur of 45 min, daarna speel je weer
met andere mensen. Het gaat vooral om de gezelligheid.
Tussendoor en zeker ook naderhand is er tijd voor een
drankje met of zonder lekkers in het clubhuis of op het
terras!
Of je nu al jaren tennist, of net begonnen bent, de toss
is voor iedereen. Ook (of misschien wel juist) als je nét
lid bent geworden! De toss is een goede manier om kennis te maken met de tennissport en in contact te komen
met andere leden van de vereniging; je leert snel nieuwe mensen kennen. De praktijk leert dat er op de toss
ook telefoonnummers worden uitgewisseld, waarna je
ook buiten de toss om kunt afspreken om te gaan tennissen. Elke toss heeft ook een appgroep. Daarin zie je
bijvoorbeeld of het doorgaat als daar onzekerheid over
is bij regen. Heb je nog nooit meegedaan? Kom gezellig
meedoen dit seizoen!

•

•

•

•

clubhuis.
Wil je stijgen op de ladder, daag dan iemand die boven je staat uit voor een enkelpartij. Het maakt niet
uit hoeveel plaatsen hoger diegene staat.
Spreek af wanneer je gaat spelen en reserveer een
baan via de KNLTB clubapp.
Voor iedere wedstrijd is in principe een uur speeltijd
beschikbaar. Als niemand na jullie de baan heeft afgehangen, kun je de partij gewoon uitspelen.
Als de wedstrijd nog niet is uitgespeeld (bijvoorbeeld
omdat het is gaan regenen of omdat je bent afgehangen), dan kun je de partij later uitspelen. Je kunt er
ook voor kiezen om degene te laten winnen die op
dat moment voor staat.
Als de partij is uitgespeeld, bevestigen beide partijen
de uitslag bij Pieter-Jan. Hij verwerkt de uitslag in de
stand van de laddercompetitie. Je mag zelf je naambordje verhangen op het bord in het clubhuis. Als je
het vergeet of je doet het verkeerd (niet valsspelen!),
dan maakt Pieter-Jan het in orde.
Daarna kun je direct weer een nieuwe tegenstander
uitdagen. En jij kunt natuurlijk ook weer uitgedaagd
worden door een tegenstander die verder wil naar
de top.
Degene die aan het einde van het seizoen bovenaan
staat, wint de Laddercompetitie!

‘Tennis is gewoon heel plezierig om te doen’.

Laddercompetitie

We gaan in 2022 weer van start met de laddercompetitie.
Dit is een interne competitie, waarin je andere leden die
meedoen uit kunt dagen voor een enkelspel in een poging
om zo hoog mogelijk op de Ladder te eindigen. De wedstrijden in de Laddercompetitie hebben geen invloed op
je officiële KNLTB rating. Je kunt dus frank en vrij uitdagen
en spelen. Iedereen kan meedoen. Dames en heren spelen door elkaar. Hieronder lees je verder hoe het werkt.

•
•

Wil je meedoen, geef je dan op bij Pieter-Jan Stallen
via pj.stallen@upcmail.nl.
Pieter Jan zet alle mensen die zich opgeven in willekeurige volgorde op een denkbeeldige ladder aan
het begin van het seizoen. Deze ladder hangt in het

Waarom is tossen en meedoen aan de laddercompetitie
eigenlijk zo leuk? We vragen het aan Aart Schrevel. Aart
is veel op de club te zien. Hij doet aan de toss mee en aan
de laddercompetitie en is sowieso elke week minstens 2
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tot 3 keer op de tennisbaan te vinden. Vaak speelt hij met
een vast groepje mannen, waaronder ook een aantal die
hij weer tegenkomt tijdens de toss op de dinsdag of vrijdagavond. ‘Leuk en gezellig hoor om te dubbelen’ zegt hij,
‘maar op een gegeven moment weet je wel zo’n beetje
hoe je maten spelen’. ‘Daarom is de Laddercompetitie zo
leuk: je leert nieuwe mensen kennen en vooral weer eens
een andere speelstijl.’ Het leuke is ook dat je een single
speelt. ‘Je hebt dan toch een andere focus dan bij een
dubbel waarbij het ook om het sociale aspect gaat’.
Op de vraag of hij heeft gemerkt of de club aan het groeien
is, zegt Aart volmondig ja. ‘Zeker leuk om nieuwe gezichten te zien tijdens de toss-momenten en ook om te proberen nieuwe leden zich een beetje thuis te laten voelen op
onze club’. Dat is zeker gelukt bij Micha van Voorst (rechts
met gezin). Hij tennist nu een jaar of drie en begon met
tossen op zondagochtend, maar doet inmiddels samen
met vriend Thijs-Jan Konings ook regelmatig mee met de
dinsdagavond. Dat ze aanhaakten was toeval. Ze waren er,
er was toss en ze werden uitgenodigd om mee te doen.
En dat bleek hartstikke leuk! Als jonge vent is hij conditioneel misschien wel beter dan menig medespeler, maar
technisch gezien zijn de oudere spelers dan weer beter.
De meer ervaren spelers geven op een vriendschappelijke manier bruikbare tips, bijvoorbeeld over positiespel.
Of hij zich nog verder wil laten uitdagen door ook mee te
gaan doen met de laddercompetitie? Daar moet hij nog
even over nadenken.....

Kinderopvang

Sinds een paar jaar hebben we kindropvang op TVS op de
zondagmorgen. Heb je kleine kinderen en wil je zondagochtend tennissen en de kinderen even onderbrengen?
Dat kan! Er staat om de week een ander duo van twee
leuke meiden voor ze klaar om vanalles met ze te doen in
het clubhuis, op het park of misschien wel in het bos! Het
is tussen 10:00 en 12:00 uur en kost 2,50 euro per kind
per uur. Het is bedoeld voor kinderen tussen de 4 en 10
jaar oud.
Misschien goed om te weten: in principe gaan we ervanuit dat er minstens vier kinderen zijn. Bij vier kinderen
gaat alle opbrengst naar de oppasmeiden. Zijn er meer
kinderen, dan houden we wat over. Dat gebruiken we
voor als er een keer minder kinderen zijn of we kopen er
wat leuks van voor de kinderen, zoals tekenpapier, een bal
of iets anders.
Wil je ook lekker tennissen terwijl je kinderen het leuk
hebben, laat dat dan even weten aan Annemieke.
Wat nou als hier een glijbaan zou zijn?
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Tennisles
Ben je net begonnen met tennissen en wil je de grondbeginselen van het spel onder de knie krijgen? Heb je al wat
meer ervaring en wil je je verbeteren? Of ga je voor het
maximale en hoort daarbij voor jou een pittige wekelijkse training op techniek, conditie en mindset? Voor iedereen heeft TVS een passend aanbod, ook voor kinderen en
jeugd.

Frédérique de Vries geeft les aan de jeugd. Ze is zelf ook
nog jong en veel kinderen vinden dat leuk. Ze heeft sinds
1,5 jaar haar lesbevoegdheid. Vooral voor kinderen is het
belangrijk dat ze les hebben. Dus wil je kind graag tennissen? Neem dan contact op met Frédérique!
Mail: fctdevries@gmail.com
Telefoon: 06-31280624

We werken met drie trainers met elk hun eigen specialisme en doelgroep. Op de website vind je meer informatie
en stellen de trainers zich wat uitgebreider voor. Hieronder even in het kort:

Wil je een wat bredere aanpak? Hugo Kampschreur pakt
het anders aan en focust niet alleen op je tennisspel, maar
ook op je voetenwerk, je uithoudingsvermogen, balans
en zelfs je gedachten! Hugo is naast tennis druk met zijn
zangcarrière waardoor het plannen van lessen wat flexibiliteit vergt, maar als zijn aanpak je aanspreekt, neem dan
vooral contact met hem op en bespreek de mogelijkheden.
Mail: hugokampschreur@live.nl.
Telefoon: 06-53929335

Randy van den Brink is het eerste aanspreekpunt voor senioren. Hij heeft zijn eigen tennisschool, Tennisacademy
van den Brink. Hij heeft meerdere trainers in dienst, maar
geeft bij ons in principe zelf de training. Op de website
vind je zijn inschrijfformulier en het lesreglement.
Mail: rd.van.den.brink@gmail.com
telefoon: 06-30184367

Tijdens de training van Hugo heb je lang niet altijd je racket in de hand....
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Activiteitenkalender
Activiteit

Planning

Organisatie

Openingstoernooi

Zondag 3 april

Stefan van Hezewijk & friends

Clinics
10:00 - 11:30 uur

Zaterdag 9 april, 16 april, 23 april en 30
april

Randy van den Brink

Voorjaarscompetitie

April - juni

Brent Bongers en teamcaptains

Tenniskids

April - juni

Vacature jeugdcommissie (tijdelijk
Annemieke Molster)

(Kinder)vakantietennis

Meivakantie

Frédérique de Vries

Zomeravondcompetitie		

Mei en juni

Brent Bongers en teamcaptains

Pinkstertoernooi

Zaterdag 4 juni

Ite en Conny van Til

Zomerlidmaatschap

juni, juli en augustus

Annemieke Molster en ledenwervingscommissie

Zomerchallenge clinics
10.00 -11.30 uur

Zaterdag 18 juni, 25 juni, 2 juli, 9 juli, 16
juli

Randy van den Brink en ledenwervingscommissie (vacatures)

Afsluitingstoernooi competitie

Vrijdag 24 juni

Marjolein Snater en team

Wimbledon kijken

Zondag 10 juli

Vacature

Clubtoernooi samen met TVH

Zomer (nadere info volgt)

Vacature

(Kinder)Vakantietennis

Een of meerdere weken in de zomervakantie

Frédérique de Vries

Najaarscompetitie

September en oktober

Brent Bongers en teamcaptains

Damesdag

Zondag 4 september

Monique van Schip

Zomerchallenge toernooi

Zondag 11 september

Ledenwervingscommissie (vacature)

Herendag

Zondag 25 september

Jip Peper en Willem Rosier

(Kinder)vakantietennis

Herfstvakantie

Frédérique de Vries

Halloweentoernooi (jeugd)

28 oktober

Vacature jeugdcommissie

Herfsttoernooi

Zondag 30 oktober

Ria Weise

Midwintertoernooi

Januari 2023

Pieter Jan Stallen en vacature
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Ledenactie!
Opmerkingen bij de activiteitenkalender:

•
•
•
•
•
•

Er staan nog meer activiteiten op stapel waarvan nog geen datum gepland is. Daarover krijgen jullie nader
bericht.
Je ziet nog een aantal vacatures staan. Zonder organisatie geen activiteit,
dus vindmannen
je het leuk om iets te
Clubhoody
organiseren of te helpen, laat ons dat dan weten!
Aanvullingen en eventuele wijzigingen in deze kalender worden bekend gemaakt via nieuwsbrief, mail, de
KNLTB clubapp en/of de website.
Voor elk toernooi of activiteit ontvang je 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. En tegenwoordig ook afhankelijk van wat mag in
verband met corona....
Gebruik van vrije banen tijdens activiteiten in overleg met de leiding ter plaatse.

€25,-

Ledenactie!

Kom naar Tennisstore NL Oosterbeek om te passen en je bestelling door te geven
of geef het door via:
06-49322333

Ledenactie van onze sponsor

Clubhoody Dames

€25,-

Clubhoody Dames

Clubhoody mannen

€25,-

€25,-

Kom naar Tennisstore NL Oosterbeek om te passen en je bestelling door te geven
of geef het door via:
06-49322333

clubhoody heren 			
		25 euro				

clubhoody dames
25 euro

Kom naarTennisstore NL Oosterbeek om te passen en je bestelling door te geven
of geef het door via: 06-49322333.
En nog even in herinnenring: als lid van TVS krijg je altijd 10% korting!

Clubhoody Dames

€25,-
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Kom naar Tennisstore NL Oosterbeek om te passen en je bestelling door te geven
of geef het door via:
06-49322333

			

Competitie is ook leuk om naar te komen kijken!		

Zelfs bij uitwedstrijden :)

Een drukte van belang tijdens een van de hostdagen van de tenniskids competitie
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Voorjaarscompetitie 2021
Hier vind je de teamindeling van de voorjaars- en zomer-avondcompetitie. Denk je nu: hee, dat had ik eigenlijk
ook wel gewild? Laat het ons dan weten! In principe zijn
de teams rond, maar er zijn altijd wel invallers nodig. En
mocht je een heel nieuw team willen maken of zin hebben
om in het najaar mee te gaan doen, laat het ons dan ook
weten. Lukt het niet direct een team compleet te krijgen?
Geen nood. We helpen je verder en zoeken er mensen bij,
bij ons of bij TVH.

Gemengd Dubbel 17+ Vrijdag Avond 3e klasse
Paul Dijkhuizen ©
Willem Kampschreur
Marijke Mulder
Marjolein Snater
Marcel Spanier
Gemengd 17+ Zaterdag 2e klasse
Robbert de Koning ©
Brent Bongers
Björn Rijgersberg
Karin den Haan
Esther Tanck
Sanne Hendriks

Dames Dubbel Dinsdagochtend 3e klasse
Jetty Altena-Wesseloo ©
Carla Sluiter-Willems
Ria Weise-Beekman
Monique van Schip
Sietske Annema

Gemengd 17+ Zaterdag 3e klasse
Annemieke Molster ©
Natasja Kapitein-Boekema
Arthur Neher
Marije Weijers
Alexander Van den Hout
Samuel Smits

Dames Dubbel 17+ Vrijdagavond 4e klasse
Jolanda Philipsen ©
Wilma de Neeff-Wisselink
Annemarie Rasing
Sjoukje de Vries-Dijkstra
Dames Dubbel 35+ Vrijdag Avond 3e klasse
Dorien van den Broek ©
Lieselot Verstijnen
Mirjam Koster
Saskia Jansen
Saskia Hoevers
Miranda Ter Huurne

Zomeravond woensdag
Jip Peper ©
Tamara Linnartz
Ingrid Kaandorp
Ger Luschen
Zomeravond woensdag
Paul Linnartz ©
Carlo Knuppe
Han Soons
Theo
van
20
21 Zanten
22
23

DATA KNLTB COMPETITIE VOORJAAR 2022

8-9 competitie Vrijdagavond
Rode en Oranje competitie
Daphne
Goedhart
SPEELDAGEN
INHAALDAGEN
Femke
van Spaendonk
WEEK
12
13
14
15
16
17
18
19
17
19
23
SPEELDAG
2
3
4
Vakantie
5
6
7
8
Marije
Wolkenfelta © 1
ZONDAG
27-mrt
3-apr 10-apr 18-apr* 24-apr
22-mei 29-mei 6-jun* 12-jun 1-mei 15-mei 19-jun
Jolanda van Heel = Extra speeldatum voor regio's met een hoge baandruk, afstemming met betreffende
Zomeravond
woensdag
verenigingen
al voor de publicatie
Karin Dekker
Jeen
Akkerman
©
Groene competitie
Gertjan
van
den
Brink
SPEELDAGEN
INHAALDAGEN
WEEK
12 team
13 Carlo
14 Knüppe
15
16
17
18
19
20
21
22
18
21
22
55+ vrijdagochtend:
Monique Roelofs 23
ZONDAG
10-apr 18-apr* 24-apr 1-mei
15-mei 22-mei 29-mei
8-mei 26-mei 6-jun*
Elsbeth Oliehoek
Junioren (11 t/m 14 jaar & 13 t/m 17 jaar)
Reservespelers
Liselot Verstijnen
SPEELDAGEN
INHAALDAGEN
Stefan
van
Hezewijk,
Aart
Schrevel
en
ieder
ander
lid
dat
Mirjam
Koster22
WEEK
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
18
21
22
een VRIJDAG
keer mee wil doen ;) 8-apr 15-apr 22-apr 29-apr
13-mei 20-mei 27-mei
6-mei 26-mei 3-jun
9-apr 16-apr 23-apr
10-apr 18-apr* 24-apr

ZATERDAG
ZONDAG

30-apr
1-mei

DATA KNLTB COMPETITIE VOORJAAR 2022

Regulier

14-mei 21-mei 28-mei
15-mei 22-mei 29-mei

7-mei
8-mei

SPEELDAGEN

26-mei
26-mei

4-jun
6-jun*

INHAALDAGEN

WEEK
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
18
21
22
23
24
Rode en Oranje competitie
4-apr 11-apr
25-apr
9-mei 16-mei 23-mei 30-mei
2-mei 26-mei
6-jun
MAANDAG
SPEELDAGEN
INHAALDAGEN
DINSDAG
5-apr 12-apr 19-apr 26-apr
10-mei 17-mei 24-mei
3-mei 26-mei 31-mei
WEEK
12
13 13-apr
14 20-apr15
16
1711-mei 18
21
22
23
17
19
23
WOENSDAG
6-apr
18-mei 19
25-mei 20
1-jun
4-mei
26-mei
8-jun
SPEELDAG
a
Vakantie
52-jun
6
7
8
DONDERDAG
7-apr1 14-apr2 21-apr3 28-apr 4
12-mei
19-mei
5-mei
26-mei
9-jun
ZONDAG
27-mrt 8-apr
3-apr 15-apr
10-apr22-apr
18-apr*
24-apr
VRIJDAG
(overdag)
29-apr
13-mei 20-mei 27-mei22-mei 29-mei 6-jun*
6-mei 12-jun
26-mei 1-mei
3-jun 15-mei 19-jun
= 8-apr
Extra speeldatum22-apr
voor regio's met een hoge baandruk,
met betreffende verenigingen
al voor
de publicatie
Vrijdagavond HD+DD
13-mei afstemming
27-mei
10-jun 6-mei
26-mei
17-jun
Vrijdagavond GD+8&9

ZATERDAG
Groene
competitie

1-apr

ZONDAG

WEEK
ZONDAG

15-apr
9-apr 16-apr 23-apr
10-apr 18-apr* 24-apr

29-apr
30-apr
1-mei

20-mei
14-mei 21-mei 28-mei
15-mei 22-mei 29-mei
SPEELDAGEN

3-jun

(= 17
2e Paasdag/2e
12 * 18 april
13 en 6 juni
14 vallen op
15 een maandag
16
18 Pinksterdag)
19
20

Data landskampioenschappen zondag

10-apr 18-apr* 24-apr

1-mei

6-mei
7-mei
8-mei
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15-mei 22-mei 29-mei

11 en 12 juni

Junioren (11 t/m 14 jaar & 13 t/m 17 jaar)

Data landskampioenschappen zaterdag

WEEK
Voorronde:
11 juni
Finale:VRIJDAG
18 en 19 juni
ZATERDAG
ZONDAG

12

13

14

15

16

8-apr 15-apr 22-apr
9-apr 16-apr 23-apr
10-apr 18-apr* 24-apr

SPEELDAGEN
19
17

29-apr
30-apr
1-mei

18

19

20

21

13-mei 20-mei 27-mei
14-mei 21-mei 28-mei
15-mei 22-mei 29-mei

22

26-mei
26-mei
26-mei
23

Feestdagen in 2022

17-jun
4-jun
6-jun*
INHAALDAGEN
18

8-mei

21

26-mei

22

6-jun*

Pasen: 17 en 18 april
Koningsdag: 27 april
Hemelvaart: 26 mei INHAALDAGEN
22
23
18
21
22
Pinksteren:
5 en 6 juni

6-mei
7-mei
8-mei

26-mei
26-mei
26-mei

3-jun
4-jun
6-jun*

Wie doet wat?
Park
Groundsman
Coördinatie groen
Coördinatie clubhuis

Eddo Neuteboom (06 51825545)
Carlo Knüppe
Carlo Knüppe

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

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

Coördinatie bardienst
Maandagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Donderdagavond
Vrijdagavond
Zaterdagochtend
Zondagochtend

Conny van Til
Henny Kromhout
Stefan van hezewijk
Carlo Knüppe
Ria Weise
Ria Weise
Gert van Reeuwijk

Administratief
Ledenadministratie
Redactie clubblad
Webmaster

Francis Groenwold
Annemieke Molster (vacature voor volgend jaar)
Stefan van Hezewijk

Commissies
Activiteitencommissie
Ledenwervingscommissie
Sponsorcommissie
Jeugcommissie
Duurzaamheid/energietransitie coördinator

Vacatures
Vacatures
Vacatures
Vacatures
Pieter Jan Stallen

Tennis
Tossleiding dinsdagavond (niveau 7 à 8)
Tossleiding vrijdagavond (niveau 6 à 7)
Tossleiding zondagochtend (8 à 9)
Competitie (VCL)
Training		

Monique v Schip, Willem Boorsma
Stefan van Hezewijk
Gert van Reeuwijk, Femke van Voorst-Stronks
Brent Bongers
Randy van den Brink, Frédérique de Vries en Hugo Kampschreur
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Samen bouwen aan bonsai
zondere activiteiten, maar ook gewoon op een normale tennisdag. Dit beeldmateriaal kan dan gebruikt
worden voor de posters en flyers, op de website en
in het clubblad.

Hiernaast zie je een mooi overzicht van wie wat doet. Wij
zijn een kleine vereniging met relatief veel vrijwilligers.
Dat moet ook, want er is een hoop te doen! Zeker nu we
veel vernieuwingen en verbeteringen willen doorvoeren
in het kader van de Bonsai-visie, zijn er extra handen
nodig. Veel mensen hebben het druk, maar vele handen
maken licht werk!
Wil je eens nadenken wat jij mischien zou kunnen doen?
Dat kan een uitgebreide taak zijn, maar ook kleiner en/
of op projectbasis. Hieronder vind je een lijst van dingen
die we graag buiten het bestuur willen beleggen (anders
raken wij namelijk overwerkt) en waar we dus mensen
voor zoeken. Wat zou jij willen en kunnen doen? We
horen heel graag van je!

•

Een jeugdcommissie. Het gaat hierbij om het contact
met de KNLTB (Tenniskids functionaris), de indeling
van de jeugdteams, de organisatie van de instuif en
toernooitjes.

•

Meerdere mensen die activiteiten willen organiseren. Het gaat hierbij om toernooien, zoals het openingstoernooi, het wijkentoernooi en de afsluiting
van de competitie en daarnaast om andere activiteiten zoals de thema-avonden en samen Wimbledon
kijken. Hiervoor kunnen we veel hulp gebruiken. Het
gaat dan zowel om mensen die echt de organisatie
op zich willen nemen, als om mensen die tijdens de
activiteit willen helpen. Op de activiteitenkalender
zie je al een paar geplande activiteiten waar de organisatie nog niet van rond is (zie pagina 16).

•

Een sponsorcommissie. We willen graag wat meer
vet op de botten kweken en een van de manieren om
wat extra centen op te halen is via sponsoren. Heb je
ideeën wie we daarvoor zouden kunnen benaderen
en/of heb je een vlotte babbel, laat het ons weten!
De sponsorcommissie zou ook bedrijfstennis kunnen
organiseren. Maar dat kan eventueel ook apart van
elkaar.

•

Iemand die het clubblad wil maken. Het is handig als
je ervaring hebt met een programma voor grafische
vormgeving, zoals in-design, maar dat hoeft niet per
se. Het clubblad komt nu een keer per jaar uit en
wordt gemaakt in februari (in maart op de mat).

We zijn op zoek naar:

•

•

•

Een ledenwervingscommissie. Wil je meedenken
over hoe we nieuwe leden kunnen werven? Over
bijzondere acties en leuke activiteiten? Wil je nieuwe
leden ook ontvangen en een warm welkom geven?
Meld je dan aan voor de commissie ledenwerving.
Mensen die willen werken aan het vergroten van de
naamsbekendheid, al of niet binnen de commissie
ledenwerving. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven
van nieuwsberichten op sociale media, een bijzonder bord in de berm aan de Kemperbergerweg, het
maken en verspreiden van flyers en posters (maken
en verspreiden hoeft natuurlijk niet door dezelfde
persoon te gebeuren) of een artikeltje in de wijkkrant
of Arnhemse Koerier.
Een of meerdere mensen die foto’s en/of filmpjes
willen maken door het jaar heen. Dat kan zijn bij bij-

21

Clubhuis open - dicht

Sleuteldienst
Week

Datum

Wie

13

28/3 – 3/4

Pim

14

4/4 - 10/4

15

11/4 - 17/4

Willem

16

18/4 - 24/4

Ria

17

25/4 - 1/5

Ans

18

2/5 - 8/5

Pim

19

10/5 – 16/5

Willem

20

16/5 – 22/5

Monique

21

23/5 - 29/5

Monique

22

30/5 - 5/6

Ria

23

6/6 - 12/6

Pim

24

13/6 - 19/6

Ans

25

20/6 - 26/6

Ria

26

27/6 - 3/7

Monique

27

4/7 - 10/7

28

11/7 – 17/7

Ans

29

18/7 – 24/7

Pim

30

25/7 – 31/7

Ria

31

1/8 – 7/8

Ans

32

8/8 – 14/8

Willem

33

15/8 – 21/8

Ans

34

22/8 – 28/8

Ria

35

29/8 – 4/9

Monique

36

5/9 – 11/9

37

12/9 – 18/9

Pim

38

19/9 – 25/9

Ans

39

26/9 – 2/10

Pim

40

3/10 – 9/10

Willem

41

10/10 – 16/10

Monique

42

17/10 – 23/10

Ria

43

24/10 - 30/10

Pim

Monique

Willem

en hoe werkt het met de sleutel?
Van 1 april tot 1 november is de deur van het clubhuis altijd overdag en in de avond open. Deze wordt elke ochtend
tussen 9.30 en 10.00 opengedaan door een vast groepje
leden. Alleen als de banen onbespeelbaar zijn door slecht
weer gaat de deur niet, of pas later open. Zie voor info bij
slecht weer de KNLTB-clubapp.
Als de deur open is, kan iedereen op het park bij de toiletten, kleedkamers, verbandkoffer, AED en de knoppen
voor de baanverlichting (naast de deur tussen hal en kantine, zie de instructie onder het bedieningspaneel en extra info op de website)..
Mocht onverhoopt de buitendeur gesloten zijn als je overdag komt spelen, dan kun je op het schema van de sleuteldiensten (hiernaast) zien bij wie je (na een telefoontje)
de sleutel kunt afhalen. Dit schema staat ook in de KNLTBclubapp.
Door de week vanaf 19.00 uur en ‘s ochtends in het weekend is er altijd een barkeeper die de deur naar de kantine
open doet, en na afloop alle deuren sluit. Op een paar
ochtenden in de week, als er een ochtendtoss is, clinics
of competitie, dan zal ook de tussendeur naar de kantine
open zijn. Die gaat weer dicht als de activiteit afgelopen
is. Als de banen niet bespeelbaar zijn, is er uiteraard geen
barkeeper. Zie voor info bij slecht weer de KNLTB-clubapp.
Bij vragen of onduidelijkheden kun je altijd bellen naar
Carlo Knüppe (06 55172405)

Willem

Willem Boorsma, Bakenbergseweg 292, tel.: 06-51348207
Ans van den Eijnden, Sylvalaan 11, tel: 3519659
Ria Weise, Kemperbergerweg 613, tel: 3511400
Pim de Neeff, Kemperbergerweg 87, tel: 3703151/0610283816 (Wilma)
Monique van Schip, Bloylantweg 10, tel: 0610122886
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