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Egerealiseerd door

Alle actuele informatie over competities,
toernooien en andere WLTV activiteiten

nu 24 uur per dag beschikbaar
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Voorwoord van de voorzitter

25 jaar jong !
Of zijn we 25 jaar
oud? Zijn we wel 25
jaar oud? Nou is daar
in principe geen
discussie over, maar
Nederlanders als we
zijn: “In principe“!
Want wanneer was
de gemeente zo
vriendelijk mee te
werken aan het
aanleggen van tennis

banen? Jaaaaren later pas. Ofwel: het echte WLTV,
op eigen park, bestaat korter dan 25. Kijk je daaren-
tegen naar de moeite en energie die in het tennis-
leven is gestoken, dan bestaat WLTV al veel langer
dan die officiële 25 jaar. Heel veel inspanning werd
verricht voordat WLTV bestond, dus eigenlijk
bestaan we al veel langer dan 25 jaar! Voordat
dáárover weer gediscussieerd kan worden: ja ja, ik
ga even voorbij aan de vraag hoe je langer kunt
bestaan, dan je bestaat. Maar eigenlijk is dat zo.

En laten we wel wezen: het starten en oprichten
van een tennisvereniging, en het doorzagen en
volhouden totdat er een tennispark is/was, is
natuurlijk een enorme inspanning geweest.
Daarom breng ik dat punt, dat WLTV eigenlijk wel
langer bestaat dan 25 jaar. Juist toen zijn er veel
en wezenlijke zaken gerealiseerd. Dat begon al in
1978. Niet alleen is dat al een eeuw geleden, als
je zo terugdenkt aan hoe we er toen als tennis-
sers bijliepen? Korte broeken, heeel korte
broeken dus, houten rackets, witte ballen…
Kortom: dan is 25 jaar al wel oud !

Hoe staan we er als vereniging in 2004 voor?
Al jaren en nog steeds, is er een stevige wacht-
lijst, voor senioren en voor junioren. Tennissen
leeft dus nog steeds, en, zoals ik het in die paar
jaar dat ik lid ben meemaak, niet alleen vanwege
de sport, ook voor alle sociale activiteiten die bij
de sport horen: wedijveren, napraten, samen iets
doen, elkaars gezelligheid opzoeken, een behoor-
lijke grote groep is er zelfs bij gaan bridgen. En…

we staan opnieuw op de stoep van de gemeente
hard tegen de deur te duwen om bij hen toestem-
ming voor nieuwe, extra banen te krijgen. Het lijkt
wel of er dus in die 25 jaar niets is veranderd!
En dan zeg je dus: WLTV is 25 jaar jong,
heeft nog een geweldige toekomst voor zich.
We willen all-weather banen, uitbreiding van het
park, winteractiviteiten, meer jeugd de kans geven,
enz enz. Het bruist nog steeds in onze club. 

Of je dus van 25 jaar oud of van jong moet
spreken is dus lastig te beantwoorden.
De vergelijking met de halfvolle en zijn compaan
de halflege fles durf ik zo niet meteen te maken:
voor je het weet word je voor alcoholist uitge-
maakt! In elk geval vind ik dat er op ons jubileum
getoast mag worden, maar eerst gaan we met
sportieve activiteiten aan de gang, voor jong en
oud, voor actievelingen en “meegenieters”. Een
lustrumprogramma dat er wezen mag. En niet
alleen op onze grote lustrumdag 26 juni; heel het
jaar door wordt dit lustrum gevierd. 

Veel plezier, en voor de komende jaren: veel
zomer- EN winterplezier!

Wim van Kerkoerle, Voorzitter WLTV

“De Schakel” 14 september 1978
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“De Schakel” 9 november 1978
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Van een Oud-Voorzitter

Een positieve opwaartse lijn
Wie WLTV vanaf de oprichting heeft meege-
maakt, weet dat onze vereniging is geworden
wat het nu is dankzij de inzet van vele actieve
(oud)leden. WLTV begon 25 jaar geleden als een
tennisvereniging met leden, maar zonder tennis-
banen. Deze werden aanvankelijk in Valkens-
waard gehuurd.
Wie onze gemeente enigszins kent, weet dat
veel lobbywerk, tact en geduld nodig is geweest
om steun en medewerking te verkrijgen om
onze wensen te verwezenlijken. Dat alles is
ons, mogen wij nu wel zeggen, geweldig goed
gelukt. Ons tennispark is er gekomen en al
spoedig uitgebreid van 4 naar 5 banen en nu,
aan het einde van dit jaar, zal een uitbreiding
plaatsvinden naar 7 banen, waarvan 4 french
court.
Daarnaast beschikken wij over een paviljoen dat
wij zelf uitbaten, met alle voordelen van dien. In
de wijde regio staat WLTV bekend als een van
de gezelligste verenigingen waar gastvrijheid en

sportiviteit hoog in het vaandel staan. Voor ons
jaarlijks open toernooi passen de deelnemers
hun vakantieplannen aan om mee te kunnen
doen. Menig café in de omgeving is jaloers op
onze baromzet.
De 7 commissies en het bestuur zijn er tot op
heden in geslaagd WLTV een groeiende en
bloeiende vereniging te laten zijn waarbinnen
alles goed loopt. De leden die daarin zitting
hebben (gehad), actieve vrijwilligers en spon-
soren verdienen dan ook alle lof.
De laatste 8 jaren heb ik als voorzitter belang-
rijke ontwikkelingen binnen onze vereniging
meegemaakt. Het waren drukke doch plezierige
jaren omdat er steeds een positieve opwaartse
lijn in zat. Ik wens het huidige bestuur en leden
van harte dat deze zal worden gecontinueerd
en dat gezegd kan blijven worden dat het goed
gaat met WLTV.

Ad van Meer

Het kennismakingstoernooi in sporthal Hoeveland op 26 augustus 1979 ...
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...Eric Dijks ontvangt de poedelprijs van het

kennismakingstoernooi...

...met als winnaars (st.v.l.n.r.): 

Anneke Nieuwenhuis, 

Jos Nieuwenhuis, 

Yvonne Verhoeven,(poedelprijs) 

Diny Baars, 

Anton vd Heijden, 

Robert-Jan Marringa, 

(en zittend):

Jan vd Broek (poedelprijs)

en Annelies vd Broek

Het bord wat Anton van der Heijden

in zijn garage overtekende van een

dia en wat meeging met de eerste

toernooien in sporthal Hoeveland

... en het herfsttoernooi op 18 oktober 1980 ...
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ledenadministratie 

Het Ledenbestand
De eerste ledenlijst, opgesteld in 1978 (dus nog
voor de officiële oprichting) vermeldde 134
leden. Daarvan zijn er nu nog 20 lid.
Toen het park, met vier banen en nog zonder
verlichting, werd geopend bevatte deze lijst 300
senioren en 100 junioren/aspiranten. 
Aspiranten waren kinderen tussen zes en acht
jaar die slechts een paar uur per week, onder
begeleiding van moeder-vrijwilligers, mochten
tennissen. Na verloop van tijd kon deze cate-
gorie leden niet worden gehandhaafd omdat er
niet voldoende begeleiding meer kon worden
gevonden en we deze kinderen, op ons onbe-
heerd park, niet alleen wilden laten. Daarom
kunnen kinderen nu pas vanaf acht jaar lid
worden.
Vanaf de opening bestond er een behoorlijk
lange wachtlijst. Om die te proberen weg te
werken werd er eerst een vijfde baan, en nog
later verlichting, aangelegd waardoor het leden-
bestand uitgroeide naar 375 senioren en 125
junioren.
Maar ook hiermee werd de wachtlijst niet opge-
heven. Daarom werd er bij de gemeente Waalre
een dringend verzoek neergelegd om opnieuw
te mogen uitbreiden, nu met twee allweather-
banen. Dit verzoek is inmiddels gehonoreerd
met de belofte dat nog dit jaar deze banen
zullen worden aangelegd op het naast ons park
gelegen voetbalveld. 
Zou dan de wachtlijst, waar momenteel onge-
veer honderd personen op staan vermeld, dan
eindelijk kunnen worden weggewerkt? Voor
WLTV is het heel plezierig om een wachtlijst te
hebben omdat daarmee een voldoend lede-
naantal verzekerd is, maar voor diegenen die
daar op staan is het heel vervelend te moeten
wachten. Zeker voor junioren lijkt een wachttijd
van minimaal twee seizoenen een oneindig
lange tijd. Laten we, vooral voor hen, er maar
van uit gaan dat ook zij volgend jaar lid kunnen
worden!

Anton van der Heijden
ledenadministratie

Op 4 oktober 1980 wordt Karin van Kuijk door het

bestuur gefeliciteerd als 500e lid van WLTV.

v.l.n.r.: Anton v.d. Heijden (secretaris), Ben v.d. Stam

(penningmeester), Bas Diemer (voorzitter) 

en Karin van Kuijk.

Leeftijden WLTV leden 1997 versus 2004
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Nog geen tennisbaan te zien!

Ons oude nieuwe paviljoen...

... was toch wel heel gezellig!
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Technische commissie

25 Jaar door de ogen van een ouder (TC)lid
Als “tientjeslid” begonnen in de zeventiger jaren,
omdat de aanleg van banen door het oprichtings-
comité niet zo gemakkelijk tot stand kwam door
tegenwerking van buiten. Theo Jansen van de
banen in Aalst zag namelijk zijn boterham in
gevaar komen na de laatste uitbreiding. Vandaar
dat we het een paar jaar elders moesten zoeken.
Toen de eerste banen er lagen kwam relatief snel
de vijfde en moest gedacht worden aan een eigen
paviljoen. We konden niet eindeloos bij Jonkers
blijven hangen. Ben van de Stam zocht gretig op
de markt en hoorde dat de kwijnende openbare
school moest verdwijnen en melde zich als lief-
hebber. En warempel het kon. De school moest
verdeeld worden tussen DVS- hockey en WLTV.
Helaas kregen wij niet de natte partij. Maar daar
wist Wil Vos wel raad mee en samen kregen we
ook een echt keukentje van de grond. We moest
wel zelf de school afbreken, transporteren en de
elementen weer opbouwen. Toon Hoens legde
alles op foto vast. “t Stamineeke“ was geboren!
Daar hebben we jaren veel plezier in beleefd.
Maar bij de opening sprak Bas Diemer al de hoop
uit, dat na een jaar of zeven toch aan een nieuw
paviljoen moest worden gewerkt.
Ik heb erg veel oude papieren opgeruimd, maar
gelukkig had ik nog een clubblad van 1989. 
Als je dat openslaat dan straalt het een geweldige

florerende club uit. Een sterk en uiterst enthou-
siast en actief bestuur, een klein, maar gezellig en
vol clubhuis en een groot feest voor het tienjarig
bestaan tegoed!
Het bestuur wist ook aardig te filosoferen, gezien
de openlijke discussie in het clubblad over doel-
stelling, uitgangspunten en randvoorwaarden.

Wat mezelf betreft kan ik zeggen dat ik een
aantal jaren met veel plezier in de technische
commissie heb gezeten met als specialiteit eerst
interne competitie en later als competitie leider
voor de kring. Toen Ben van de Stam het na een
aantal jaren welletjes vond heb ik ook met veel
plezier zijn beheerstaak overgenomen. Een acti-
viteit die daarbij veel energie heeft gekost was de
aanleg van verlichting. De omgeving werkte zo
hard tegen, dat we tot de Hoge Raad door
moesten om het voor elkaar te krijgen!
Intussen kwam er weer een grote, maar dankbare
klus: het nieuwe paviljoen. Daar hebben we met
velen hard aan gewerkt, van grondwerk tot en
met het dak. Wil Vos was natuurlijk weer
onmiddellijk bereid zijn handen uit de mouwen te
steken en bleek de grote deskundige voor de
natte ruimten. Theo Gerrebrands ontpopte zich
als elektricien en Theo van de Nieuwenhof als
schilder.. En het staat er nog steeds!
Inmiddels zijn we alleen als veteranen actief om
nog een balletje te slaan.

Harry BaarsOpening van ‘t Stamineeke op 11 april 1987

De uitnodiging voor de opening van het paviljoen
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Eindhovens Dagblad 13 april 1987
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Redaktiecommissie

Van knippen en plakken naar ‘knippen’ en ‘plakken’
De eersten die in 1983 met het WLTV-boekje
begonnen waren Loes Mutsaers en Anton van
der Heijden. Later hebben ook o.a. Mieke
Diemer, Paula Thomas, Henny Uijen en Ine
Wouters de nodige jaren zitting gehad in deze
commissie. Nu bestaat deze commissie al weer
een aantal jaren uit: Annette Roeland, Selma vd
Wel, Lilian Euverman en Mieke Peijnenburg. 
In de beginjaren moest alles nog overgetypt,
geknipt en geplakt worden. Anton weet het
zich nog goed te herinneren, maakte je een
foutje dan moest het hele stuk opnieuw.
Gelukkig kregen ze een typiste, Anneke Rottier. 
Het boekje werd toen gedrukt bij drukkerij
Peeters. De heer Peeters nam het allemaal niet
zo nauw. Anton weet nog dat het boekje op
vrijdag klaar moest, jawel, het was op vrijdag
klaar maar wel een week te laat en die zaterdag
moest het de deur uit. Bleek ook nog eens dat
de helft van de bladzijden er op zijn kop in zat.
Anton heeft toen uit al die boekjes de nietjes
gehaald, een loeizwaar, lomp nietapparaat bij
Peeters gehaald en alle boekjes opnieuw in
elkaar geniet. Het was tenslotte vrijdagmiddag,
zij deden niets meer voor maandagmorgen! 
Zo wilden ze ook een embleem of logo op het
boekje. De overbuurjongen van Anton, Oscar
Kraan, studeerde aan de grafische school en
heeft toen het ons allen bekende logo van
WLTV ontworpen.
Anton heeft daarna nog van die tekening een
dia gemaakt, deze in zijn garage op een groot
bord geprojekteerd en dat overgetekend. Dat
bord is, zeker in het begin dat er nog geen
eigen banen waren, steeds meegesleept naar de
toernooien zoals in Hoeveland.
Het WLTV-boekje is altijd ‘selfsupporting’
geweest, dat wil zeggen dat alle kosten gedekt
konden worden door de advertenties.
Dat is altijd wel gelukt, maar zover ik weet
hebben alle mensen die zich met die advertenties

bezighielden, er een hekel aan gehad om achter
nieuwe adverteerders aan te gaan. Het is toch
een soort van schooiwerk.
Tot een aantal jaren geleden werden de
stukjes handgeschreven ingeleverd en moesten
vervolgens worden overgetypt. Toen werd de
computer wat meer gemeengoed en konden
ook floppies ingeleverd worden, dat was al een
hele vooruitgang. Zo staat het eigenlijk ook nog
steeds voor in het boekje dat zullen we
maar eens meteen veranderen! Vandaag de
dag wordt alles op de mail gezet en hoeven we
niet meer te knippen en te plakken maar
‘knippen‘ en ‘plakken’ en dat is toch héél wat
anders!!!

namens de redaktiecommissie
Mieke Peijnenburg
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De periode vooraf-
gaand aan het
nieuwe tennisseizoen
is altijd een drukke
periode voor onze
commissie. Dan vindt
het opmaken van de
banen plaats en moet
het park in orde
gebracht worden. Het
opmaken van de
banen is zeer arbeids-
intensief, wat eigenlijk
niet kan zonder mee-
werkende vrijwilligers
van onze club. De toplaag wordt dan machinaal
van de banen geschraapt en vervangen door een
nieuwe toplaag van vers gravel. Dit betekent dat
er vele kruiwagens oud en nieuw gravel heen en
weer gereden moeten worden. Ieder jaar zoeken
we een aantal leden die een paar uurtjes op een
zaterdag vrij kunnen maken om te helpen. Het
park zelf moet ook voorjaarsklaar gemaakt
worden. Dat betekent snoeien van de vele coni-
feren, bijwerken van bestrating en hekwerken,
wegwerken van oude bladeren en snoeiafval,
etc. Tenslotte worden de netten en netpalen
geïnstalleerd en worden de bankjes e.d. schoon-
gemaakt en neergezet. Daarna is het aan jullie,
de leden van WLTV, om bij te dragen aan het
onderhoud. Door na iedere speelbeurt goed de
baan te slepen, maar ook door je aan te passen
aan de automatische sproeibeurten die op vast
tijdstippen plaats vinden. Sproeien is van het
grootste belang voor de baankwaliteit.

Nu de uitbreiding van het aantal tennisbanen
aanstaande lijkt te zijn, zal het komende jaar (?)
voor onze commissie een bijzondere periode
worden. Naast de aanleg van twee nieuwe
banen, wordt er gedacht aan het ombouwen van
baan 1 en 2 naar de nieuwe baansoort, zodat er
vier allweather-banen beschikbaar komen.

Michiel Roelofs

Beheercommissie

Gravel, snoeien en groeien
De beheercommissie: niet te verwarren met
beheers-commissie zoals sommige mensen zeggen.
Als commissie houden wij ons bezig met het beheer
van ons tennispark. Alle daarvoor benodigde
vaardigheden beheersen wij als vrijwilligers echter
niet zelf. Vandaar dat onze beheercommissie wordt
bijgestaan door externe krachten die het technisch
onderhoud van de banen en het dagelijks onder-
houd uitvoeren. De commissie wordt gevormd door
Adri Thomas, Albert van de Meerakker, Sjef van
Geffen (bestuurslid), JanHein Peijnenburg en
Michiel Roelofs (voorzitter). Het technisch onder-
houd van de banen wordt uitgevoerd door Jacq
Mikkers.

Het beheer van ons tennispark is volledig in
handen van de club zelf. Dit in tegenstelling tot
de meeste andere sportclubs in Waalre waar de
gemeente de sportvelden en kleedaccommoda-
ties beheert en verhuurt aan de club. Dit eigen
beheer heeft voordelen en nadelen. Nadeel is dat
we als club de volledig verantwoordelijk zijn voor
de staat van onderhoud. Maar ”ieder nadeel heb
ze voordeel”, zodat er eigenlijk meer voordelen
dan nadelen zijn. Doordat we zelf alles moeten
beheren zijn we ook instaat direct maatregelen te
nemen als we dat nodig vinden. Zo zijn we vorig
jaar gestart met een andere wijze van technisch
baanonderhoud, inmiddels is duidelijk dat de
kwaliteit van de banen aanzienlijk verbeterd is. Als
commissie hebben wij de afgelopen jaren veel
kennis opgedaan over het onderhoud van gravel,
niet in de laatste plaats doordat Albert er nu bij is.
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Lustrumcommissie

Even een feestje bouwen….
De organisatie van de festiviteiten rond het
lustrum is in handen gelegd van de Lustrum-
commissie. Deze commissie is in het leven
geroepen door het WLTV bestuur, destijds in de
persoon van Ad van Meer, die (seizoen 2002!)
voorzichtig informeerde bij ondergetekenden of
wij het leuk zouden vinden om de organisatie
voor ons rekening te nemen. Dat vonden wij, en
op 13 februari 2003 vond de eerste vergadering
van deze commissie plaats. Dat resulteerde in de
eerste contouren van het feest, en in een ruwe
planning. Na nog wat vergaderingen was al in
juli 2003, een jaar voor de geplande datum,
duidelijk wat er allemaal zou gaan gebeuren.

Na het "vakantiereces" werd de organisatie met
hernieuwde energie opgepakt. Belangrijk
aandachtspunt was natuurlijk de begroting van
de dag, en in dat kader: sponsorwerving.
Hoewel het bestuur een aardig budget ter
beschikking stelde, lagen de ambities voor de

dag toch nog wat hoger. Gelukkig blijken veel
bedrijven (én particulieren) WLTV een warm hart
toe te dragen, en is het mogelijk geweest om
een mooi programma ook financieel rond te
krijgen. We spreken nog maar eens onze harte-
lijke dank uit naar al diegenen die dit feest
mogelijk hebben gemaakt!

Begin 2004 startten de echt intensieve voor-
bereidingen voor het feest. Voor een dag als
deze blijken duizend-en-één dingen te moeten
worden geregeld. Dat varieert van loeizware
bloembakken  die moeten worden verplaatst,
een tent en warmtekanon voor evt. slecht weer,
ijs voor goed weer, allerhande promotiemateri-
alen, vergunningen, versieringen, eten/drinken/
muziek/artiesten, en ga zo maar door. 

Tastbaar resultaat van dit alles? Een map vol met
verslagen van de vergaderingen. Een draaiboek
met enkele honderden aandachtspunten. Een
logo in RVS, mooie posters, uitnodigingen en dit
jubileumboekje. Een prachtig versierd feestter-
rein. En hopelijk op 26 juni een geweldig feest!

Ja, even een feestje organiseren…. Maar we
hebben het met plezier gedaan. Wij wensen
jullie allemaal een gezellige en onvergetelijke
dag toe!

Lustrumcommissie
Henk en Simone Meuter
Hans en Elsbeth Schotte
Bart en Saskia Spackler
Roland en Marjet Vonk
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WLTV 25 JAAR, 26 juni 2004
Op 26 juni 2004 vieren we met een spetterend feest het 25-jarig bestaan van WLTV. Op die dag
bruist het op het park van allerlei activiteiten, met voor ieder wat wils. Natuurlijk mag ook jij niet
ontbreken op dit festijn. We nodigen je graag uit om deel te nemen aan de verschillende acti-
viteiten, en er gezamenlijk een groot feest van te maken dat ons allen nog lang zal heugen!

de Lustrumcommissie

Programma
12:00 Opening

12:30 Feestelijke brunch
voor jong en oud, in een feestelijke omgeving, met nog een speciale gastspreker 
rond 13:00!

13:30 Tennismiddag o.l.v. Paul Haarhuis
Nog een introductie nodig? Winnaar - samen met Jacco Eltingh - van álle Grand Slams. 
In 1993 en 1998 wereldkampioen. In totaal  51 dubbelspeltitels op zijn naam, en 
wegens zijn grote verdiensten voor het tennis erelid van de KNLTB.

13:30 Clinic WLTV-jeugd 
Wil je eens een balletje slaan met een toptennisser? Schrijf gerust in! 

15:00 Demonstratiewedstrijd Haarhuis - Van de Stroet
Kom Stefan van de Stroet aanmoedigen in een titanenstrijd, die spannend en verrassend
belooft te worden.

16:00 Clinic WLTV-senioren 
Staat u wat stil in uw tennis-ontwikkeling? Toe aan advies van een professional? Neem deel
aan de clinic!

20:30 Feestavond “Back to ' 79”
Met een bijzondere ontvangst, een speciale gast, de muziek van toen, en... 
de prijzen van toen! 

Parallel aan dit programma is er gedurende de middag nog volop vermaak voor zowel 
de wat jongere als de oudere jeugd. We noemen: een springkussen, gratis ijs, en een
workshop breakdance.
Natuurlijk is het leuk en gezellig als u in grote getale komt kijken naar alle activiteiten, 
ook als u zelf niet deelneemt. U bent van harte welkom!

Inschrijven kan via de door u ontvangen uitnodiging of via de website: www.wltv.nl/inschrijven
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Stefan van de Stroet
Onze club wordt in de demonstratiewedstrijd
vertegenwoordigd door onze jeugdtrainer,
Stefan van de Stroet. Voor wie hem nog niet
kent zetten we wat (wapen)feiten op een rijtje.
Stefan is 21 jaar en woonachtig in Waalre. Hij is
afkomstig uit Meppel. Op zijn twaalfde is hij in
een gastgezin in Waalre gegaan om te kunnen
gaan trainen bij de tennisschool van Henk van
Hulst. Na zijn Havo-opleiding heeft hij een jaar
full-time getennist. Na dat jaar heeft hij naast
het tennis de studie weer opgepakt (commer-
ciële economie). 
Momenteel is Stefan niet alleen actief als jeugd-
trainer bij WLTV, maar ook als trainer bij tennis-
school Gijs en tennisacademie Henk van Hulst.
Verder verzorgt hij enkele bondstrainingen voor
de regio Zuid. In de zomer is hij frequent te
vinden op de Nationale Ranglijst toernooien.

Geboortedatum: 19-02-1966
Woonplaats: Waalre
Lengte: 1.88 m
Gewicht: 80 kg
Speelt: rechtshandig
Professional: in 1988
Huidige ATP Entry System
positie dubbelspel: 24 (3 februari 2003)

Paul Haarhuis heeft in het enkelspel één ATP-
toernooizege op zijn naam staan, namelijk die
van Jakarta in 1995. In 1990 won hij de KNLTB
Masters en was hij nationaal kampioen. 
Met Jacco Eltingh vormde Paul Haarhuis tot eind
1998 een ijzersterk dubbelteam. Samen wisten
ze alle Grand Slams op hun naam te schrijven.
Bovendien werden ze in 1993 en 1998 wereld-
kampioen. Voor al hun bijzondere tennispresta-
ties werden ze benoemd tot ereleden van de
KNLTB. Haarhuis won in zijn tennisloopbaan tot
nu toe maar liefst 51 dubbelspeltitels.
In 2001 speelde Haarhuis vier keer een toernooi
met Sjeng Schalken. In Milaan, ´s- Hertogen-
bosch en Amsterdam waren ze zeer succesvol,
alle drie toernooien werden gewonnen. Tijdens

de US Open bereikten ze de halve finale. 
Paul Haarhuis speelde in 2002 slechts acht toer-
nooien. Samen met Kafelnikov won hij Roland
Garros en stond hij in de finale van het Tennis
Masters Series toernooi in Monte Carlo. Met
Schalken bereikte Haarhuis de halve finale in Milaan
en met MacPhie de finale in 's-Hertogenbosch.
Haarhuis maakt sinds 1990 deel uit van het
Nederlands Davis Cup team. Hij heeft 30 van
zijn 47 partijen gewonnen, waarvan vijftien in
het enkelspel en vijftien in het dubbelspel.

De sportieve hoogtepunten
in Stefan's tenniscarrière tot
op heden:
• Als jeugdspeler in de leef-

tijdscategorieën t/m
12,14,16,18 jaarlijks geëin-
digd bij de eerste 5 van
Nederland. 

• Winnaar van twee A** toernooien in Veendam
en Assen.

• Winnaar van een drietal A* toernooien, Meppel,
Uden, Groningen. 

• Dubbelspel winnaar van twee A*** toernooien,
Geldrop en Zevenbergen.

• Handhaving met SFA/Volley in de landelijke
Hoofdklasse gemengd op de zondag.

• Hoogste ranking Nederlandse ranglijst:
enkelspel 37e, dubbelspel 17e.

Paul Haarhuis

Bron: www.knltb.nl
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Wij danken de volgende sponsoren hartelijk vo

Valkencourt Sportcentrum

Accountants en Belastingadviseurs
Kantoor Van den Boomen

Aktivteitenorganisatie TAC

Assurantie- & Administratiekantoor
Versmissen

Cafe Zaal Wolderse Wever 

Fysiotherapie J. E. H. Roex

Lederatelier Danielle

Restaurant Herberg 
De Oude Toren

Tuincentrum Veldhoven

Wijlaars Grond en
Cultuurtechnische Werken

B O U W M A R K T

Autobedrijf
Dereumaux
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Van Hardeveld Optiek

Kantoorboekhandel
J. Versmissen

Bloemenatelier Waalre

Schellens Bakkerij

Slijterij Gall & Gall

Versboetiek Kaatje Jans

Cafetaria 't Houten Kietje

De Bont BV

Keurslagerij Vos

or hun bijdrage:
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Paviljoencommissie

De laatste set!!
Menig voetballer is zeer gesteld op de “derde
helft”. In die kringen wordt hiermee de gezellig-
heid in de kantine na een wedstrijd aangeduid.

Nu komt bij WLTV natuurlijk iedereen met name
voor het tennissen zelf!!! Het is echter niet
moeilijk vast te stellen dat desondanks veel
leden de gezelligheid in het eigen paviljoen na
de wedstrijd “welverdiend?” op prijs stellen.

De paviljoencommissie stelt voor om deze
“after” bezigheid voortaan aan te duiden als
het spelen van de laatste set. Zeg nou zelf: het
klinkt toch een stuk beter als er gezegd wordt
dat xxx zijn laatste set aan het spelen is dan xxx
hangt aan de bar.

Wij als paviljoencommissie doen ons best om
deze laatste set zo goed mogelijk te laten
spelen. Wanneer het tennisseizoen op 1 april
start is er achter de schermen al het nodige
voorbereidingswerk verricht.

In februari wordt er al gestart met het
vervaardigen van de bardienstschema’s. Het is
elk jaar weer een heksentoer om voldoende vrij-
willigers te vinden die de bar willen bedienen.
De nieuwe barvrijwilligers moeten uiteraard ook
geïnstrueerd worden. Maar gelukkig lukt dit elk
jaar toch maar weer.

Verder moet het paviljoen en het terras
gebruiksklaar worden gemaakt. Het serviesgoed
en alle glazen worden afgewassen. (Overigens
worden wekelijks door een lid van de commissie
de glazen wederom gespoeld en de bar
gepoetst). Alle kasten, apparaten en warmwa-
terinstallaties worden gecontroleerd en schoon-
gemaakt (o.a. op hygiëne en legionella).
Eventuele kleine reparaties worden verricht en
daarna kunnen de vlaggen weer in top zodat
het tennisseizoen kan beginnen.

Zeker niet onbelangrijk is verder dat de voorraad
op peil wordt gebracht. Wist u trouwens dat

twee leden van onze commissie hier wekelijks
mee bezig zijn? Bestellingen opnemen, door-
bellen of zelf halen, zorgen dat er iemand in het
paviljoen aanwezig is zodat de leverancier zijn
spullen kan afleveren; bestellingen controleren,
opruimen etc.

Zeker niet onbelangrijk is de financiële boek-
houding. Elke week worden de kasstortingen
gecontroleerd en de omzet nauwgezet bijge-
houden. Verder wordt de werkster wekelijks
betaald en de boekhouding bijgewerkt.

Het bovenstaande geeft in het kort een indruk
waarmee de paviljoencommissie het hele jaar
druk is. Wij hopen dat het resultaat van onze
inspanningen ertoe leidt dat het spelen van de
laatste set voor ieder aangenaam verloopt, niet
in de laatste plaats voor de clubkas.

Heeft u nog ideeën voor het spelen van de
laatste set? Bel dan met de voorzitter van
onze commissie, Jean van Rossum, telefoon-
nummer: 2218287, of met één van de andere
commissieleden.

De paviljoencommissie,
Jean, Martijn, Irmgard, Albert, Cees, 
Guus en Ursula
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Evenementencommissie

‘De Kruk’ wordt ieder jaar uitgereikt

Onze commissie bestaat uit 5 personen namelijk
Bobbie en Nancy Hollanders, Liesbeth Verhoeven,
Rob Knooren en Ton Verbeek. Sinds jaar en dag
is Eddy Euverman voorzitter en lid van deze
commissie geweest die dan ook een duidelijk
stempel op het functioneren van de commissie
heeft gedrukt. 
Dit jaar heeft Eddy het stokje overgedragen en
moeten wij laten zien dat wij dit ook zonder zijn
ervaring en bijdrage kunnen verzorgen.
De evenementen-commissie houdt zich bezig
met het verzorgen van een aantal jaarlijks terug
komende tennis evenementen. Zij is verant-
woordelijk voor de organisatie en realisatie van
deze evenementen. Het verzamelen van inschrij-
vingen en plannen van de wedstrijden, inkopen
van etenswaar, het aankleden van het paviljoen,
het opruimen en totale verzorging van de dag is
de verantwoordelijkheid van de evenementen-
commissie.

Momenteel zijn we terug naar 3 evenementen
per jaar, het openings- en slottoernooi en het
invitatietoernooi. 
“De Kruk” is ook een terugkerend onderdeel en
wordt ieder jaar uitgereikt.
In combinatie met de overige aktiviteiten van
WLTV is de agenda voldoende gevuld.
Wij mogen tevreden zijn met het aantal inschrij-
vingen per evenement en zien dit dan ook als
een positief teken om vooral zo door te gaan.

met vriendelijke groet
De evenementencommissie.

Regelmatig werd het tennispark door de evenementen-
commissie compleet ‘verbouwd’...

... o.a. voor het 2-daagse pinkstertoernooi als circus.
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Niets was te gek,

van Mozart

tot YMCA en alles

wat er tussen zat

maar ook ...

... Flipje uit Tiel

Ook acts bij de ‘verbouwing’ en ...
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‘Krukken’ die uitgereikt zijn:
1986 - Adrie van de Laar
1987 - Ernst van Donk
1988 - Eddy Euverman
1989 - Jos Coppen
1990 - Ton Schaffer
1991 - Adrie Thomas
1992 - Anton van der Heijden
1993 - Toos Peeters
1994 - Jan van Houtum
1996 - Irmgard Schaffer
1997 - Gerda Hax
1998 - Jan-Hein Peijnenburg
1999 - Toon Wijlaars
2000 - Jean van Rossum
2001 - Toon Timp
2003 - Selma van der Wel

Ieder jaar werd er, vaak onder grote hilariteit,

tijdens het pinkstertoernooi aan één lid van

de vereniging ‘de kruk’ uitgereikt.

Deze persoon had zich, om diverse redenen,

verdienstelijk gemaakt voor WLTV.

...het snerttoernooi

Ank en Fred schonken zelf de door

hen gesponsorde erwtensoep 

...die tijdens het snerttoernooi

vaak in een warm najaarszonnetje

genuttigd werd.
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Jeugdcommissie

Een vrouwelijke commissie
Als voorzitster van de Jeugdcommissie werd ook
mij gevraagd iets te schrijven over onze
commissie. Wat me in de 8 jaar dat ik nu in de
JC zit het meeste is opgevallen, dat de commis-
sieleden steeds voornamelijk vrouwen zijn.
Op dit moment zijn dit Carla Verbeek, Linsay
Linders Molthoff, Simone Meuter, Marja Sanders
en marjet Vonk. Jammer voor de mannen dat ze
de gezelligheid van onze JC missen, maar nog
belangrijker dat ook de tennis ontwikkeling van
de jeugd aan hun neus voorbij gaat. 

Er is heel wat gebeurd de afgelopen jaren. Acht
jaar geleden kon je als achtjarige (als je zin had
om te tennissen) direct lid worden van WLTV. Nu
moet je er op tijd bij zijn en je baby alvast
aanmelden bij Anton dan is je kind zeker aan de
beurt als het acht is, want met een wachtlijst die
zelfs langer is dan die van de senioren is dat niet
overdreven. 
Erg trots zijn we als JC natuurlijk op onze eigen
jeugdbaan, die er na de nodige discussie einde-
lijk gekomen is. De selectie trainingen voor
kinderen, die kringcompetitie spelen is op touw
gezet en sinds vorig jaar hebben we voor de
jeugd een nieuwe fanatieke trainer namelijk
Stefan van de Stroet. Voor WLTV en zeker voor de
JC blijft Tanja als adviseur natuurlijk onmisbaar. 
Ook de vaste barbecue avond tijdens het finale
weekend van de jeugdclubkampioenschappen is

...later bij het Open Toernooi.

steeds weer een groot succes. Bovendien
hebben we op onze toernooien nooit te klagen
over het aantal inschrijvingen en de begeleiding
is steeds weer fantastisch. 
Nou dan bof je toch, als je van zo’n enthousi-
aste groep kinderen en commissieleden voorzit-
ster mag zijn. Wanneer we straks ook in de
winter nog kunnen gaan spelen zijn we als JC
helemaal gelukkig.

Verder wens ik iedereen veel plezier op het
lustrumfeest.

Groetjes 
Adrie Zegers.

Ook de jeugd vermaakt zich goed bij WLTV

Of het nu is bij een (jeugd)evenement...

... vroeger in de zithoek of ...
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Clubtrainers

Schaven aan talent
Tja, effe een stukje schrijven voor het jubileumboekje
is niet zo makkelijk voor mij als effe een tennis-
wedstrijdje winnen, maar ik ga m’n best doen.

Ongeveer 20 jaar geleden kwam ik als meisje
van 12 jaar bij WLTV. Het was voor mij maar een
‘neven’sport, want zoals jullie wellicht wel weten
staat JUDO bij mij op plaats 1 en zeker in die tijd.
Ik had een beginnerscursus achter de rug en
kwam er al snel achter dat ik nog veel moest
leren! Dat werd dus oefenen, les nemen, en veel
vrij tennissen. Zo ging dat mijn gehele middel-
bare schooltijd. Op het einde van de middelbare
school ben ik bij de jeugdcommissie gegaan, een
kei leuke commissie (een aanrader voor
iedereen!). 
Het verbaasde dan ook niemand dat ik na de
middelbare school koos voor de Academie voor
Lichamelijke Opvoeding, deze hbo opleiding,
leid je op tot “bewegingsdeskundige in agogisch
perspectief” oftewel gymleraar/lerares. 
Tijdens de “sportacademie” heb ik mijn licentie
tennisleraar A gehaald. Aangezien in die tijd
door enkel- en knieoperaties het niet meer
mogelijk was om veel te judoën ben ik veel meer
gaan tennissen en ja dan schiet het lekker op
qua techniek en tactiek. In het tweede jaar van
de opleiding ben ik al gaan lesgeven en wel in
Alphen, vervolgens ben ik training gaan geven
bij Eeckenrode. Toen stopte Eugene als jeugd-
trainer bij WLTV en dat was natuurlijk toch altijd
mijn cluppie, dus nam ik het graag over van
hem. Kei leuk, veel lol met de kinderen en je
mag ze nog wat leren ook, wat wil je nog meer?
En dat laatste is voor de mensen die mij kennen
wel duidelijk: Tanja wil alles meemaken en alles
doen en er zit maar 24 uur in een dag dus gaat
dat niet. Dat heb ik natuurlijk zelf moeten
ervaren. Veel lesgeven, de jeugdcommissie, nog
verder studeren en tegelijkertijd ook nog een
aktiviteitenorganisatie opzetten is natuurlijk veel
werk, maar ja, in mijn ogen kan alles. Maar
geheel terecht floten sommige “lesklanten” mijn
ook wel eens terug: ophangen (telefoon) “de
leeuw” je bent nu aan het lesgeven!!!

Ondertussen was ik in de avonduren de senioren
bij THES les gaan geven en toen ik hiermee
stopte om wat meer tijd ‘s avonds te krijgen,
kwam er een telefoontje van Eugene of ik een
jaar de senioren van WLTV onder mijn hoede
wilde nemen. Tja, daar kan ik natuurlijk geen
nee op zeggen. In dat jaar gaf ik zowel de juni-
oren als de senioren les en met heel veel plezier.
Echter vond ik het wel tijd om te stoppen bij de
jeugd, laat dat maar eens iemand anders doen,
te lang dezelfde trainer hebben vind ik geen
goede zaak, dus zo gezegd zo gedaan! Stefan
v/d Stroet werd en is nog steeds mijn opvolger,
en een verrekkus goeie!
Sinds dit jaar hebben jullie wellicht nog een
nieuw gezicht bij de club gezien, namelijk Aswin
de Jong, hij geeft op vrijdag en zaterdag de
senioren training.

We zijn dus inmiddels met z’n drieën en wat ons
betreft gaan we gewoon lekker zo door! Maar
het zou wel fijn zijn als we volgend jaar de
nieuwe banen er bij hebben, dan kunnen we
jullie nog meer lesmogelijkheden aanbieden.

Nou dat was het dan, een stukje over mijn
verleden bij deze gezellige vereniging!

Ook namens Stefan en Aswin kan ik zeggen dat
we zin heb-ben in het jubileumfeest, dus als het
enigszins kan zullen we zeker van de partij zijn!

Houdoe
Tanja de Leeuw
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Vanaf 1985 worden er elk jaar clubkampioen-

schappen gehouden.

De winnaars in de A-poule bij de dames, heren

en jeugd komen op het bord.

Vanaf de eerste keer in 1994 is het Open Toernooi

een jaarlijks drukbezocht en gezellig evenement.

De winnaars van het OT 2002

bij elkaar op de traditionele foto

De “organisatie” van het eerste Open Toernooi

en... dat van 2003
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Webteam

WLTV.NL
De onstuitbare opmars van internet heeft
inmiddels ook WLTV bereikt: sinds april 2004
beschikt de vereniging over een informatieve
website. De aanzet tot deze site is gegeven in
de zomer van 2003 –op het moment dat het
WLTV bestuur er lucht van kreeg dat één van de
leden actief was op dit gebied en wellicht voor
dit karretje te spannen zou zijn. Er werd daad-
krachtig een team samengesteld, veel verga-
derd, bergen informatie verzameld en
geredigeerd, en in april was het dus zo ver: de
WLTV site was een feit. 

Inmiddels is deze site uitgegroeid tot de meest
actuele bron van informatie over WLTV. Zo vindt
u er alle actuele informatie over toernooien,
competities, en overige activiteiten – meestal
ruim voordat deze informatie op de traditionele
wijze wordt verspreid. De site verschaft u, om
maar eens wat te noemen, snelle toegang tot:
de standen in de kringcompetitie; de speelsche-
ma's van de clubkampioenschappen; en de
uitslagen in de interne competitie. Daarnaast
bevat de site ook zeer veel achtergrondinfor-
matie. 

Op dit moment wordt de site inhoudelijk nog
gedragen door enkele enthousiastelingen,
waarbij met name Annet Leijten een schier
oneindige hoeveelheid speelschema's blijkt te
kunnen produceren – en dan nog voldoende
energie overhoudt om ook competitiestanden
bij te werken. Hoewel de weg naar het
webteam door sommigen dus nog moet
worden gevonden, merken we dat steeds meer
commissies en leden gaan begrijpen dat de site
een unieke mogelijkheid biedt om snel te
communiceren met alle WLTV leden. 

De site wordt onderhouden met een beheer-
systeem van automatiseringsbedrijf Integrace.
Met dit systeem kan zeer eenvoudig informatie
worden geplaatst op de diverse pagina's. Op dit
moment wordt dit nog centraal gedaan door
het webteam; het is echter de bedoeling dat de
diverse commissies de informatie zélf gaan
plaatsen, en "hun" deel van de site zelf gaan
onderhouden.

Toekomstplannen zijn er verder nog genoeg. Zo
wordt overwogen om op het besloten deel van
de site de mogelijkheid te gaan bieden om
online in te schrijven voor activiteiten. Verder
wordt gedacht aan een service waarbij je een
emailtje ontvangt als er nieuwe informatie op
de site is geplaatst, en aan een elektronische
nieuwsbrief. Dan zijn er nog de meer exotische
zaken als een webcam in het clubhuis en online
reserveren van banen. Nog ruim voldoende te
doen dus! 

Het webteam:
Sjef van Geffen, Mieke Peijnenburg,
Roland Vonk
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Onze Hoofdsponsors

Colofon
Dit boekje is samengesteld ter gelegenheid van
het 25 jarig bestaan van WLTV. 

De Lustrumcommissie bedankt iedereen die een
bijdrage heeft geleverd aan deze publicatie.
Speciale dank gaat uit naar Mieke Peijnenburg,
die met haar kennis van de WLTV archieven
onmisbaar was bij het selecteren van materiaal
en het samenstellen van het boekje. 

Samenstelling: Mieke Peijenburg
Simone Meuter
Marjet Vonk

Cover Ontwerp: Integrace BV
Layout en realisatie: Integrace BV
Druk: Prepart 
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Alle actuele informatie over competities,
toernooien en andere WLTV activiteiten

nu 24 uur per dag beschikbaar


