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Beste leden, 
Hier weer een nieuwsbrief met allerlei nieuwsfeitjes. 

 

 

De kidscompetitie is in verkorte vorm en la-
ter dan gepland gespeeld.  
Niet voor iedereen even handig, maar voor de 
deelnemers was het fijn om weer een balle-
tje te slaan. Team Rood moest de eerste 
keer uit naar Clinge. Niet prettig zo’n eind 
rijden voor de jongste leden. Hierover heeft 
ondergetekende al vele malen geklaagd bij de 
bond. Besloten werd niet af te reizen. Bij de 

volgende competitieronden kwam naar voren dat 
de spelers van Clinge, een groepje kinderen uit 
Clinge, St. Jansteen, Hulst etc. kwam. Aan de 
overkant zijn er verder geen teams die in Rood 
spelen. Hoe is het mogelijk zou je zeggen. Afijn, 
dit najaar komen er wel 4 teams uit in Zeeuws 
Vlaanderen. Tweemaal werd er in Wolphaartsdijk 
gespeeld en de opkomst was enorm. De eerste 

keer 19 en de 2e keer 24 spelers. Heel 
gezellig weer met vaders, moeders, 
opa’s, oma’s, broertjes, zusjes erbij om 
te kijken. Altijd een groot feest en de 
kids vinden het geweldig. Vol trots 
hoor je ze vertellen dat ze 1, 2, of 
soms wel alle partijtjes gewonnen heb-

ben. De eerste thuiswedstrijd was meester Raoul er ook bij. Hij zag kids van WPD, maar 
ook van de Schelde waar hij training geeft. Heel fijn was de hulp van Marlies en Kayleigh 
uit de jeugdcommissie. Juf Marlies kreeg met haar aanpak de aandacht van de kids. Kay-
leigh zorgde met haar draadloze speaker tijdens de warming-up voor de vrolijke noten. 
 

Groen 
Team Groen onder leiding van Emile de Witte, heeft na een slechte start heel mooi ge-
presteerd. De laatste wedstrijd tegen kampioen ‘tSwaecke wisten de jongens de stand ge-
lijk te houden 3-3. Het leek die morgen wel of ze met een bus gekomen waren. Heel het 
terras zat vol en Emile was blij toen ik aankwam om te 
helpen. Na afloop van de partijen kregen de kids van 
‘tSwaecke allemaal een medaille en bloemen van hun 
voorzitter en de teamcaptain. Voor iedereen was er ge-
bak. Wat een feest! 
Hero, Pepijn, Philip, Hugo en nieuwkomer Sam geweldig 
gespeeld! 
 

13-06  WPD - Zierikzee  1-5 

20-06  Kapelle - WPD  6-0 (no show) 



27-06  Noord-Beveland - WPD 2-4 

04-07  Bathse Kreek - WPD 3-3 

11-07  WPD - ‘tSwaecke  3-3 

Na afloop kregen Emile en ondergetekende 
een pakketje als dank voor onze inspanningen 
voor de rode en groene teams. Leuk leuk, 
vooral omdat er naast de flesjes drank een 
zakje sportmix zat...zou het helpen? Allemaal 
bedankt, heel lief! 
 

 

Junioren 
Samenwerking met de Goese Maan leek de 
oplossing om Luca, Jasper en Wolf competitie 
te laten spelen. Helaas kon Jasper door ziek-
te niet meedoen. Luca en Wolf zaten met 
schooltoetsen die uitgesteld waren. De bij-
drage door WPD was daardoor minimaal. Of 
dit volgend seizoen een vervolg zal hebben is 
nog de vraag, maar voor de tennisontwikke-
ling van de jongens zou het heel erg goed 
zijn. 
 

Senioren 
Helaas afgelast, maar voor het volgend sei-
zoen weer aangemeld. 
 

Nieuwe leden 
Met zomerlidmaatschappen en nieuwe basis-
schoolleden zit TV WPD momenteel op 94 le-
den. Dit is een aantal die we op dit park nog 
niet hebben meegemaakt. Geweldig! 
 

Doemorgen  
Tijdens de doedag 
waren er 9 leden 
actief en het re-
sultaat is goed 
zichtbaar. Er is 
hard gewerkt na 
de koffie met bo-
lussen. Dennis 

heeft de boeiboor-
den schoongemaakt 
op de ladder en Leo 
op de rolsteiger van 
John Schaafsma, 
waarvoor hartelijk 
dank, heeft ze in de 
was gezet. Er zijn 
netten opgehangen 
en spandoeken ver-
hangen, de houten 
banken zijn tijdelijk 
verplaatst, het RVS 

fietsenleunrek is geplaatst en Ellen ver-
zorgde de catering. Door Den Baas was een 

krat zelf gebrouwen bier geleverd om de 
mensen ook nog te verwennen. Al met al 
heel wat werk verzet op deze blommige 
morgen. 
 

Trots staat 
Raoul voor zijn 
eerste span-
doek. Precies 
op de plek 
waar hij het 
wilde hebben, 
Mooi man! 
 

 

 

 

Een paar dagen later kwa-
men de mannen van LI-

sport. We kunnen met een 
gerust hart de avondwed-
strijden van het toernooi 
verlichten, alles is weer 
schoon en afgesteld! 
  



Sanne, Jelle 
en Sophie 

 

Van harte ge-
feliciteerd 
met de ge-
boorte van 

 

Emma 
 

 

De overkapping 
21 juni kwamen de 
mannen van PMA-

montage om de 
overkapping te 
plaatsen. De Jong 
Montage had voor 

4 gegalvaniseerde steunen gezorgd die voor 
de montage benodigd waren. Dinsdag was de 
klus geklaard en we hebben een prachtige 

zitplaats, die nu 
al zijn diensten 
heeft bewezen. 
Je zou bijna den-
ken dat de over-
kapping er altijd 
gestaan heeft, 
de kleuren en 
stijl zijn perfect 

op elkaar afgestemd. 
 

Kantineschoonmaak 

De kantineschoonmaak stond op voor 17 juni, 
maar familieomstandigheden hield tot twee-
maal toe de organiserende dames buiten wer-
king. We gaan voor een herkansing op dinsdag 
27 juli om 9.30 uur. Wil je meehelpen dan kun 
je aanmelden via de clubapp of be-
stuur@tvwpd.nl. Hiervoor zijn dames en he-
ren welkom! 
 

Bardienst- en schoonmaakroosters 
Nu alles weer zo’n beetje als vanouds draait, 
worden binnenkort voor de resterende maan-
den van dit jaar de roosters samengesteld. 

Baan– en terreinonderhoud 
Toen Kees de Kok aangaf te stoppen met 
het baanonderhoud heb ik even moeten slik-
ken, want waar haal je weer zouden “gouden 
vent” vandaan. Nou je houdt het niet voor 
mogelijk, we hebben er 2 uit de club uit de 
hoge hoed getoverd. Harry en Leo, het lijkt 
wel of ze er een sport van maken om alles 
spik en span te maken. Zaterdag is de oude 
glasdeur koelkast afgevoerd, daar hoefde 
ik maar 1 keer naar te vragen en het ge-
beurt. Deze week wordt de nieuwe gele-
verd, mooi op tijd voor het toernooi. Speci-
aal voor de mannen wordt deze week een 
super-de-luxe sleepnet afgeleverd: de su-
per-clean. Vorige week hebben ze met een 
heggenschaar op steel de overhangende 
takken weggesnoeid aan de kant van Lie-
vaart. Martjan harte-
lijk dank voor het ge-
bruik! 
 

Den Baas en zijn madam Open 2021 
Het toernooi zit er heel snel aan te komen 
en we hebben er allemaal zin in. 
Als toernooicommissie zijn we heel blij met 
de vele aanmeldingen uit de eigen vereni-
ging. Vooral de nieuwe aanwas gaat voor het 
eerst de stap naar het spelen van een toer-
nooi maken, fantastisch! 
Door alle Corona-beperkingen en strubbe-
lingen heeft het even geduurd voordat het 
sein op groen ging dat we mochten organi-
seren en ook de inschrijvingen lieten even 
op zich wachten, maar de teller staat in-
middels op 95 met nog 1 dag te gaan. 
We kunnen het toernooi natuurlijk niet met 
ons tweeën organiseren en draaien, dus wil-
len we hiermee een beroep doen op jullie 
medewerking. 
Wil jij of je partner (ook niet-leden) hel-
pen? We zoeken nog mensen voor achter de 
bar, de schoonmaak en hand en spandien-
sten, zoals bij het opzetten van de tenten, 
halen tafels en stoelen etc. en klaarmaken 
van hapjes. 
Laat even weten welke dag(-en) en voor 
welke werkzaamheden: bestuur@tvwpd.nl. 
We beginnen dagelijks om 17.30 uur en ver-
wachten dat de meeste mensen al gegeten 
hebben. Daarom verzorgen we geen warme 
maaltijden deze week. Wel belegde brood-
jes en soep. Op zaterdag en zondag kijken 
we nog wat we doen. 
Zondag finaledag worden er loten verkocht 
voor prachtige prijzen. We hopen dat jullie 
weer volop loten kopen. Tijdens deze slot-
dag zorgt Den Baas en zijn madam nog voor 
een leuke verrassing.     Het wordt TOP! 
 


