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Van de redactie 
Hallo leden en nieuwe leden van TV De Zoetmeer! 

 

Hierbij ontvangen jullie weer het clubblad van TV De Zoetsmeer in digitale vorm in je mailbox. 

Tevens zal het clubblad met alle wetenswaardigheden van onze vereniging voortaan op de site 

van TV De Zoetsmeer geplaatst worden door onze webmaster. Je kunt daar dus ook altijd de 

gewenste informatie terugvinden. We beschikken in deze moderne tijd allemaal wel over een 

computer en/of mobiele telefoon waarmee men gewend is mededelingen, baanreserveringen en 

informatie over toernooien te ontvangen. 

 

In het clubblad van april 2022 werd Theo Derks prominent in het zonnetje gezet door zijn 

uitverkiezing tot Erelid van onze tennisvereniging. Hij schreef zelf een uitgebreid antwoord op 

al de vragen die de clubbladredactie hem stelde. Onbeschrijfelijk was de klap die enkele weken 

later volgde met de mededeling dat Theo plotseling was overleden. De samenwerking met Theo 

was altijd plezierig en bijzonder. We gaan hem heel erg missen.   

 

De afgelopen maanden hebben de diverse commissies weer hun beste beentje voor gezet en 

weer talrijke activiteiten de revue laten passeren. De diverse clubkampioenschappen, zowel bij 

de jeugd als de senioren staan vermeld in deze uitgave alsmede een verslag en uitslagen van het 

Weemen Open 40+ toernooi. Ook voor het Surprise-toernooi is een plekje ingeruimd.  

 

Dit en vele andere wetenswaardigheden zijn weer opgenomen in deze uitgave. Inmiddels is de 

wintercompetitie 2022-2023 alweer in volle gang. De redactie van jullie clubblad komt aan het 

eind van deze competitie graag terug bij de teamcaptains voor een verslagje en een fotootje van 

je team. In ieder geval heel veel tennisplezier en succes! 

 

De clubbladredactie wenst je weer veel lees- en kijkplezier en alvast prettige feestdagen en een 

goed en gezond 2023.  

 

Sportieve groet! 

 

Sil Robben, 

Clubbladredactie TV De Zoetsmeer  

10 december 2022 

Email-adres: silrobben@yahoo.com 
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Van de voorzitter 
Beste Leden,  

 

Welkom bij de 2e editie van ons clubblad van 2022.  

 

Ook dit jaar was weer een bijzonder jaar als je daar op terug 

kijkt. Als vereniging maken we momenteel een hele goede 

ontwikkeling door. We hebben de afgelopen maanden zelfs 

de grens van 300 leden gepasseerd. Een geweldig mooi 

aantal waar we trots op mogen zijn. Zeker ook kijkend naar 

de algehele trend bij tennisverenigingen in de andere dorpen 

binnen onze gemeente. 

 

Na jaren waarin we om bekende redenen heel veel activiteiten af moesten gelasten, zijn dit jaar 

nagenoeg alle activiteiten door gegaan. Dat is geweldig, vooral ook voor alle organiserende 

commissies die daar veel tijd in steken.  

 

Met de najaar toernooien achter de rug en de wintercompetitie net begonnen, zitten we aan het 

einde van 2022. We hebben een leuk Weemen Open toernooi gehad, wat toch weer even 

wennen was na een aantal jaren zonder. Met prachtig weer en een mooi aantal deelnemers was 

het dit jaar een geslaagde editie. 

 

2022 is echter niet alleen maar positief geweest. Eerder dit jaar hebben we Theo Derks nog 

kunnen benoemen tot Erelid van onze vereniging. Groot was dan ook de schok toen enkele 

weken later Theo plotseling is komen te overlijden. Met het wegvallen van een persoon als 

Theo verdwijnt er niet alleen een hele fijne man, maar ook veel kennis en historie. 

 

De energiecrisis in combinatie met stijgende prijzen van grondstoffen raken uiteraard ook onze 

vereniging. Als bestuur kijken we zorgvuldig naar deze ontwikkelingen om te zorgen dat we 

tijdig bijsturen, mocht dit nodig zijn. De stijgende kosten zijn ook de belangrijkste reden dat 

we een pauze hebben ingelast rondom inventarisatie van de verschillende mogelijkheden over 

de toekomst van onze vereniging. Wij gaan er echter wel vanuit dat we in 2023 de draad weer 

op kunnen pakken. 

 

Voor nu wens ik jullie allemaal veel tennisplezier in de komende wintermaanden, fijne 

feestdagen en tot in het nieuwe jaar.  

 

Sportieve groet, 

Roel Wijntjes 

Voorzitter TV de Zoetsmeer 
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Bestuur 
Voorzitter:  Roel Wijntjes   voorzitter@tvdezoetsmeer.nl 

   Tulpenstraat 35   

   5443 BP  Haps  06 48 77 12 37  

 

Secretaris:  Jessie Weijers   secretariaat@tvdezoetsmeer.nl 

   Burg. Moorenstraat 11 

   5443 AC  Haps  06 21 59 29 66  

 

Penningmeester: Cecile Arts    penningmeester@tvdezoetsmeer.nl 

   Dorsheseweg 2A 

   5443 NR  Haps  06 42 41 22 05 

 

Voorzitter  Michel Jilissen   wedstrijdcommissie@tvdezoetsmeer.nl 

Wedstrijd-   De Schans 2 

commissie:  5443 PT  Haps  06 19 65 67 75 

      

 

Voorzitter  Bram Geurts    jeugdcommissie@tvdezoetsmeer.nl 

Jeugdcommissie: Cuijkseweg 11 

   5443 PA Haps   06 23 99 57 71 

 

Voorzitter   Marcel Messing  technischecommissie@tvdezoetsmeer.nl  

Technische   De Schans 30 

commissie:  5443 PT Haps   06 23 47 88 58 

          

 

Communicatie  Haico van Tienen  bestuur@tvdezoetsmeer.nl 

   Ronduitsestraat 1 

   5443 BC  Haps  06 46 60 76 74 

 

Voorzitter  Frans Daanen   barcommissie@tvdezoetsmeer.nl 

Bar-/paviljoen  Parallelstraat 49 

commissie:  5443 AE Haps   06 21 87 16 22 

 

Bardienstplanning: Nicole Gerrits   bardienst@tvdezoetsmeer.nl 
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ERE-GALERIJ 

Ere-voorzitter:    Ted Verschuren † 

 

Ere-leden:    Willy Hurkens  Louis v.d. Groes 

     Theo Derks † 

 

Leden van verdienste:   Gerrit Hendriks  Theo Hendriks † 

     Gerard Schoenmakers Hans Peters 

     Martin Smits   Frans Joosten 

     Joep Arts 

 

Vrijwilligers van het jaar:  2002: Henk Reynen †  2011: Theo Hendriks † 

     2003: Jan Hesen  2012: Frans Joosten 

     2004: Joep Arts  2013: Jim Hesen 

     2005: Willy Hurkens  2014: Bart Hesen 

     2006: Louis v.d. Groes 2015: Theo Berents 

     2007: Ad Laureijs  2016: Leo v.d. Poel 

     2008: Hans Peters  2017: Thijs Rutten 

     2009: Theo Derks †  2018: Michel Jilissen 

     2010: Sil Robben  2019: Debbie Arts 

         2020: geen verkiezing 

         2021: geen verkiezing  
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Commissies 
Wedstrijdcommissie   wedstrijdcommissie@tvdezoetsmeer.nl 

Michel Jilissen voorzitter 

Stan Laarakkers Anke Erps  René Fleuren  Ella Wientjes 

Dane Nabuurs  Marion Roelofs Marloes van Wanroij Riet Kersten 

Jim Hesen  Tonnie van Bree Louis v.d. Groes Peter Luijpen 

Joop de Hoog  Gerard Janssen Frans Joosten  Stan Joosten 

 

Jeugdcommissie jeugdcommissie@tvdezoetsmeer.nl 

Bram Geurts  voorzitter 

Cynthia Bronkhorst Gina Messing  Nathalie Gloudemans 

Lian Wijntjes (VCL) Mariet v.d. Oever Els Thijssen 

 

Bar-/paviljoencommissie barcommissie@tvdezoetsmeer.nl 

Frans Daanen  voorzitter 

Ad Laureijs  Wendy van Lint 

Nicole Gerrits  bardienstplanning bardienst@tvdezoetsmeer.nl 

Diny Thoonen  Louis Thijssen 

 

Hapjescommissie:  Thijs van Dijk  Sandra van Buytene 

Lotte van Wanroij Lynn Martens  Antje Arts  Bregje Arts 

 

Technische commissie / onderhoudsploeg tennispark 

Marcel Messing  voorzitter  technischecommissie@tvdezoetsmeer.nl 

Bart Hesen  Jan Hesen  Willy Hurkens Louis Thijssen 

Leo van der Poel Thijs Rutten  Theo Berents 

 

Ledenadministratie: 

Jessie Weijers  ledenadministratie@tvdezoetsmeer.nl 

 

Redactie-commissie: 

Sil Robben  silrobben@yahoo.com 

 

Sponsor-commissie: Ashwin Nabuurs 

  

Webmaster:  Johan Rutten   jhe.rutten@gmail.com 

 

Training  WITS Tennis Uden 

 

Grand Slam commissie: 

Roel Wijntjes  Pauline Janssen 

 

Competitie-leiders (VCL) 

Jim Hesen  De Schans 47   5443 PT Haps  06 – 39418192 

(jim.hesen@home.nl)  

Marloes van Wanroy marloes_wan@hotmail.com   0485 – 320527  

 

 

  

mailto:silrobben@yahoo.com
mailto:jim.hesen@home.nl
mailto:marloes_wan@hotmail.com
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Overzicht nieuwe leden vanaf april 2022 
Roos 

 
Emons 27-4-2022 Junior lid 

Imre 
 

Jilesen 30-5-2022 Junior lid 

Bregje 
 

Arts 1-6-2022 Senior lid 

Aiven 
 

Kuijpers 6-6-2022 Junior lid 

Robin van der Poel 9-6-2022 Junior lid 

Klaartje 
 

Gosens 13-6-2022 Senior lid 

Jeraya van de Ven 22-7-2022 Senior lid 

Bernice 
 

Geurts 24-7-2022 Senior lid 

Linda 
 

Janssen 24-7-2022 Senior lid 

Judith 
 

Nabuurs 7-8-2022 Senior lid 

Eline 
 

Janssen 8-8-2022 Senior lid 

Paul 
 

Bongers 9-8-2022 Senior lid 

Eva 
 

Hurkens 13-8-2022 Senior lid 

Manouk 
 

Robins 15-8-2022 Senior lid 

Nancy van Workum 19-8-2022 Senior lid 

Milou 
 

Hendricks 21-8-2022 Senior lid 

Tabitha van der Hoek 21-8-2022 Junior lid 

Karlijn 
 

Janssen 22-8-2022 Senior lid 

Bas 
 

Loonen 22-8-2022 Senior lid 

Lindy 
 

Schakenraad 22-8-2022 Senior lid 

Antje 
 

Arts 23-8-2022 Senior lid 

Yvonne van Lanen 23-8-2022 Senior lid 

Noek van Elst 27-8-2022 Junior lid 

Eva 
 

Deenen 1-9-2022 Senior lid 

Anneke 
 

Janssen 1-9-2022 Senior lid 

Femke 
 

Thijssen 1-9-2022 Senior lid 

Noa 
 

Hendriks 7-9-2022 Senior lid 

Lynn 
 

Jansen 9-9-2022 Senior lid 

Mila 
 

Muskens 9-9-2022 Senior lid 

Anke 
 

Hendriks 10-9-2022 Senior lid 

Lizzy 
 

Lange 18-9-2022 Senior lid 

Gerrie 
 

Hofman 22-9-2022 Senior lid 

Ella 
 

Thijssen 23-9-2022 Junior lid 
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Info van de Ledenadministratie 
 

Hieronder lees je een aantal berichten van de ledenadministratie.  

Lees ze goed door en neem contact op als dat nodig is: ledenadministratie@tvdezoetsmeer.nl. 

Namens de ledenadministratie alvast bedankt! 

 

Lidmaatschap stop zetten?  

Geef dit dan op tijd door! Doe dit vóór 31 december 2022 door een bericht te sturen aan de 

ledenadministratie. Na deze datum betaal je namelijk gewoon weer contributie voor een heel 

jaar. 

 

Rustend lid en je wilt weer spelen? Hiervoor moeten we je lidmaatschap weer omzetten naar 

spelend lid. Stuur hiervoor een email, dan veranderen we dit per 1 januari 2023. Je betaalt dan 

weer de contributie en vrijwilligersbijdrage voor een heel jaar. Je kunt dan ook weer banen 

reserveren en meedoen aan toernooien.  

 

Kloppen je persoonlijke gegevens nog?  

Het kan zijn dat je verhuisd bent of een ander IBAN hebt gekregen. Of misschien is er wat 

anders veranderd, zoals je emailadres. We vragen je om dit door te geven aan de 

ledenadministratie. Het is voor ons prettig dat alle gegevens kloppen, dat voorkomt 

misverstanden. Bovendien betalen we extra voor een mislukte incasso bij een verkeerd 

rekeningnummer.  

 

Betalen via automatische incasso heeft onze voorkeur. Veruit de meeste leden betalen de 

contributie via een automatische incasso. Dit is voor ons het makkelijkste. Toch zijn er ook nog 

leden die zelf betalen nadat wij een factuur sturen. Deze manier van betalen kost ons, allen 

vrijwilligers, veel tijd. Betaal jij ook nog via een factuur? Zet dit dan om naar een automatische 

incasso. Stuur hiervoor een bericht naar de ledenadministratie. Zet in het bericht dat je 

toestemming geeft en geef ook je IBAN door.  

 

Tot slot nog een tip voor het gebruik van de KNLTB-clubapp. 

Zorg ervoor dat je gegevens zichtbaar zijn voor andere leden. Zo kan iedereen makkelijk contact 

met elkaar opnemen. Dit pas je aan bij de instellingen in je profiel. Die vind je onder rubriek 

‘Meer ...’ in het hoofdmenu. Klik daarna op het symbool rechts bovenin. profiel. 
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Sponsors op website TV De Zoetsmeer 
 

Op de website van onze vereniging treft u sinds enige tijd de namen aan van de talrijke 

ondernemingen uit Haps en omliggende plaatsen, die onze vereniging jaarlijks financieel 

ondersteunen.  

In ruil voor een financiële bijdrage worden ondernemingen in de gelegenheid gesteld hun 

naamsbekendheid lokaal en in de regio te vergroten d.m.v. een bord/winddoek, een bank of 

anderszins langs de banen of aan het paviljoen en het plaatsen van een advertentie in ons 

clubblad. De sponsors zijn wij daarvoor zeer erkentelijk. 

Als blijk van onze waardering wordt op de website van onze vereniging de mogelijkheid 

geboden om d.m.v. een klik op de naam van de sponsor rechtstreeks contact te leggen met de 

website van de betreffende onderneming. Een vorm van reclame waaraan wij graag onze 

medewerking verlenen. Doe er uw voordeel mee. 

De sponsorcommissie 
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Wisseling van de sponsorwacht. 
 

Beste leden, 

In aanwezigheid van een afvaardiging van het bestuur, hebben wij op maandag 30 mei 2022 

onze taken en werkzaamheden op het terrein van de sponsoring beëindigd en gelijktijdig 

overgedragen aan onze opvolger. Deze is gevonden in de persoon van Ashwin Nabuurs, die wij 

heel veel succes en plezier toewensen in deze functie. 

 

Gedurende 18 jaar is het ons vergund geweest om deze mooie taak voor de vereniging uit te 

voeren met aansprekende resultaten, zowel voor wat betreft de verfraaiing van het park met o.a. 

borden en winddoeken als de additionele verwerving van financiële middelen voor onze 

vereniging, waarvoor wij de plaatselijke en regionale bedrijven natuurlijk zeer erkentelijk zijn 

en we hopen dat ze daar nog heel lang mee doorgaan. 

 

Ondergetekenden hebben op het terrein van de sponsoring steeds uitstekend samengewerkt, 

waarbij Joep verantwoordelijk was voor het “veldwerk”  en Hans voor de administratieve 

regeling en afhandeling van zaken. 

 

Een woord van dank ook aan Johan Rutten en Sil Robben voor plaatsing van info over de 

bedrijven op respectievelijk de website van de vereniging (logo) en het clubblad (advertenties). 

Alles werd steeds netjes en snel afgewerkt. Dank voor de prettige samenwerking en plezierige 

contacten gedurende de vele sponsorjaren. 

  

Ook een welgemeend woord van 

dank aan de leden van de 

onderhoudsploeg voor de vele keren 

dat op hen – nooit tevergeefs - een 

beroep werd gedaan voor het op- en 

verhangen van reclameborden e.d. 

 

Wij wensen het bestuur en Ashwin 

een goede sponsortoekomst toe. Hebt 

u vragen over de sponsoring van de 

vereniging of wilt u een bedrijf 

voordragen voor een eventuele 

sponsoring, neemt dan contact op 

met Ashwin via 

sponsoring@tvdezoetsmeer.nl. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Joep Arts en Hans Peters  
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TV De Zoetsmeer neemt Tri-tennismuur in gebruik 
 

Op zaterdag 11 juni is tijdens een druk bezocht Ouder-kind toernooi de nieuwe Tri-tennis XL 

tennismuur van Tennisvereniging De Zoetsmeer in gebruik genomen.  

 

De Tri-tennismuur bestaat uit een speelveld van weerbestendig zeil dat aan veren in een metalen 

frame hangt. Wanneer kinderen de bal tegen het speelveld slaan, zal de bal altijd met dezelfde 

lage snelheid terugkomen, ongeacht de snelheid waarmee de bal geslagen wordt. Naast het 

‘fun’-aspect heeft de Tri-tennismuur ook een educatief aspect. De oefenmuur kan namelijk 

gebruikt worden om alle basisslagen (forehand, backhand, service) technisch aan te leren of te 

verbeteren. Zo bieden we als vereniging een laagdrempelige manier om tennissen te leren en te 

oefenen.   

 

De Tri-tennismuur is aangeschaft met behulp van het sponsorbudget van 

Bedrijvenpark Laarakker en het uitvoeringsbudget van het Sportakkoord Gemeente Land van 

Cuijk. Wij willen Bedrijvenpark Laarakker en de Gemeente Land van Cuijk dan ook hartelijk 

bedanken voor hun bijdragen!   

 

De mobiele Tri-tennismuur is aangeschaft met als doel om potentiële jeugdleden kennis te laten 

maken met tennis en zo meer kinderen aan het bewegen te krijgen. Een ander doel is dat we 

bestaande jeugdleden meer naar de tennisbaan willen krijgen om daar te oefenen op de 

tennismuur. De muur wordt ingezet tijdens diverse activiteiten, zoals de ‘Maak kennis met 

tennis’ dagen, (vrije inloop)trainingen, etc. Ook tijdens (finale)weekenden van senioren-

toernooien zal de muur worden opgesteld, zodat jong en oud en ook niet-leden er dan op kunnen 

spelen. De nieuwe tennismuur is met name aangeschaft voor de jeugd, maar uiteraard kunnen 

ook seniorenleden er gebruik van maken.  

 

Tri-tennis kan gespeeld worden in verschillende uitdagende spelvormen. Check de link waarin 

deze spelvormen uitgelegd worden. Spelvormen Tri-tennis (1).pdf 

  

https://storage.knltb.club/clubid-923/News/90019/cb32259b-0d8b-4cbe-8e92-1d0fd1157b56.pdf
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Verantwoord Alcoholschenken (IVA) 
I(nstructie) V(erantwoord) A(lcoholschenken)-plicht voor bardienstvrijwilliger 

Best barvrijwilliger, 

Sinds januari 2013 is het wettelijke plicht dat barvrijwilligers van 16 jaar en ouder in het bezit 

zijn van het zogenaamde IVA-certificaat. Zoals iedereen ondertussen in de media heeft gemerkt 

(o.a. met de campagne NIX18 ), zet de overheid zwaar in op het tegengaan van alcoholgebruik 

bij jongeren. Jongeren onder de 18 mogen in het geheel geen alcohol drinken en daarnaast wil 

men alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. Het schenken van alcohol brengt 

daarom een grote verantwoordelijkheid met zich mee. 

Het is wettelijk verplicht dat bardienstvrijwilligers aantoonbaar een IVA-Certificaat (Instructie 

Verantwoord Alcoholschenken-certificaat) bezitten zodra er bardienst wordt gedraaid. Niet 

alleen de club, ook jij als lid, bent strafbaar indien dit IVA-certificaat niet getoond kan worden. 

Om de clubs en hun vrijwilligers te helpen op een goede manier met deze verantwoordelijkheid 

om te gaan, is er een website ontwikkeld in samenwerking met meerdere sportbonden 

waaronder ook de KNLTB. De informatie op deze website stelt je in staat op een verantwoorde 

manier alcohol te kunnen schenken binnen de clubs waar je actief bent. 

Wanneer je de informatie hebt gelezen, ben je makkelijk in staat om de test te maken, waarmee 

je een gekwalificeerde barvrijwilliger wordt en je bardienst mag draaien op tijdstippen dat er 

alcohol wordt geschonken. Dit certificaat is persoonsgebonden en is geldig bij alle verenigingen 

waar je als vrijwilliger actief bent.  

Om het een en ander te vereenvoudigen hebben we de acties hieronder voor je op een rijtje 

gezet. Het lezen van de informatie en het doen van de test kost je ca. 15-25 minuten. Volg 

onderstaande aanwijzingen stap voor stap op en je zult zien dat het behalen van het IVA-

certificaat zo geregeld is. 

 

Online gratis het wettelijk verplichte IVA-Certificaat halen: 

Open eerst:      http://www.nocnsf.nl/IVA 

Lees de info bij:    Wat je moet weten en bekijk de filmpjes. 

Open vervolgens:      Doe de test 

S.v.p. onderstaande info invullen voor een juiste registratie: 

Voornaam *      Jouw eigen naam     

(evt.) Tussenvoegsels  

Achternaam *     Jouw eigen achternaam 

Geboortedatum (min. 16jr) *   Jouw geboortedatum 

E-mailadres deelnemer *   Jouw e-mail adres 

E-mailadres barverantwoordelijke ** barcommissie@tvdezoetsmeer.nl 

Naam vereniging *    TV De Zoetsmeer 

Aangesloten bij welke bond (afkorting)* KNLTB  

Plaats vereniging *    Haps 

Naam barverantwoordelijke   barcommissie@tvdezoetsmeer.nl 

Begin daarna de test. 

De test bestaat uit 20 vragen. Alle vragen zijn multiple-choice. De test is zeer goed te doen, dus 

slagen doe je altijd! Het kost niet veel van jullie tijd om te doen en het scheelt onze vereniging 

heel veel kopzorgen en boetes als jullie het IVA-certificaat behalen en we dat kunnen 

overleggen indien nodig. De barcommissie krijgt automatisch een kopie van jullie 

certificaat, zodra jullie geslaagd zijn. Indien je het IVA-Certificaat al voor een andere club 

gehaald hebt, stuur barcommissie@tvdezoetsmeer.nl dan een kopie van het certificaat. 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking en het behalen van dit certificaat. Mochten jullie 

nog vragen hebben dan horen wij het graag. 

Bestuur TV De Zoetsmeer, Frans Daanen  

http://www.nocnsf.nl/IVA
mailto:barcommissie@tvdezoetsmeer.nl
mailto:barcommissie@tvdezoetsmeer.nl
mailto:barcommissie@tvdezoetsmeer.nl
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Nieuwe commissie: de Hapjescommissie! 
 

Even voorstellen.. 

Wij (Antje Arts, Bregje Arts, Lotte van Wanroij, Lynn Martens, Sandra van Buytene en Thijs 

van Dijk) zijn sinds kort de Hapjescommissie van de Zoetsmeer. Deze commissie is voor het 

Weemen Open 40+ toernooi gestart. Tijdens het toernooi was het allemaal nog een beetje 

zoeken maar wij zijn zeer tevreden met het uiteindelijke resultaat!  

 

De Hapjescommissie gaat ook tijdens de andere toernooien bij TV De Zoetsmeer de hapjes 

verzorgen. We gaan ons best doen om onze deelnemers en toeschouwers blij te maken met 

gevarieerde snackjes. Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen maar hier hebben wij ook onze 

andere leden bij nodig die tijdens de toernooien de hapjesdiensten draaien. De hapjesdienst is 

een andere dienst dan de reguliere bardienst want de hapjesdienst focust zich alleen op het 

verzorgen van de hapjes voor de spelers en de toeschouwers.  

 

Het volgende toernooi waar we de hapjes voor mogen verzorgen is het TEAM Toernooi.  

Hopelijk zien wij iedereen daar zodat wij weer wat lekkers op tafel kunnen zetten waar iedereen 

van kan smullen! 
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Vrijwilligerswerk: te verrichten werkzaamheden 
 

Algemeen:  

Van elk senior lid (tussen de 18 jaar en 70 jaar per 1 januari van het jaar) van TV De Zoetsmeer 

wordt naast de jaarlijkse contributiebijdrage ook een bijdrage verwacht in de te verrichten 

werkzaamheden ten behoeve van de vereniging. Om deze regeling toch flexibel te houden werkt 

TV De Zoetsmeer met een vrijwilligersbijdrage die middels het verrichten van  

werkzaamheden terugverdiend kan worden. Vergoedingen voor het verrichten van  

werkzaamheden worden per maand uitbetaald per bank.  

 

Vrijwilligersbijdrage:  

De vrijwilligersbijdrage bedraagt € 60,- per jaar (startende op 1 januari 2022).  

Middels het verrichten van werkzaamheden kan € 20,- terugverdiend worden per blok van 4  

uur. Hiermee kan de vrijwilligersbijdrage in principe terugverdiend worden met het verrichten  

van bijvoorbeeld 3 bardiensten van 4 uur.  

 

Bardienst:  

Leden kunnen zichzelf aanmelden voor een bardienst van 4 uur middels de KNLTB Clubapp.  

Indien een lid extra bardiensten wil draaien kan deze zich melden bij bardienstplanning middels 

een mail. Uitgangspunt is dat alle leden in principe de mogelijkheid moeten hebben om 3 

bardiensten per jaar te kunnen draaien, door 3x per jaar een bardienst in te tekenen op de 

planning. Van de heren wordt verwacht dat deze minimaal 1 sluitings-bardienst draaien. 

  

Indien blijkt dat niet op alle bardiensten ingetekend is, zal de bardienstplanning leden die niet  

ingetekend hebben zelf op een bardienst indelen. Middels de KNLTB Clubapp worden de leden 

op de hoogte gesteld van de te verrichten bardiensten.  

 

Indien wordt ingetekend op een bardienst wordt altijd de vergoeding verrekend, ook als de 

bardienstplanning na intekenen wordt afgemeld vanuit bestuur/commissie.  

 

Bij het niet komen opdagen van een lid voor het uitvoeren van een bardienst, wordt het lid dat  

(oorspronkelijk) ingetekend heeft of ingetekend is geworden door de bardienstplanning,  

verantwoordelijk gesteld en volgt er een boete. De boete bedraagt € 50,- per keer en wordt  

maandelijks gefactureerd en zo mogelijk verrekend.  

 

Indien aan u een boete wordt opgelegd en u bent het niet eens met de boete, dan kunt u via  

het bestuur een met reden omkleed verzoek indienen om de boete te laten vervallen. Het  

bestuur kan besluiten om de boete te laten vervallen indien er een verschoonbare reden is.  

 

Bestuur TV De Zoetsmeer 
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 Van de Wedstrijdcommissie 
 

Als voorzitter van de Wedstrijdcommissie mag ik ook deze keer weer een bijdrage leveren aan 

ons clubblad. Op zich een mooie gelegenheid om onze leden mee te nemen in hetgeen we tijdens 

zo’n jaar meemaken en wat achtergronden te delen, maar de eerste gedachte die opkomt, is 

“waar moet ik het deze keer weer over hebben?” 

Maar gaandeweg die gedachten begin ik te denken wat ik weg zal laten om het stukje niet te 

lang te maken. Er is zo ontzettend veel gebeurd het afgelopen jaar! 

  

Het eerste wat me te binnen schiet is natuurlijk het plotselinge en veel te vroege overlijden van 

Theo Derks die jarenlang deel heeft uitgemaakt van de Wedstrijdcommissie. Dat Theo afscheid 

nam van de Wedstrijdcommissie is inmiddels ook al weer een poosje geleden, maar achter de 

schermen droeg hij nog steeds het nodige bij. Maar bovenal was het een fijn mens en het is 

duidelijk dat hij nog regelmatig gemist zal worden. Door veel mensen binnen onze vereniging, 

maar bovenal door zijn naasten die ik dan ook nogmaals heel veel sterkte wil wensen. 

  

Het wegvallen van iemand als Theo drukt iedereen weer eens met de neus op de feiten en maakt 

je ervan bewust dat – ondanks dat je soms de dingen graag wil houden zoals ze zijn – anderzijds 

de wereld doordraait en je voorbereid moet zijn op ontwikkelingen waarop je niet altijd invloed 

hebt. 

 

Voor wat betreft onze commissie hebben we afgelopen maand afscheid genomen van Diny van 

Raaij, Lia van Elk, Helga Rutten en Marcel Arts. Ook Annette van Bree mag in dat rijtje 

genoemd worden, vanwege haar werkzaamheden tijdens onze twee Open toernooien. 

Om diverse redenen namen zij afscheid en toch ook niet altijd helemaal vrijwillig, maar soms 

gedwongen door de omstandigheden. Ook hen zijn we veel dank verschuldigd en we wensen 

hen het allerbeste! 

  

Tijdens een gezellig etentje bij Louis thuis hebben we als gezegd afscheid genomen van de 

inmiddels voormalig Nabuurs- en Weemen Commissieleden en de reden dat er ineens zoveel 

waren, is voornamelijk terug te voeren op het feit dat dat eindelijk weer eens kon in gezamenlijk 

verband. Want dat we het afgelopen tennisjaar eindelijk weer een beetje normaal konden 

beleven, is toch wel een groot en algemeen hoogtepunt. Het lijkt alweer zo ver weg, maar het 

tjdens het Teamtoernooi dat net na Carnaval plaatsvond, ondervonden we nog de naweeën van 

de Coronapandemie en inmiddels lijkt de najaargolf alweer echt op zijn retour. 

  

We moesten als Wedstrijdcommissie er echt weer een beetje inkomen qua organisatie van 

activiteiten, maar we waren hartstikke blij dat we eindelijk weer volop aan de slag konden om 

onze activiteiten te organiseren, zonder steeds in het achterhoofd te moeten houden dat één en 

ander ook wel eens niet door zou kunnen gaan. Bij sommige activiteiten leek het erop dat ook 

wat van de gebruikelijke deelnemers een drempel over moesten of dat ze tennis op een wat 

lagere positie op de prioriteitenlijst hadden gezet inmiddels, maar al met al denken we dat we 

zeker niet mogen klagen over de belangstelling en deelname. Het ledenaantal is zelfs weer 

boven de 300 gekomen en we zien om ons heen steeds meer verenigingen die het veel moeilijker 

hebben dan wij. 

  

Dat we het (al zeggen we het zelf) in onze ogen goed blijven doen, heeft hopelijk vooral te 

maken met onze inspanningen om van elke activiteit het beste te maken. Om dat echter te 

kunnen blijven doen en om toekomstige ontwikkelingen het hoofd te kunnen blijven bieden (zie 

voorgaande alinea’s), hebben we dit jaar een soort overgangsjaar waarbij we willen proberen 
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de diverse subcommissies (o.a. Weemen, Nabuurs, en “Wedstrijd”-commissie) wat meer in 

elkaar te laten overlopen. Om de continuïteit te waarborgen, moeten we elkaar wat meer kunnen 

vervangen en wat meer “uitwisselbaar” zijn, zodat capaciteitsproblemen bij de ene 

subcommissie door een andere kunnen worden opgevangen. Inmiddels zijn we echt zover dat 

we kunnen spreken van één Wedstrijdcommissie waarin natuurlijk de afzonderlijke 

commissieleden wel ieder hun eigen voorkeuren en specialismen hebben en behouden. En ieder 

naar vermogen zijn beste bijdrage levert. 

  

Dat alle commissieleden, naar vermogen, hun beste beentje voor zetten en het algemeen belang 

van de clubleden dienen, daar sta ik overigens voor. We proberen bij het organiseren van 

activiteiten zo goed mogelijk in te schatten wat onze leden van ons verlangen om het bij elke 

activiteit weer prima naar de zin te hebben. Natuurlijk maken we daar best wel eens 

inschattingsfouten in en we zijn er ook absoluut van overtuigd dat we het niet voor iedereen 

elke keer even goed kunnen doen. Daar zijn onze leden te divers voor met ieder zijn/haar smaak 

en ieder zijn/haar wensen. En we krijgen dan ook regelmatig feedback van deze of gene met 

suggesties voor wat nóg beter zou kunnen. 

 

Geloof me, daar luisteren we heel goed naar. En aan het eind van elk seizoen proberen we al de 

geluiden die we opvangen te verwerken in onze goede voornemens voor het volgend seizoen. 

En die goede voornemens proberen we dan gedurende het seizoen weer in daden om te zetten. 

Zo houden we onszelf scherp en proberen we met de tijd mee te gaan. Mochten we nu niet alle 

individuele (lees: jouw persoonlijke) wensen kunnen inwilligen, luister dan ook naar onze 

argumenten en bedenk dat niet altijd jij de belangrijkste persoon bent voor ons, maar wel de 

rest van die 300 overige leden die we ook proberen tevreden te stellen. Desondanks je zin 

proberen door te drukken of blijven doorgaan over jouw mening teneinde die toch voorop te 

stellen, levert dan weinig meer op dan commissieleden en vrijwilligers die zich meer en meer 

afvragen waar ze het nog allemaal voor doen, waar ze het plezier nog vandaan moeten halen en 

die steeds meer geloven dat de beste stuurlui ook daadwerkelijk aan de wal staan. 

 

Genoeg daarover, we gaan weer een nieuw jaar 

tegemoet waarin we in een nieuwe samenstelling met 

frisse moed en vooral ook met vereende krachten 

weer de activiteiten gaan organiseren die ertoe 

bijdragen dat het zo leuk is om lid te zijn van De 

Zoetsmeer en niet van een willekeurige andere 

(tennis)vereniging. Want een groot denker (jullie 

weten vast wel wie) zei ooit eens:  “De vereniging, 

dat zijn we allemaal”. En dat willen we graag zo 

houden. 

 

Veel plezier nog dit jaar en natuurlijk ook weer in 

2023 en tot snel weer ziens! 

 

Sportieve groet van Michel Jilissen, voorzitter 

Wedstrijdcommissie 
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Activiteitenkalender 2023 
 

 
• Maandag 9 januari t/m maandag 20 maart Wintertrainingen Jeugd 

• Vrijdag 3 maart t/m vrijdag 10 maart Team-toernooi 

• Maandag 13 maart    Informatie-avond ouders Jeugd 

• Woensdag 15 maart    Algemene ledenvergadering 20.00 uur 

• Zaterdag 18 maart t/m zondag 2 april Nabuurs Open Dubbel Toernooi 

• Zondag 2 april t/m maandag 29 mei  Voorjaarscompetitie Jeugd (Groen/Jun.) 

• Zondag 2 april t/m zondag 4 juni  Voorjaarscompetitie Jeugd (Rood/Oranje)  

• Maandag 3 april    Maak Kennis met Tennis (Jeugd) 

• Maandag 3 april t/m maandag 3 juli  Voorjaarstrainingen (Jeugd + Senioren) 

• Donderdag 6 april t/m vrijdag 9 juni  KNLTB Voorjaarscompetitie Senioren 

• Dinsdag 25 april    Funmiddag Jeugd (Voorjaarsvakantie) 

• Woensdag 17 mei    Lenteavondtoernooi 

• Maandag 5 juni t/m zondag 11 juni  Clubkampioenschappen Jeugd Enkel 

• Zondag 11 juni    Hapse Sportdag 2023 

• Zaterdag 17 juni    BBQ-toernooi met huldiging kampioenen 

• Donderdag 22 juni t/m zondag 2 juli  Clubkampioenschappen Senioren Mix 

• Maandag 3 juli t/m zondag 9 juli  Clubkampioenschappen Jeugd Dubbel 

• Donderdag 6 juli t/m zondag 16 juli  Clubkampioenschappen Senioren HE/DD 

• Donderdag 7 sept t/m zondag 17 sept. Clubkampioenschappen Senioren HD/DE 

• Vrijdag 8 september    Ouder-Kind Toernooi 

• Zondag 10 september t/m zondag 22 okt Najaarscomp. Jeugd (Rood-Groen-Oranje) 

• Maandag 11 september   Maak Kennis met Tennis (Jeugd) 

• Maandag 11 sept t/m dinsdag 12 december  Najaarstrainingen (Jeugd + Senioren)  

• Zondag 17 september t/m zondag 29 okt. Najaarscompetitie Jeugd (Junioren) 

• Zaterdag 23 september   Vrijwilligersdag TV De Zoetsmeer 

• Zaterdag 30 sept t/m zondag 15 oktober Grand Slam-toernooi (onder voorbehoud) 

• Dinsdag 17 oktober    Funmiddag Jeugd (Herfstvakantie) 

• Woensdag 25 okt t/m zondag 5 november Weemen Open Dubbel Toernooi 

• Zaterdag 18 november   Herfsttoernooi (Jeugd) 

• Zaterdag 25 november   Surprise Toernooi 

• <datum nog onbekend>   KNLTB Wintercompetitie Senioren 
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Privacyverklaring  
Dit is de privacyverklaring van TV De Zoetsmeer gevestigd te Zoetsmeerweg 14, 5443 NH, 

Haps, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

40215811 hierna te noemen: `de Vereniging`.  

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat 

zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement 

voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft 

u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail 

aan: secretariaat@tvdezoetsmeer.nl. In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig 

terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoe lang wij deze 

bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.  
Doel  Welke 

persoons 

gegevens 

Grondslag Bewaar 

termijn  

Ontvangers 

 

Onderzoeken of u lid 
kunt worden  
 
en  
 
het uitvoeren van de 
lidmaatschaps- 
overeenkomst. 

• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres  
• Geboortedatum  
• Telefoonnummer 
• E-mail adres 

 

Uitvoering van de 
overeenkomst  

Indien u lid wordt 
gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst. 
Indien u geen lid 
wordt, worden uw 
gegevens zo snel als 
mogelijk verwijderd 
binnen 6 maanden  

NVT 

Administratie • Voornaam 
• Achternaam 
• Adres 
• Telefoonnummer 
• E-mail adres 
• Bankgegevens 
• Betaalgegevens 

 

Uitvoering van de 
overeenkomst  

Gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst en tot 
2 jaar daarna, 
daarna alleen in de 
financiële 
administratie voor 7 
jaar. 

• Penningmeester 
• Ledenadministratie 
• Belastingdienst 
• Overige bevoegde 

personen 

Het verrichten en 
versturen van 
aankopen (bv 
clubkleding) 

• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres  
• Telefoonnummer 
• E-mail adres 
• (Kleding)maat  
• Bankgegevens 
• Betaalgegevens 

 

Uitvoering van de 
overeenkomst  

Gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst en 
daarna alleen in de 
financiële 
administratie voor 7 
jaar. 

• Producent 
• Vervoerder 
• Verstrekker 

(sportzaak)  

Doel  Welke 

persoons 

gegevens 

Grondslag Bewaar 

termijn  

Ontvangers 

Versturen digitale 
berichten, waaronder 
nieuwsbrief, 
informatiemails etc 

• Voornaam 
• Achternaam 
• E-mailadres 

 

Uitvoering van de 
overeenkomst 
 

Zolang als men 
aangemeld is. 

• E-marketingtools 

Versturen berichten 
van derden, 
waaronder sponsoren. 

• Voornaam 
• Achternaam 
• E-mailadres 

 

Toestemming (via 
toestemmings 
formulier) 

Zolang als men 
aangemeld is. 

• Sponsoren  
• Andere 

verenigingen 

Om onze digitale 
dienstverlening te 
verbeteren 

• Cookies (zie voor 
meer info het 
sub kopje 
Cookies) 

• IP-gegevens 

 

Toestemming (via 
toestemmings 
formulier) 

Iedere keer dat 
onze website 
bezocht wordt. Deze 
gegevens worden zo 
snel als mogelijk 

geanonimiseerd.  
 

• Website  
beheerder 

• Analytics tools 

Ter benadering na 
beëindiging 
lidmaatschap. 
Bijvoorbeeld voor een 
reünie of bijzondere 
gebeurtenis.  

• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres  
• Telefoonnummer 
• E-mail adres 

 

Toestemming (via 
toestemmings 
formulier) 

Zolang als de 
toestemming niet is 
ingetrokken. 

NVT 

mailto:secretariaat@tvdezoetsmeer.nl
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Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd 

en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We 

gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor 

makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven 

op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We 

kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website en welke pagina’s door bezoekers worden 

bekeken. 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven voordat deze cookies 

mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch 

noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de 

toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy 

Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken door uw 

internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het 

verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.  

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als 

dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, 

tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze 

derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de 

situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de 

Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet 

gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of 

af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw 

gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere 

organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 

ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de 

noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de 

persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd 

worden. 

 

Minderjarigen 

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van 

uw ouder of voogd te overleggen. 

 

Links naar andere websites 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van 

toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid 

hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de 

betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.  
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Wijziging van het privacy beleid 

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op 

de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. 

De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij 

belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te 

informeren. 

 

Contactgegevens 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt 

verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens neem dan contact 

op met de ledenadministratie of stuur een mail aan: 

ledenadministratie@tvdezoetsmeer.nl 

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen 

bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt 

hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

  

mailto:ledenadministratie@tvdezoetsmeer.nl
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Van de Technische Commissie 2022 
 

Het onderhoudsteam bestaat uit Theo Berents, Leo van de Poel, Willy Hurkens, Thijs Rutten, 

Bart Hesen, Jan Hesen, Louis Thijssen en Wil van der Ligt, ieder zo met zijn eigen specialisme. 

Gerard Janssen geeft op de achtergrond adviezen. 

 

Het voorbije jaar is gelukkig weer een redelijk normaal jaar geweest na een periode met 

coronamaatregelen. Dat er nu weer activiteiten georganiseerd konden worden wil ook zeggen 

dat onderhoud en werkzaamheden op ons complex weer de benodigde aandacht vroegen. 

 

De opstelling in ons paviljoen om de Algemene Ledenvergadering te houden was als voorheen. 

Banen vegen en park schoonhouden tijdens het Nabuurstoernooi gaf ons onderhoudsteam weer 

voldoening. Dankzij de nieuwe jassen, gesponsord door Van Keijsteren, was werken met wat 

minder mooi weer ook goed te doen.  

Eind mei werd er groot onderhoud uitgevoerd aan de banen, het geheel lag er weer strak bij en 

de competities konden beginnen. Gedurende de rest van het jaar werd er gesnoeid en gesproeid, 

gekapt en geruimd en dat allemaal om de uitstraling van onze vereniging in ere te houden. 

 

Afgelopen zomer is er weer een groep vrijwilligers opgetrommeld om de heggen te 

snoeien/scheren. In eerste instantie leek het verstandiger om het over de zomervakantie te tillen 

in verband met de hoge temperaturen in juni. Echter eind augustus was het nog steeds erg 

zomers en daar zijn dan ook menig zweetdruppeltjes gelaten. Het is wel prettig dat de 

onderhoudsploeg elk jaar door een aantal leden wordt ondersteund om de vele meters heg er 

weer strak bij te hebben staan. Dank aan de knippers. 

 

Doordat Joep Arts na vele jaren met de benodigde toewijding zijn werkzaamheden binnen het 

team had neergelegd, moesten we op zoek naar vervanging, dan wel aanvulling. Joep was soms 

de duizendpoot en trok veel naar zich toe, vandaar dat er een splitsing moest komen in die taken. 

De harde kern van het onderhoudsteam, werd aangevuld met Wil van der Ligt. Heel fijn want 

een handige alleskunner was zeker welkom. 

In het algemeen kunnen we stellen dat we een gedisciplineerde groep hebben om de 

werkzaamheden bij onze tennisclub uit te voeren, die vaak zelf het werk wel ziet en elke 

woensdag de schouders er onder zet. Kleine werkonderbreking met koffie en weer door.... Als 

afsluiter nog even bij elkaar zitten met een neutje en op naar volgende week woensdag. 

 

Afgelopen jaar is er driftig studie gedaan naar hoe we het paviljoen kunnen opknappen. Op 

moment van schrijven is gebleken dat het financiële klimaat niet echt uitnodigt om nu grote 

investeringen te gaan doen. Vandaar dat we wellicht met de onderhoudsploeg, aangevuld met 

de nodige vrijwilligers, zullen beginnen met verfrissing van het paviljoen. Verven en sauzen en 

waar nodig vervanging van wat zaken als sanitair en dergelijke. 

 

Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om leden op te roepen om onze groep te 

versterken. Je bent van harte welkom. Kom dit meebeleven. Meerdere handen maken licht 

werk. 

 

Namens de Technische Commissie, Marcel Messing. 
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Uit de “Nieuwsflitsen” 
 

Periodiek worden er zgn. Nieuwsflitsen gestuurd naar onze leden om iedereen op de hoogte te 

houden middels korte berichten van actuele gebeurtenissen en informatie.    

 

Hoge energiekosten voor verenigingen 

Vanwege de hoge energiekosten komen steeds meer verenigingen voor grote uitdagingen te 

staan. Vooralsnog is ingrijpen niet noodzakelijk, maar we willen iedereen vriendelijk 

verzoeken zoveel mogelijk rekening te houden met het verbruik van stroom en gas. Wanneer 

je bijvoorbeeld een baan wil reseveren doe dit dan naast een baan die al geboekt is. Dan hoeft 

de verlichting maar aan 1 zijde te branden en niet over alle banen. En probeer het douchen te 

beperken. Dank voor het meedenken. 

 

Nieuwe AED 

Vrijdag 4 november is de oude AED door Fleuren 

Training en Services uit Wilbertoord vervangen. De 

nieuwe AED heeft een betere software en de batterijen 

gaan langer mee.  

Iedereen in Nederland mag de AED bedienen als dat nodig 

is. Ook ongetrainde mensen kunnen een AED succesvol 

inzetten. De AED hangt in de tussenruimte bij de entree 

van het clubgebouw.  
 

Rabo clubSupport 

Mede dankzij jullie stemmen hebben we ook dit jaar weer een mooi bedrag in ontvangst 

mogen nemen van € 899,50.  

 

TV de Zoetsmeer geeft het goede en gezonde voorbeeld aan jonge 

bezoekers 

We willen kinderen niet stimuleren om te roken. Zien roken, doet 

roken en dat willen we voorkomen. Daarom is het niet meer 

toegestaan om te roken op het tennispark. De rookzone is 

verplaats naar een beschutte plek bij de fietsenstalling.  

 

 

 

 

 

 

 

Geldzorgen? De gemeente kan je op verschillende manieren helpen. 

Door de stijgende energieprijzen krijgen steeds meer mensen geldzorgen. De gemeente Land 

van Cuijk wil inwoners hierbij zo veel mogelijk helpen. Ze vragen daarom aan verenigingen 

om hun leden te informeren over deze hulp. Heb je dus geldzorgen? Kijk dan voor hulp op de 

website: www.gemeentelandvancuijk.nl/geldzorgen. Je kunt ook bellen naar 0485 85 44 44 of 

een mail sturen naar: inkomensondersteuning@landvancuijk.nl   
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Afscheid organisator vrijwilliger/vrijwilligster verkiezing  

 
Beste leden,  

Gedurende vele jaren, te beginnen in 2002, heb ik met veel plezier en voldoening de verkiezing 

van de vrijwilliger/vrijwilligster van het jaar mogen organiseren. Eerst als uw voorzitter en later 

als lid van de vereniging.  

 

De verkiezingen hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een interactief gebeuren tijdens 

de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Uit een voorselectie van 3 personen, werd in de ALV 

gestemd over uitverkiezing van de vrijwilliger van het jaar, waarna hij of zij het ereblijk in 

ontvangst mocht nemen, vergezeld van een toepasselijk bloemetje. Natuurlijk werden er foto’s 

gemaakt. Van de uitverkiezing werd uitvoerig verslag gedaan in De Schakel en  in het clubblad 

van vereniging. De uitverkorene werd bezocht door de redacteur van het clubblad in de persoon 

van Sil Robben. De tijdens het interview opgehaalde resultaten werden gepubliceerd in het 

clubblad. Een fotocollage hoog in het paviljoen, maakte de eeuwige roem voor de 

vrijwilliger/vrijwilligster van het jaar compleet. 

 

Met de zojuist beschreven werkwijze slaagden we er elk jaar weer in om een van de vele  

hardwerkende vrijwilligers in onze vereniging in het zonnetje te zetten. Tegelijkertijd was het 

ook een hommage aan al onze vrijwilligers. Want immers zonder vrijwilligers zou onze 

vereniging niet kunnen draaien. En dat geldt niet alleen voor onze vereniging. Voor hun inzet 

verdienen ze allemaal een woord van dank en een blijk van waardering. 

 

Zoals gezegd worden de verkiezingen vanaf 2002 elk jaar georganiseerd. De jaarlijkse cyclus 

werd onderbroken door corona, waardoor verkiezingen in 2021 en 2022 achterwege zijn 

gebleven. Hopelijk kan de draad van dit mooie gebeuren in 2023 weer worden opgepakt. 

 

Door een slepende schouderblessuren heb ik mijn tennisracket helaas aan de wilgen moeten 

hangen en heb ik mijn lidmaatschap van de vereniging om die reden per 1 januari 2023 

beëindigd. 

 

Dat betekent, dat ik per die datum ook zal stoppen met mijn activiteiten voor de verkiezing van 

de vrijwilliger/vrijwilligster van het jaar. Ik heb het al die jaren heel graag en met veel plezier 

voor u en voor de vereniging gedaan. Ik kijk daar met gevoelens van dankbaarheid op terug. 

Dank ook aan iedereen die in de loop der jaren een bijdrage heeft geleverd aan het welslagen 

van deze leuke activiteit. Het bestuur heeft inmiddels laten weten aan deze activiteit een passend 

vervolg te geven. Top !!  

 

Het gaat u allen bijzonder goed. 

Hans Peters. 
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Van de jeugdcommissie 
Na de laatste uitgave van ons clubblad in april heeft de Jeugdcommissie weer verschillende 

activiteiten georganiseerd. Hieronder een overzicht van de activiteiten, inclusief enkele foto’s. 

 

11 juni: Ouder-kind toernooi 
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17 t/m 26 juni: Clubkampioenschappen Jeugd Enkel 

Kampioenen Junioren 14-17 jaar: 

1. Juul Egelmeers 

2. Saskia Hartjens 
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Kampioenen Junioren 11-14 jaar: 

1. Anke Daanen 

2. Sanne Thijssen 

3. Joep van den Oever 

 
Kampioenen Groen: 

1. Sil Joosten 

2. Esmee Wijntjes 

3. Gwen Wijers 
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Kampioenen Oranje: 

1. Finn Luijpen 

2. Liz van de Meulenhof 

3. Lonne Weerts 

 

 
 

9 t/m 17 juli: Clubkampioenschappen Jeugd Dubbel 

Kampioenen Junioren 14-17 jaar: 

1. Tijmen Pistorius en Juul Egelmeers 

2. Daan van den Oever en Lars Nabuurs 
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Kampioenen Groen: 

1. Roos Janssen en Juul Geurts 

2. Sanne Thijssen en Joep van den Oever 

3. Britt van der Wijst en Iza Panders 
 

 

 

 

 

 

Kampioenen Oranje: 

1. Finn Luijpen en Siem Wijntjes 

2. Liz van de Meulenhof en Lonne Weerts 

3. Guus Thijssen en Wout Joosten 
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25 oktober: Funmiddag 

 

 
 

De Jeugd-servicebeurt van Joep v.d. Oever 

Mijn naam is Joep van den Oever en ik ben 

12 jaar oud. Sinds dit jaar zit ik in de 

brugklas van het Elzendaal college in 

Boxmeer. Ik ben lid van de Zoetsmeer sinds 

ongeveer 5 jaar en train op de maandagen bij 

Marley. Vanaf de lente gaan we weer 

competitie spelen. Dat vind ik leuk omdat we 

dan tegen verschillende clubs kunnen spelen. 

De service is mijn beste onderdeel. Nu nog 

trainen op nóg harder serveren zodat ik veel 

aces kan slaan. Jammer dat het slaaptoernooi 

niet doorging, maar gelukkig zijn er genoeg 

andere leuke dingen! 

Ik geef de servicebeurt door aan Juul Geurts. 

Groetjes Joep 
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12 november: Herfsttoernooi 
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LED-verlichting: Omschrijving werking baanverlichting 
 

Bediening in het halletje:   

-Als de verlichting van een baan wordt aangemaakt dan 

zal deze 75 minuten branden waarna deze automatisch 

naar 10% zal dimmen om 10 minuten later automatisch 

uit te gaan. 

-Als de verlichting brandt en er wordt nogmaals op de 

AAN-knop gedrukt dan zal de timer van 75 minuten 

opnieuw starten. 

-Als iedereen die gaat tennissen (ongeacht of er al iemand 

op de baan of de baan ernaast staat) op de “aan-knop” 

drukt dan heb je altijd 75 minuten om te tennissen. 

-De oefenbaan heeft geen timer van 75 minuten omdat 

die lampen moeten afkoelen en opwarmen. 

-Het is mogelijk om de verlichting eerder uit te schakelen door de “UIT”-knop te gebruiken. 

-Om 23.00 uur gaat de verlichting automatisch uit. 

-De verlichting kan niet eerder dan 2 uur voor zonsondergang aangemaakt worden. 

-Indien de verlichting van baan 3+4 wordt ingeschakeld zal ook de verlichting van het pad 

achter deze banen (naar baan 5) aangaan. Deze verlichting gaat uit om 23.00 uur met de 

avondklok, of als de avondklok uit staat om 01.00 uur. 

-Bovenstaande instructie kan door een beperkte groep mensen van de tennisvereniging 

overruled worden via een andere bediening. 

 

Geheugensteuntjes: 
• Denk aan hetgeen u geleerd is tijdens de Instructiecursus Verantwoord Alcoholgebruik 

(IVA); 

• Verantwoord alcoholgebruik: Geen alcohol schenken aan jeugdigen onder de 18 jaar; 

• Wie is de BOB ( Bewust Onbeschonken Bestuurder) ??? 

• Bezoek onze website. Deze is te vinden op www.tvdezoetsmeer.nl.  

• Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen! Dus ruim uw spullen netjes op en 

breng leeggoed terug naar de bar. De bardienst is u er dankbaar voor. 

• E-mail: De leden worden veelal via e-mail geïnformeerd. Verandert u van e-mailadres 

(en u wilt dat het adres bij ons bekend is), geef dat dan even door aan onze 

ledenadministratie (e-mail: ledenadministratie@tvdezoetsmeer.nl). Tevens kunt u e.e.a. 

zelf wijzigen door in te loggen op onze website. Maak het u zelf makkelijk, maar ook 

een ander. Hartelijk dank voor uw medewerking. 
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Huis- en gedragsregels verantwoord alcoholgebruik in 
kantine De Zoetsmeer 
 

• Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de 

kantine of elders op het terrein van de vereniging; 

• Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders 

(bijvoorbeeld in de kleedkamer) te nuttigen dan in de kantine of op het terras; 

• Er wordt geen alcohol geschonken aan: jeugdbegeleiders, trainers van de jeugd en 

andere begeleiders van de jeugd  tijdens het uitoefenen van hun functie; 

• Ook niet aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers; 

• Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage 

alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van 

alcoholhoudende drank worden geweigerd; 

• Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst; 

• Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en 

rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan; 

• Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije 

drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende 

drank. 

• Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de 

dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. 

 

Bestuur Tennisvereniging De Zoetsmeer  
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Joost Weemen serveert 
Nou Super bedankt Nicole, wat een eer! 

 

Ik ben Joost Weemen en ik woon samen met 

mijn vrouw Ingrid en dochtertje Novée alweer 

een tijdje in Uden. Ik ben een getogen 

Hapsenaar en vruuger ben ik als jeugdlid ooit 

begonnen met tennissen. Daarna een tijdje eruit 

geweest en ergens rond 2008 weer het 

tennisracket afgestoft en opgepakt. 

 

Als beroep heb ik altijd in de horeca gewerkt, 

eerst als chef-kok en nu als Horeca Service 

Manager. Ook in een sportieve omgeving 

namelijk een golfbaan. En laat het daar nu druk 

zijn als het zonnetje schijnt. Daardoor zie je me 

vaak wel en heel vaak ook niet op de tennisbaan, 

want het is moeilijk te combineren. Maar als ik 

op de tennisclub ben is het echt thuiskomen en heb ik een fijne en sportieve en gezellige tijd. 

 

Je ziet me vaak tijdens de voorjaarscompetitie want daar doe ik vanaf 2008 toch altijd wel aan 

mee, in het begin met Gertie, Marion, Frans en Wieger, later heb ik dat op kunnen pakken 

met  Rick, Nicole en Erwin als vaste crew. We zoeken nog een dame voor de vrijdagavond 

dus.... voor wie zin heeft in een gezellig gruupke op de vrijdagavond... 

Ook wil ik nog wel eens met Nabuurs of later in het jaar de Grand Slam meedoen want dan 

begint het weer wat donkerder te worden buiten. 

 

Sportief wil ik me verder wel noemen want ik ben elke zondagochtend in de bossen van de 

Maashorst te vinden en probeer ook nog een beetje in de sportschool goed bezig te zijn.  

Maar het allerleukste blijft toch tennis, dat is nooit een sleur en iets waar ik altijd naar uitkijk. 

Het ontspant enorm en het is gezellig. 

 

Ik weet  niet of je al ooit bent geweest, maar Caro (Caroline Gijsbers): jij mag serveren. 

 

Sportieve groet,  

Joost Weemen 
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MIX clubkampioenschappen 2022 

GD 4/5 

1 
Joost van de Groes [2/2] 
Pauline Janssen 

2 
Peter Hurkens 
Lotte van Wanroij 

3 
Joris van de Meulenhof 
Eelke Cornelissen 

4 
Jim Hesen 
Anke Erps 

GD 6 

1 
Sil Robben [1/1] 
Mieke Weemen 

2 
Elwin Kersten 
Linda Luijpen 

3 
Coen Selten 
Yvet Martens 

4 
Michel Jilissen 
Gertie Koster 

GD 7 

1 
Jeroen Nabuurs [1/3] 
Paula de Visser 

2 
Sven Robins [3/3] 
Melle van den Brand 

3 
Rick Keijzers [2/3] 
Renee van Dijk 

4 
Frans Daanen 
Jessie Weijers-Meerbeek 

GD 8 

1 
Roel Weemen [1/1] 
Isa Venbrux 

2 
Marcel Jacobs 
Helga Rutten 

3 
Johan van der Wijst 
Sandra Peters 

4 
Matthijn Lamers 
Nadine Lamers-Van Der Steen 

 

 

  

https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&event=1
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=27
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=2
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=28
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=19
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=30
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=22
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=40
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=35
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&event=2
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=5
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=6
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=13
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=16
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=48
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=37
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=41
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=52
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&event=3
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=47
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=49
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=3
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=1
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=46
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=45
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=44
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=32
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&event=4
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=9
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=8
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=51
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=42
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=11
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=7
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=14
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=EB0F92EF-1AEF-475D-BE88-730F490E1822&player=15
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Heren Enkel clubkampioenschappen 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HE 4/5 

1 Peter Hurkens 

2 Joost van de Groes 

3 Joris van de Meulenhof 

4 Sil Robben 

HE 6 

1 Roel Wijntjes 

2 Peter Luijpen 

3 Wouter Peeters Weem 

3/4 Nicky van der Wijst 

HE 7 

1 Michel Jilissen 

2 Sven Robins 

3 Stan Laarakkers 

4 Roy Van Hoften 

https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&event=4
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=40
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=59
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=34
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=29
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&event=3
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=53
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=43
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=27
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=15
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&event=2
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=60
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=49
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=12
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=6
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Dames Dubbel clubkampioenschappen 2022 

DD 5/6 

1 
Bregje Arts 
Lynn Martens 

2 
Antje Arts 
Lobke Arts 

3 
Klaartje Gosens 
Linda Luijpen 

4 
Nicole Janssen 
Yvet Martens 

DD 7 

1 
Ilse van den Besselaar 
Melle van den Brand 

2 
Sanne Peters Rit 
Isa Venbrux 

3 
Nicole Gerrits 
Paula de Visser 

4 
Tessa Janssen 
Kim Nabuurs 

DD 8 

1 
Bernice Geurts 
Linda Janssen 

2 
Cecile Arts 
Jolanda van den Hoek 

3 
Chrisje Hoogeveen 
Imke Wientjes 

4 
Michelle Hofman 
Mieke Kusters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&event=8
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=64
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=61
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=63
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=57
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=21
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=33
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=23
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=62
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&event=6
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=18
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=19
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=28
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=30
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=68
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=31
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=10
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=46
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&event=5
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=36
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=9
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=16
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=32
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=7
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=14
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=22
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=3411ACCE-44F2-4D06-BE60-9C1429B8184D&player=41
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Dames Enkel clubkampioenschappen 2022 

DE 7 

1 Melle van den Brand  

2 Ilse van den Besselaar  

3 Isa Venbrux  

4 Lian Wijntjes 

DE 8 

1 Chrisje Hoogeveen  

2 Isa Nabuurs 

3 Charlotte Hendriks  

4 Inge Pieck  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&event=7
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=3
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=34
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=38
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=61
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&event=8
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=5
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=60
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=51
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=10
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Heren Dubbelclubkampioenschappen 2022 

HD 4/5 

1 
Joost van de Groes 

Joris van de Meulenhof 

2 
René Fleuren 

Sil Robben 

3 
Peter Luijpen 

Roel Wijntjes 

4 
Willem Ardts 

Jim Hesen 

HD 6 

1 
Lars Jilesen 

Mat Nabuurs 

2 
Bas Arts 

Ron Verhoeven 

3 
Michel Jilissen 

Stan Laarakkers 

4 
Elwin Kersten 

Ashwin Nabuurs 

HD 7 

1 
Thijs van Dijk 

Mark Weerts 

2 
Roy Van Hoften 

Wouter Thoonen 

3 
Frans Claassen 

Koen Vervoort 

3/4 
Frans Daanen 

Bas Thijssen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&event=1
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=66
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=49
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=20
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=29
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=28
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=39
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=50
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=25
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&event=2
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=59
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=56
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=48
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=47
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=42
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=27
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=52
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=43
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&event=3
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=24
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=19
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=35
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=53
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=4
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=32
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=23
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=02C02CA1-8595-4CC4-819C-83B190A9A7EC&player=31
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Love is all !!! 
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Teams Wintercompetitie 2022-2023 
Donderdag damesteam: 

Yvet Martens  Jolijn Janssen  Nicole Janssen Guusje Hoogeveen 

 

Vrijdag damesteam: 

Lian Wijntjes  Jessie Weijers  Mieke Kusters  Sanne Peters Rit 

Janneke Martens-Peters   Els Thijssen 

 

Vrijdag mix 17+ 

Jarno van Bree Willem Arts  Melle v.d. Brand Mascha van Bree 

Imke Wientjes  Tessa Janssen  Wouter Peeters Weem 

 

Vrijdag mix 17+ 

Sven Robins  Sjoerd v.d. Ligt Chrisje Hoogeveen Wouter Thoonen 

Anouk Jans  Kim Nabuurs  Ilse v.d. Besselaar 

 

Vrijdag heren team 17+ 

Mark Weerts  Nicky v.d. Wijst Willem Kusters Ron Verhoeven 

Thijs van Dijk  Rob Tax  Job Kemperman 

   

Vrijdag mix 35+ 

Claudia Arts  Caroline Gijsbers Jim Hesen  Jos Beelen 

Mieke Weemen Mark Thoonen 

 

Vrijdag mix 35+ 

René Fleuren  Hannie Weren  Ellen Klaassen Koen Vervoort 

Celia v.d. Ligt  Mat Nabuurs 
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Toernooien 

 
23e Weemen Open 40+ Actueel Rating Dubbeltoernooi 2022 

Na 2 jaar geen Weemen Open vanwege COVID 19 en alle coronamaatregelen die daarmee 

samenhingen, begonnen we op donderdag 20 oktober 2022 aan het 23ste Weemen Open 

Dubbeltoernooi op de tennisbanen van TV De Zoetsmeer.  

 

Iedereen, spelers en organisatie, had er heel veel zin in en de weergoden waren de organisatie 

zeer gunstig gezind. Het leek meer op een lente- als op een herfsttoernooi met verschillende 

dagen met een temperatuur van meer dan 20 graden, zeker in het finaleweekend. 

  

Er hadden zich 125 spelers en speelsters ingeschreven van 23 verschillende verenigingen. Dit 

gaf een aantal van 45 koppels, die gezamenlijk  147 wedstrijden hebben gespeeld in 11 dagen. 

Allereerst werden alle poulewedstrijden gespeeld. De eindstand in de poule was bepalend voor 

de plaats in het afvalschema. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober stonden alle kwartfinales en 

veel halve finales gepland. Na veel mooie en spannende partijen, waarin fel maar fair werd 

gestreden, waren omstreeks 20.00 uur op zaterdagavond verschillende finalisten bekend voor 

de zondag. Zondagmorgen 30 oktober begonnen we om 11.00 uur aan de laatste 4 halve finale 

partijen met aansluitend alle finale partijen, waarin verschillende spelers en speelsters van De 

Zoetsmeer mochten spelen. 

 

Nadat de speelsters van de laatste wedstrijd weer fris uit het kleedlokaal waren gekomen, 

konden we beginnen aan de prijsuitreiking van deze 23ste editie van het Weemen Open. De 

winnaars van de hoogste categorie werden naar voren gehaald en kregen het welbekende schild 
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door Maarten Weemen namens WEEMEN DRUKWERK EN COMMUNICATIE 

overhandigd.  

 

In de heren dubbel waren dit Tim Ariaans en Errol Bouwens, die wisten te winnen van Charles 

Coenen en Paul Vloet met 3-6  6-3  6-3.  

 

De dames dubbel was voor onze eigen Nicole Keijzers-Gerrits met haar partner Monique van 

Lierop, die met 5-7  6-4 en 6-3 wisten te winnen van Heidy van Dongen en Irma Hendriks. 

 

De gemengd dubbel werd gewonnen door Carlo Peters en Els Peters die onze eigen leden Sil 

Robben en Wilma Lukassen wisten te verslaan met 6-2 en 6-4. 

 

Deze winnaars van de hoogste categorieën worden vereeuwigd op de “Wall of Fame” in de 

kantine van onze vereniging.  

 

Na de prijsuitreiking werd er direct begonnen met de verloting van het tennisracket, geschonken 

door MARC SPORT uit Cuijk onder de aanwezige deelnemers. Aan Maarten Weemen de eer 

om het briefje met de naam van winnaar uit de emmer te halen. De 1ste deelnemer, die uit de 

emmer werd gehaald was niet aanwezig, maar bij de 2de trekking was het direct raak en de 

gelukkige winnaar van het racket was Frank van der Poel.  

 

Een groot compliment aan allen die zich in deze toernooiweek en in de aanloop naar het 

toernooi tot het uiterste – en vaak tot in de late uurtjes – hebben ingespannen voor het welslagen 

van dit toernooi. De toernooicommissie onder leiding van wedstrijdleider Louis van de Groes, 

de bar- paviljoen-commissie, de vele bardienstvrijwilligers, de technische commissie, de 

interieurverzorgsters en last but not least de nieuwe hapjescommissie, voor de vele heerlijke 

hapjes voor de deelnemers en toeschouwers tijdens alle toernooidagen. Het was allemaal 

uitermate goed verzorgd en het paviljoen en het park zagen er weer piekfijn uit.  

 

Alle winnaars en ook de nummers 2 van harte proficiat met het behaalde resultaat. Sponsors 

heel veel dank voor de financiële ondersteuning van het toernooi en in het bijzonder WEEMEN 

DRUKWERK EN COMMUNICATIE.  

We hadden wel veel minder inschrijvingen als voor de “coronatijd”, maar we kunnen 

terugkijken op een geslaagd toernooi met veel mooie wedstrijden en gezelligheid.  

Tot volgend jaar op het 24ste Weemen Open. 
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Weemen Open 2022 winnaars 

 

Dames Dubbel: 

Nicole Keijzers-Gerrits en 

Monique van Lierop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mix dubbel: 

Els Peters en 

Carlo Peters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heren dubbel: 

Tim Ariaans 

Errol Bouwens 
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Onderdeel Pos. Naam Vereniging 
        

HD 40+ A  1 Tim Ariaans+Errol Bouwens Graaf Herman 

4,9180 - 5,9945 2 Charles Coenen+Paul Vloet T.C. Topspin/T.V. Sint Tunnis 

  3 Peter Luijpen+Joris van de Meulenhof De Zoetsmeer 

  3 Jim Hesen+Roel Wijntjes De Zoetsmeer 

        

HD 40+ B 1 Leon van Duijnhoven+Sebastiaan Remmen Tennisvereniging TeVeR 

6,8047 - 7,5673 2 Martien van de Bogaard+Mike Versteeg T.C. Topio/Loonse Duinen 

  3 Edwin Haas+Marc van Wamelen Play Back 

  3 Michel Jilissen+Frank van der Poel De Zoetsmeer 

        

HD 40+ C  1 Jos Kuiltjes+Urbain Zonnenberg Heumense T.C. 

8,0157 - 9,3802 2 Henny van Brienen+Marcel Jansen Graaf Herman 

  3 Joop Dijt+Gerton Mulder T.V. Esteren/T.C. Topio 

  3 Herman van den Broek+Jan Timmers T.C. Volkel 

        

DD 40+ A  1 Nicole Gerrits+Monique van Lierop De Zoetsmeer/T.C. Boekel 

7,1907 - 7,8702 2 Heidy van Dongen+Irma Hendriks T.V. De Raam 

  3 Saskia van der Horst+Sandra Roosen-Klaassen Tennisvereniging Malden 

  3 Linda Bontrup+Tamara Huggers T.V. De Raam 

        

DD 40+ B  1 Nathalie Gloudemans+Els Thijssen De Zoetsmeer 

8,5978 - 9,4405 2 Cynthia Bronkhorst+Monique Janssen De Zoetsmeer 

  3 Dianne van Houts+Christina Wijbenga T.C. Volkel 

  3 Anke Hendriks+Lian Wijntjes De Zoetsmeer 

        

GD 40+ A  1 Carlo Peters+Els Peters T.C. Bemmel 

6,2476 - 7,3842 2 Sil Robben+Wilma Lukassen De Zoetsmeer 

  3 Marcel Jansen+Jacqueline Droste Graaf Herman 

  3 Jeroen Nabuurs+Paula de Visser De Zoetsmeer 

        

GD 40+ B 1 Frans Engelaar+Marian Gerritsen Weurtse T.C. 

7,7600 - 8,6946 2 Frans Daanen+Angelien van den Heuvel De Zoetsmeer 

  3 Louis van de Groes+Monique Roelofsen De Zoetsmeer 

  3 Koen Vervoort+Celia van der Ligt De Zoetsmeer 

        

GD 40+ C  1 Jacko Jans+Cecile Arts T.C. Fair Play/De Zoetsmeer 

8,7144 - 9,6435 2 Bas Thijssen+Sandra Peters De Zoetsmeer 

  3 Frans Claassen+Helga Rutten De Zoetsmeer 

  3 Johan Rutten+Kirsten Jacobs - De Hoog De Zoetsmeer 
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Herkomst deelnemers Weemen Open 2022 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vereniging Spelers 

De Zoetsmeer 53 

Graaf Herman 13 

Play Back 9 

T.C. Fair Play 7 

T.C. Topio 7 

Tennisvereniging TeVeR 5 

T.C. Volkel 4 

T.V. De Raam 4 

Tennisvereniging Malden 4 

T.C. Topspin 3 

Heumense T.C. 2 

T.C. Bemmel 2 

T.C. Rodhe 2 

T.V. Sambeek 2 

T.V. Set '77 2 

Weurtse T.C. 2 

De Geer 1 

Gemertse L.T.V. 1 

T.C. Boekel 1 

T.V. Esteren 1 

T.V. Sint Tunnis 1 

Tennis en Padel Loonse Duinen 1 

Tennisclub Handel 1 

TOTAAL 128 
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Foto’s winnaars Weemen Open 2022 
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Surprise-toernooi 
Jawel, als de dagen korter worden 

en de avonden langer dan weet de 

Sint dat hij naar ons kikkerlandje 

dient af te reizen om talloze cadeaus 

en surprises te komen verdelen. 

Maar niet alleen de Sint, ook onze 

Wedstrijdcommissie weet dan dat er 

nog een leuk toernooitje uit de hoge 

hoed kan worden getoverd in de 

vorm van een Surprise-toernooi. Dat 

vond plaats op zaterdag 26 

november 2022.   

 

Belangstellenden konden zich hiervoor aanmelden via een ingenieus aanmeldformulier waarin 

de wettelijke vereiste AVG-protocollen volledig werden genegeerd. Je moest je namelijk 

compleet blootgeven (figuurlijk dan) in de vraagstelling. Zo moest je o.a. aangeven: je kleur 

ogen, schoenmaat, wat je meest opvallende kenmerk op de baan was, waar je een hekel aan 

hebt, op wie je verliefd bent, etc.  

 

De reden hiervan bleek pas achteraf. Tijdens de samenstelling van de duo’s die deze avond 

samen ten strijde zouden trekken werd van iedere deelnemer een verrassend treffend gedichtje 

voorgelezen, samengesteld door de Wedstrijdcommissie waarbij geraden diende te worden op 

wie dat gedichtje betrekking had. Zo stak eenieder van alles van op over zijn/haar 

tennispartner en tegenstanders. 

 

In 3 tennisrondes van 45 minuten werd het weer een gezellig en sportief tennisavondje. En na 

afloop werd onder het genot van een hapje en een drankje gezellig nagepraat over opnieuw 

een geslaagd evenement.  

 

Wedstrijdcommissie: 

bedankt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


