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Nieuwe bespanning nodig??? 
 

Bel of app Thijs en hij haalt je racket op uit onze  

tenniskantine en levert die daar ook weer af. 

Kosten € 15,00 

 

Thijs Inja: 06-55821017 
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De redactie in actie……. 

Post voor de redactie 
aanleveren bij: 

 
clubblad@tvwpd.nl 
Burg.Hackstraat 15 

4471 BL Wolphaartsdijk 

Beste leden, 

 

2019 is weer even begonnen en het ziet er positief uit. Gisteren 
kreeg ik van onze trainer Raoul te horen dat alle kinderen compe-
titie willen gaan spelen. De allerjongsten vallen nog net buiten de 
boot, maar die zijn ook al enthousiast. Ik word daar echt vrolijk 
van, van zo’n mededeling. Het is immers al jaren geleden dat we 
hier de World Tour meemaakten. Heerlijk ook dat de trainer de 
kinderen zo enthousiast weet te maken. Hij was tijdens de laatste 
jeugdactiviteit ook heel betrokken. 

De tennisroodkids beginnen op zondag 31 maart. Verder hebben 
we weer 2 dames dinsdagteams die op dinsdag 9 april van start 
gaan. Op vrijdagavond 12 april kunnen het dames- en herenteam 
ook weer aan de bak. Leuke vooruitzichten. 

Ja en klapper is weer ons eigen open toernooi Den Baas en zijn ma-
dam Open 2019! Het staat al op de toernooikalender van de 
KNLTB. We hebben er al zin in en zijn op verzoek van de sponsor 
in gesprek met LTC Hansweert hoe zij eventueel met ons mee kun-
nen “draaien”, je snapt dat dit wat geografische haken en ogen 
heeft, maar die zijn er om op te lossen. Waarom Hansweert? De 
sponsor wil uitgroeien tot een 100+ toernooi en aangezien wij maar 
over 2 banen beschikken en hij in Hansweert woont. We zouden er 
allebei door kunnen groeien. Wij gaan er in elk geval ons best voor 
doen! 

In dit nummer de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 
en alle bijbehorende documenten. Wat ontbreekt wordt tijdens de 
vergadering naar voren gebracht. Het financieel verslag is in een 
aparte bijlage per mail verzonden.  

Verder nog verslag van de clubkampioenschappen en van enkele 
jeugdactiviteiten. 

De derde week van maart komt het volgende clubblad met speel-
schema’s, bar– en schoonmaakroosters etc.  

Veel plezier en graag tot vrijdag 25 januari! 

       

      Groetjes Sylvia. 

Beste leden, 
  
Op 25 mei 2018 trad de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese pri-
vacywet bevat de regels voor het verwerken van persoonsgegevens. De AVG volgde de Nederlandse Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) op die van kracht was. Verenigingen en stichtingen die persoonsgege-
vens verwerken krijgen nu meer verplichtingen. 

Voor publicatie van mensen hun persoonlijke informatie, telefoonnummers, foto etc. op internet is in princi-
pe altijd toestemming nodig. Nu onder de AVG moet toestemming uitdrukkelijk, specifiek en apart worden 
gegeven. Om hier (een praktische) invulling aan te geven willen we de mensen -die er bezwaar tegen hebben 
dat hun persoonlijke gegevens op onze website of clubblad (komen te) staan- vragen dit op ieder moment en 
zonder opgaaf van redenen aan te geven. 
Op de site is onze Privacy Policy te lezen. 
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Beste leden, 
  
Het tennisjaar 2018 was er één met positieve uitschieters.  
Allereerst was er door het mooie warme weer volop drukte op de banen, hebben we een 
geweldig 2e den Baas en zijn Madam toernooi georganiseerd met veel spelers en bezoe-
kers en daardoor is er een  mooi positief resultaat behaald en zijn we erin geslaagd een 
enthousiaste tennisleraar aan ons te binden. 
De verschillende competities waren weer heel succesvol en trokken veel bekijks. De toer-
nooien en het clubkampioenschap waren goed bezet. Zelf heb ik genoten van hele spannen-
de potjes. Alle winnaars van harte gefeliciteerd. 
De TC bedankt voor jullie inspanningen! 
De Jeugd Commissie is ook erg actief geweest en gezien de grote opkomst van de jeugd-
leden was iedereen enthousiast over de middagen en avonden. 
Het terrein lag er weer voortreffelijk bij en tijdens het toernooi hebben Kees en Harmen 
veel werk verzet om de banen bladvrij te krijgen. Chapeau !! 
Alle andere vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inzet.  
Mede door alle sponsoren hebben we weer een aantal zaken kunnen verwezenlijken op ons 
mooie tennispark waarvoor heel hartelijk dank! 
En nu 2019 is gestart wens ik u allen een heel gezond en sportief jaar ! 
Dit zal beginnen met onze Algemene Leden Vergadering op vrijdag 25 januari waar we 
verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid. Zoals reeds eerder vermeld stopt on-
ze penningmeester Harry van Zantwijk en we zijn verheugd dat Agnes Filius zich beschik-
baar heeft gesteld. Op de ALV zal zij gekozen dienen te worden, indien zich geen andere 
kandidaten zich aanmelden, en toetreden tot het bestuur. Ook onze Verenigings Competi-
tie Leider Marco van Oosten stopt en we zijn blij te kunnen melden dat Danny op ´t Hof 
deze taak overneemt. Harry en Marco van harte bedankt voor de vele jaren die jullie je 
hebben ingezet voor onze club! 
TV WPD is vorig jaar in gesprek geweest met de VV Wolfaartsdijk om te praten over een 
Omni Vereniging. Helaas moet ik melden dat de plannen voorlopig zijn opgeschort maar 
niet zijn afgeschoten. Hopelijk meer nieuws hierover in de loop van dit jaar. 
Als  agendapunt voor de ALV zal er  een voorstel worden besproken om over te gaan op 
LED verlichting. De voors- en tegens komen dan aan bod. 
De TC zal binnenkort met een agenda komen waar alle toernooien in staan. Hou je mail 
hierover in de gaten. 
De all-weather banen zijn het hele jaar bespeelbaar, maak er aub veel gebruik van om de 
clubavonden en middagen te bezoeken of onderling een potje te spelen .  
Nu het wintertijd is check dan nog even de regels op de website wanneer de banen te be-
spelen zijn ivm vorst. 
 

 

Veel tennis- en leesplezier toegewenst !  
 Machiel van der Baan 
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WPD Clubkampioenschappen september 2018 
  
 
 
Waar we op gehoopt hadden is wel uitgekomen. 
Speelsters, spelers, toeschouwers...enfin, iedereen die betrokken was bij onze clubkampi-
oenschappen heeft er voor gezorgd dat we onze clubkampioenschappen tot een succes mo-
gen rekenen. 
 

 
 
 
Alle disciplines waren vertegenwoor-
digd. Te weten de HE, DE, HD, DD en de 
Mix. 
Wie stonden er op onze banen?..... 
Claudia, Agnes, Ellen, Petra, Marja, Mar-
jan, Syl, Rianne, Sandra, Kilian, Danny, Lan-
der, Harmen, Ronald, Emile, Machiel, Wij-
nand, Dennis, Paul, Martin, Leo, Jelmer, 
Mathijs en Jacques. 
 
 
 
 
 

 
 
We begonnen op zaterdag, 15 september en de finales werden ge-
speeld op maandag en dinsdag, 24 en 25 september. 
 
We hebben genoten van leuke, gelukkig veelal sportieve en spannende 
tot zeer spannende wedstrijden! Zo spannend zelfs, dat we aan het 
saldo sets moesten rekenen om de finalisten in kaart te brengen. 
 
 

 
 
Ook zijn we blij dat er spelers 
en teams waren die onderling 
een andere speeltijd overeen 
kwamen i.v.m. onverwachte ver-
hinderingen. Dank daarvoor. 
 
 
Ook gaat onze dank uit naar ie-
dereen die de verantwoording 
nam om de kantine te bezetten. 
Zonder de hulp van alle spelers, 
speelsters en toeschouwers was 
ons ( de T.C. ) dit nooit gelukt! 
Wat een teamwork....geweldig. 
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De finales waren een genot om 
te zien. Wijnand tegen Emile, 
Petra/Kilian tegen Rianne/
Harmen, Leo tegen Jelmer, Rian-
ne/Sandra tegen Petra/Marja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De clubkampioenen kregen een aardigheidje overhandigd  en natuurlijk 
een jaar lang “eeuwige” roem. 
 
Emile, Wijnand & Danny, Jelmer, Agnes, Rianne & Sandra, Kilian & Petra. 
Geniet er maar van...want volgend jaar kan het zeer zeker anders zijn!  
We barsten namelijk van het talent. 
Tot volgend jaar, 
  
 
 
met sportieve groet, 
T.C. WPD 
Rianne, Dennis, Jacques. 
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Concentratie… 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
    Matties…. 

 Wat deed ik 
verkeerd??? 
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Allemaal blijde gezichten, 
gekiekt door Jacques en in 
een collage gezet. Met een 
drankje erbij een leuk aan-
denken aan de clubkampi-
oenschappen 2018. 
 
Het waren weer gezellige 
avonden en weekenden op 
en langs de banen, mensen 
allemaal bedankt! 
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Beste leden, 
 
Het nieuwe tennisseizoen staat voor de deur. We informeren je daarom graag over de 
KNLTB ledenpas en de toekomst hiervan. Vanaf dit jaar gaat er namelijk het één en ander 
veranderen. In 2019 ontvangen verenigingen voor ieder actief lid een meerjaren ledenpas 
in plaats van de jaarlijkse ledenpas. In eerste instantie gaat het om een ledenpas met een 
geldigheid van twee jaar. Na deze periode bekijken we of de ledenpas in de toekomst lan-
ger geldig zal zijn. 
 
Concreet betekent dit dat er voor 2019 weinig zal veranderen. Enkel het jaartal en de 
speelsterkte verdwijnen van de ledenpas. Dit laatste was voornamelijk van belang bij deel-
name aan competities en toernooien. We begrijpen dat dit wellicht wel enkele vragen op-
roept. Hieronder leggen we je daarom graag uit waarom de keuze voor een meerjaren le-
denpas is gemaakt, wat er voor jouw vereniging gaat veranderen en geven we jou een voor-
proefje van de nieuwe KNLTB ledenpas. 
 
Heb je naar aanleiding van deze mail nog vragen? Neem dan contact met ons op 
via ledenservice@knltb.nl of telefonisch via 088-1302600. 
 
Met sportieve groet, 
 
KNLTB 
Afdeling Ledenservice  
 

mailto:ledenservice@knltb.nl?subject=
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Aan alle leden van de tennisvereniging WPD 
 

 

          Wolphaartsdijk, januari 2019. 
 

 
 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering, welke gehouden wordt op 
vrijdag 25 januari, aanvang 19.30 uur in het clubgebouw aan de Sportweg te Wolphaarts-
dijk. 

 
 

Agenda 
 

1 Opening. 
2 Notulen van de ledenvergadering d.d. 2 maart 2018. 
3 Naar aanleiding van de notulen. 
4 Mededelingen en ingekomen stukken. 
5 Financieel verslag 2018 penningmeester, begroting 2019. 
6 Verslag kascommissie. 
7 Jaarverslag secretaris. 
 
Pauze 

 
8 Verslag technische commissie. 
9 Verslag jeugdcommissie. 
10 Verslag kantinecommissie. 
11 Verslag terreincommissie. 
12 Verslag redactie clubblad. 
13 Voorstel aanschaf ledverlichting. 
14 Mutaties bestuur/commissies. Het bestuur draagt Agnes Filius voor als 
 penningmeester. Mochten er tegenkandidaten zijn dan kunnen zij zich 
 schriftelijk tot 1 uur voor de vergadering melden bij het secretariaat. 
15 Rondvraag. 
16 Sluiting. 

 
 
 
Namens het bestuur 
Sylvia Katsman 
Secretaris 
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Notulen algemene ledenvergadering 2018  
  
Datum vergadering 2 maart 2018  
  
Aanwezig: 14 leden, waarvan 4 bestuursleden, 
Namens het bestuur: Machiel van der Baan, Harry van Zantwijk, Marja Noteboom en Syl-
via Katsman. 
De leden: Ronald Kloet, Rianne Kloet, Kees de Kok, Jacques Deijnen, Dennis Bosch, Sandra 
Bosch, Jack Koeman, Jeanette Koeman, Jannie Jansson, Ellen van Zantwijk. 
Afwezig met kennisgeving: Wilbert Sandee, Patricia Wondergem, Lenie de Kok, Marjan en 
Jan Blok, Claudia Crucq, Danny op’t Hof, Silvana Bauer, Marco van Oosten, Leo Strijd, Ag-
nes Filius.                                                  
_________________________________________________________  
  
  
Opening  
Machiel opent de vergadering en heet allen van harte welkom. De opkomst is niet groot, 
hier heeft de sneeuwval misschien ook de hand in gehad.   
  
Notulen van de ledenvergadering d.d. 17 februari 2017  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist Sylvia Katsman.   
Naar aanleiding van de notulen kan Machiel melden dat Danny op’t Hof de functie van VCL 
van Marco van Oosten per januari 2019 zal overnemen. 
 
Mededelingen en ingekomen stukken  
Geen. 
  
Financieel verslag penningmeester, begroting 2018  
Harry heeft wederom een keurig financieel verslag gemaakt. Hij vertelt dat het renteper-
centage 9 april weer wordt vastgesteld en we op dat moment eventueel ook een bedrag 
boetevrij kunnen aflossen. Dit was ook een idee voortvloeiend uit de kascontrole. Harry wil 
dit van een aantal zaken laten afhangen en zal daarover bij de bank informeren en ook 
overleggen met de voetbal, gezien de ontwikkelingen op het gebied van het opgaan in een 
omnivereniging. 
Zaken die verder opvielen waren de ledenterugloop, dit blijft zorgelijk, dramatisch aldus 
Harry. 
Verder investering van €2.200 in wifi, inrichting kantine, buitenbank, berghok. Ook een 
eenmalige grote uitgave door de jeugdcommissie die weinig opleverde. Positief was alles 
rondom het den Baas en zijn madam Open tennistoernooi. Dit moeten we koesteren. Wesley 
Brand heeft aangegeven ook in 2018 het toernooi te willen sponsoren. 
Dennis merkt op dat de rentereservering misschien wat lager begroot kan worden omdat 
de rente op dit moment erg laag is. 
Wat betreft het reserveren voor vernieuwing van de banen (€45.000) geeft Harry aan dat 
hij is uitgegaan van de prijsindicatie en de periode (15 jaar) die de leverancier daarvoor re-
kent. Wij zullen door het niet zo intensieve gebruik deze termijn kunnen verlengen tot 20 
jaar. Harry wil niet speculeren met het geld van de vereniging, dus gaat er ieder jaar 
€4.000 naar de spaarrekening voor dit groot onderhoud. 
Harry wordt bedankt voor zijn verslag en uitleg. 
 
Verslag kascommissie  
De kascommissie, bestaande uit Dennis Bosch en Wilbert Sandee, heeft de cijfers gecon-
troleerd en goed bevonden. Harry wordt door de algemene ledenvergadering gedechar-
geerd voor het gevoerde financieel beleid. Wilbert en Dennis worden bedankt voor de kas-
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 controle. Beiden blijven nog een jaar in de kascommissie. 
  
Jaarverslag secretaris  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan Sylvia Katsman.  
  
Verslag technische commissie  
Jacques heeft wegens tijdgebrek geen verslag kunnen aanleveren. Volgend jaar beter. 
  
Verslag jeugdcommissie  
Het verslag staat in het clubblad, met dank aan Claudia. 
Jelmer van der Baan en Sylvia zijn toegetreden en Silvana is gestopt, laatstgenoemde ont-
vangt een kleine attentie voor haar inzet de afgelopen 2 jaren.. 
 
Verslag kantinecommissie  
Sylvia vertelt dat ze heel blij is met de gezellige inrichting van de kantine en wil daar Mar-
ja nog bij benoemen die voor de prachtige bloemstukken zorgt.  
 
Verslag terreincommissie  
Kees en Harmen de Kok bedankt voor jullie inzet voor het terreinonderhoud. Sylvia bedankt 
voor het verslag.  
 
Verslag redactie clubblad  
Sylvia meldt dat zij met Harry een aanpassing aan de site heeft moeten maken, omdat de 
kosten hiervoor anders drastisch omhoog zouden gaan. Sylvia wordt bedankt voor het club-
blad.  
 
Omnivereniging 
De db’s van de vvW en TV WPD hebben reeds 3 keer een gesprek met elkaar en 1 keer met 
enkele bestuursleden van DWO’15 gesprekken gevoerd over het opgaan in een omnivereni-
ging. Dit houdt in dat we overgaan tot een bestuurlijke fusie. Alle draaiboeken en statuten 
van DWO’15 hebben wij inmiddels ontvangen om ons te helpen dit proces te doorlopen. Be-
gin april gaan we een gesprek hierover houden met het db van de volleybal en ook de volks-
dansgroep wil hierbij betrokken worden. Onder de voetbal vallen de galmgroep, de peuter- 
en kleutergym, de aerobic en verder zal er ook nog een wandelclub bijkomen. 
Bij het samengaan worden alle bezitten en schulden in 1 pot gedaan. Bij vernieuwing van de 
voetbalvelden draait de gemeente hiervoor op. Als wij 1 zijn zal gemeente ook de tennisba-
nen vernieuwen? Dit kan een breekpunt zijn voor de omnivereniging en kan dus bij een be-
spreking met de gemeente (die voorstander is van een sterk sportaanbod) uitgenut worden. 
Ronald biedt zich aan om hiervoor met de commissie en de gemeente in gesprek te gaan. Hij 
geeft verder aan dat we onder de leden moeten vragen of wij met deze plannen door mogen 
gaan. Hier gaat het bestuur binnenkort een mail over versturen naar de leden. 
 
Mutaties 
Bestuur: Harry stopt per 2019 op als penningmeester en daarmee ook als bestuurslid. Hij 
doet dit werk erg graag maar het achter mensen aan lopen om bonnetjes etc baalt hij van. 
Na 8 jaar secretaris en 10 jaar penningmeester te zijn geweest vindt hij het welletjes. 
Overigens tennist hij ook al niet meer. Machiel bedankt Harry nu al voor het “geweten” te 
zijn van de club…nog een jaartje Harry. 
Sponsorcommissie: Vanuit de commissie wordt gevraagd naar nieuwe mensen, met andere 
netwerken. Jeannette Koeman meldt zich aan. Een hele goede zaak! 
   

Rondvraag  
Jeannette Koeman: Kan de clubapp zakelijk gebruikt worden. Niet zoveel onnodige zaken. 
Kees de Kok: Kan er contact opgenomen worden met Louw Dekker over de coniferen, ze 
worden weer te hoog. 
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Sluiting 
Machiel bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng.  
 
Wolphaartsdijk, 2 maart 2018 
Sylvia Katsman, secretaris  
 
 

Jaarverslag 2018 
 
Het bestuur bestond uit de volgende personen: 
dagelijks bestuur  voorzitter   M. van der Baan 
dagelijks bestuur  penningmeester H. van Zantwijk 
dagelijks bestuur  secretaris  Mw. S Katsman 
lid van het bestuur     Mw. M. Noteboom 
 
Ereleden 
Mw. C. van Stee, R. van Stee (ere voorzitter) 
 
Lid van verdienste 
S.P. de Haan 
 
Onderscheiden met de Frans Naerebout legpenning 
H. van Zantwijk 
R. Kloet 
 
Technische commissie 
Mw. R. Kloet, J. Deijnen, D. Bosch 
 
Competitieleider 
M. van Oosten 
 
Jeugdcommissie 
Mw. C. Crucq, J. van der Baan, Mw. S. Katsman 
 
Ledenadministratie 
H. van Zantwijk 
 
Terreincommissie 
K. de Kok, H. de Kok 
 
Kantinecommissie 
Mw. S. Katsman, H. van Zantwijk 
 
Redactie clubblad 
Mw. S. Katsman 
 
Kascommissie 
W. Sandee, D. Bosch 
 
Sponsorcommissie 
R. Kloet, M. van Oosten, mw. S. Katsman, Jeanette Koeman 
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Vanuit het bestuur 
• Dit jaar is het bestuur 5 keer bijeen geweest.  
• Verder is het dagelijks bestuur nog eenmaal voor de omnivereniging rond de tafel ge-

weest met het dagelijks bestuur van de vvWolfaartsdijk. Een verdere vervolg voor 
het opgaan in een omnivereniging werd in april eenzijdig afgeblazen door de 
vvWolfaartsdijk. Er is er te weinig medewerking vanuit hun bestuur. Mochten zij (en 
TV WPD) de stap willen maken dan kunnen de kant en klare draaiboeken etc. zo opge-
pakt worden. De samenwerking met de vvWolfaartsdijk is wel verstevigd en heeft on-
der anderen tijdens en na het open toernooi veel winst gebracht. Zo hebben we ge-
bruik mogen maken van meubilair, koeling en parasols, waarvoor onze dank. Sindsdien 
maken we nog steeds gebruik van hun show koelkast. 

• In maart hebben we met Wesley rond de tafel gezeten ten behoeve van het 2e den 
Baas en zijn madam Open 2018. Er volgden nog vele activiteiten om dit toernooi tot 
een succes te brengen.  

• Flyeren en gratis kennismaken met tennismiddagen voor basisschoolleerlingen lever-
den helaas geen nieuwe jeugdleden. We zullen ons moeten beraden hoe dit anders aan 
te pakken. 

• We hebben in het voorjaar verschillende gesprekken met onze trainster gevoerd en 
besloten afscheid van haar te nemen. 23 juni gaf Raoul Flipse een kennismakingsmid-
dag voor jong en oud. Het bleek een schot in de roos, want 35 leden meldden zich aan 
voor de najaars tennislessen. 

• In april/mei kropen Harry en Sylvia achter de pc om het verplichte AVG-stappenplan 
door te worstelen. Ook Sjako Schipper kwam een keer meekijken. Laatstgenoemde 
had met behulp van andere voetbalverenigingen een format opgesteld die wij ook kon-
den gebruiken. Harry maakte de laatste aanpassingen hierop. Leden worden gemaild en 
gevraagd of zij bezwaar hebben tegen publicaties (foto’s etc) op site en clubblad. 
Wordt opgenomen in aanmeldingsformulieren en in aanmelding voor het open toernooi. 

• In juni hadden we weer de zaterdagmiddag clubmiddagen, niet zo druk als het jaar 
ervoor, maar weer wel voor herhaling vatbaar. 

• 2 juni hebben we onze kleedkamers beschikbaar gesteld voor de scheids– en grens-
rechters ten behoeve van de district voetbalbekertoernooi. 

• 27 juni hebben diverse brandweerkorpsen uit de gemeente Goes hun prijzen in ont-
vangst genomen in onze kantine. Het korps uit Wolphaartsdijk was initiator, Ronald 
Kloet bedankt voor de organisatie. 

• In juli hebben we 2 parasols en een windscherm aangeschaft uit het potje van de club 
van 50. Rianne en Sandra hebben kussens voor de buitenbank gesponsord.                
Allen hartelijk dank hiervoor! 

• 30 juli t/m 5 augustus hebben we het 2e den Baas en zijn madam Open 2018 georgani-
seerd.  
De doelstelling om 50 spelers te halen leek lastig, maar werd ruimschoots gehaald, 
waarmee het toernooi voor 2019 is gewaarborgd.  
het was op alle vlakken succesvol te noemen. Prachtig was ook de mogelijkheid om een 
warme maaltijd te kunnen gebruiken.  
Iedereen nogmaals bedankt voor de inzet en sponsoring (Inge Lefèvre en Agnes Fili-
us).  
Onze grootste dank gaat uit naar Wesley Brand van Den Baas en zijn madam!!! 

• In september is er vanuit de sponsorcommissie een sponsormiddag gehouden op de ba-
nen van TV WPD voor spandoeksponsor Acknowledge Goes (ICT-innovatie). Danny be-
dankt voor je inzet hierbij. 

• Sylvia heeft een kastje gemaakt voor de kussentjes van de buitenbank. Familie Note-
boom bedankt voor de pallets en Leo Verstrate bedankt voor de greywash beits. 

• Danny heeft de cursus VerenigingsCompetitieLeider met goed gevolg afgerond, hier-
door is de opvolging van Marco van Oosten geregeld. Danny proficiat! 
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        Marco bedankt voor je jarenlange inzet als VCL! Niet alleen zorgde je dat de in- 
        schrijvingen voor competities op tijd gebeurden, je regelde ook de wedstrijdballen  
        en je was een steun en tussenpersoon bij vragen over wedstrijdzaken bij de knltb. 
        Marco bedankt! 
• Het bestuur draagt Agnes Filius voor om het penningmeesterschap van Harry van 

Zantwijk over te nemen. De ALV zal hierover mogen stemmen.  
        Harry hartelijk bedankt voor je jarenlange inzet en toewijding als penningmeester  
        en lid van het bestuur. We gaan je adviezen en bijdragen in discussies zeer zeker  
        missen. 
• Sponsoring  
        Het bestuur wil alle sponsoren, in welke vorm dan ook, hartelijk danken voor hun bij- 
        dragen. Wij vragen onze leden om onze sponsoren niet te vergeten wanneer zij tot  
        aanschaf van zaken of diensten gaan!  
        Leden van de club van 50 ook hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. Dit jaar hebben 
        we uw bijdrage voor de aanschaf van parasols en een windscherm gebruikt.  
        Allen dank voor jullie inzet voor de Rabobank Clubkas Campagne en de Grote Club 
        actie. Vooral de jeugd bedankt hiervoor. Met deze 2 acties hebben we voor onze 
        club veel geld kunnen verdienen.  
• Algemeen  
        In 2018 kwam TV WPD uit in diverse competities. WPD speelde in het voorjaar met  
        1 dames vrijdagavondteam, 1 heren vrijdagavondteam en 2 damesdubbelteams op  
        dinsdag (overdag) en 1 dames woensdagavondteam. Aan de herfstcompetitie deden 1 
        dames– en 1 heren vrijdagavondteam mee. In de winter 2017-2018 speelde 1 dames 
        team mee.  
        TV WPD is te vinden op internet via de site www.tvwpd.nl en via facebook.  
        Het clubblad is in 2018 in totaal 2 keer uitgekomen. De bladen zijn digitaal op de  
        www.tvwpd.nl site terug te vinden.  
        Het ledenbestand per 31 december 2018 is met 1 persoon gestegen tot 63 leden.  
        Senioren mannen   22   
        Senioren vrouwen  25  
        Junioren jongens    4   
        Junioren meisjes    1  
        Kinderen jongens    8   
        Kinderen meisjes    3  
  
Tenslotte   
In 2018 was het open toernooi op alle fronten het hoogtepunt.  
Het ledenaantal is nog steeds zorgelijk, maar ook al zijn er veel leden vertrokken er zijn 
er meer lid geworden. We hopen dat dit doorzet, mede door het enthousiasme van onze 
nieuwe clubtrainer. 
Wij willen alle leden die zich in welke vorm dan ook hebben ingespannen voor de club, van 
harte bedanken en hopen op een sportief en positief 2019!  
 
Wolphaartsdijk, januari 2019 
Sylvia Katsman, secretaris.  
 
Verslag jeugdcommissie (Jelmer, Sylvia en Claudia) 
Het was weer even in het geheugen graven en zoeken in agenda’s en foto’s om een beeld 
te krijgen van de activiteiten van de jeugdcommissie afgelopen jaar. 
De eerste activiteit was gepland op 24 januari en met een zeer geringe opkomst van Hu-
go, Maurits en Jesse maar dat mocht de pret niet drukken. Deze drie bikkels hebben sa-
men met Jelmer een spellencircuit op de baan gedaan en hebben het reuze naar hun zin 
gehad. 
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  Op 28 maart hadden we de tweede activiteit en het was slecht weer wat ook te merken 
was aan de opkomst! Jelmer en Claudia zaten in de kantine gereed met warme chocolade-
melk en iets lekkers. Om de tijd te doden een spelletje mens erger je niet gespeeld maar 
helaas kwamen er geen kinderen om mee te spelen. 
Na de zomervakantie de activiteiten weer opgepakt. 
Op 16 november een spellencircuit op de baan, bingo en friet met een film. De opkomst was 
groot, in totaal 15 kinderen en wat was het gezellig. Terwijl Jelmer op de baan met de kin-
deren aan het tennissen was waren Sylvia en Claudia in de kantine druk bezig met het voor-
bereiden van de bingo en de frieten. Na maar een rondje bingo, waar Brechje met de 
hoofdprijs er vandoor ging – een kauwgomballen automaat- lekker friet met snackjes eten 
voordat de film “Coco” werd opgestart. En wat waren ze stil, tussendoor nog even een klei-
ne pauze voor de popcorn en limonade en snel weer verder. De film begon later dan gepland 
en een half uur voor het einde druppelde er al ouders binnen die nog hebben mee genoten 
van het einde van de film. Een geslaagde activiteit en wat leuk om zoiets te organiseren als 
de animo groot is! 
De laatste van het jaar was op 14 december en wat leuk dat deze keer onze tennisleraar 
Raoul ook van de party was. Omdat het weer het niet toeliet om de baan op te gaan begon-
nen we met een quiz. In drie groepen verdeeld kregen de kinderen verschillende vragen, bij 
een goed antwoord kregen ze een tennisbal. Het ging er fanatiek aan toe en het aantal bal-
len van de tegenstanders werd goed in de gaten gehouden. Na deze inspanning heerlijk pan-
nenkoeken gegeten met dank aan Marieke, Marjolein en Ellen. En last but not least de bingo 
natuurlijk. Dat ene rondje de vorige keer smaakte naar meer. Het was weer een gezellige 
middag/avond. 
Voor 2019 gaan we weer leuke activiteiten organiseren. We hopen dan ook weer op veel ani-
mo. 
Claudia Crucq 
 
Jaarverslag kantine  
De kantinecommissie bestond ook dit jaar weer uit Harry van 
Zantwijk en Sylvia Katsman. De bar– en schoonmaakdiensten 
zijn naar behoren uitgevoerd. 
De consumptieprijzen zijn voor het gemak aangepast voor 
het toernooi. Achteraf heeft het bestuur besloten deze te 
handhaven. 
Dit jaar heel wat gesjouw om koeling en meubilair van en naar 
de vv Wolfaartsdijk te halen en brengen ten behoeve van het 
open toernooi. Heren bedankt voor jullie spierkracht. 
Verder is de indeling tijdens het toernooi iets veranderd, 
maar ik hoop dat het voorlopig zo  blijft staan. Fijn is de 
showkoelkast die klanten aan de bar meteen een overzicht 
van ons aanbod geeft. Ook het zelfgemaakte kastje geeft 
alle rondslingerende kussentjes een overzichtelijke opberg-
plaats. 
Allemaal bedankt voor jullie inzet en medewerking!  
Sylvia 
 
Jaarverslag terreincommissie  
Het park wordt perfect bijgehouden door Harmen en Kees de Kok.  Door de firma Wijn-
bergen is 1x onderhoud gepleegd. Gerben de Witte heeft de populieren wederom gesnoeid.  
Vanuit de gemeente zijn de populieren van het windscherm getopt. Helaas viel dit precies 
op de eerste dag van het open toernooi. Dit heeft nog voor heel wat zweetdruppels ge-
zorgd bij Kees. ‘sAvonds werden tijdens enkele heftige windvlagen en regenbuien de laat-
ste toppen leeggeschud over baan 2. Wederom zweetdruppels voor Kees en overige man-
schappen. De coniferen zijn in de loop der jaren boven het bereik van Gerben zijn snoei-
schaar gegroeid. Binnenkort wordt bekeken wat we hiermee aan moeten. 
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Harmen en Kees bedankt voor jullie inzet!  
Sylvia 
  
 
Jaarverslag clubblad  
Het redactiewerk wordt door Sylvia Katsman uitgevoerd, met nacontrole door Harry van 
Zantwijk. Het clubblad is in 2018 2 keer uitgekomen. Ons digitale clubblad is voor ieder-
een terug te vinden op de site. Alle adverteerders van harte bedankt voor uw sponsoring 
van ons blad. De adverteerders staan ook vermeld op de site en staan vermeld in de kanti-
ne. Verder iedereen die een stukje voor het clubblad heeft geschreven bedankt hiervoor.   
Naast het clubblad wordt informatie over TV WPD verspreid via de verenigingssite 
www.tvwpd.nl en via onze facebookpagina te weten:  https://www.facebook.com/tvwpd/   
In verband met de nieuwe privacywet hebben we leden en deelnemers aan het open toer-
nooi gevraagd of zij akkoord gaan met publicaties in de media. 
Sylvia 
 
 

Jeugdactiviteiten…. 
 
 
Claudia gaf in het verslag al aan dat we een paar leuke jeugdactiviteiten hebben gehad. 

De spellencircuits had Jelmer leuk in elkaar gezet en de 
kinderen waren zeer enthousiast. 
 
Bij het circuit in november liep het zo uit dat er na het 
frietjes eten maar 1 ronde bingo gespeeld kon worden. Er 
stond namelijk nog een leuke film op de rol, Coco. De kin-
deren vonden de film geweldig en toen de ouders ruim 
voor het einde al binnendruppelden zag ik zelfs nog wat 
tranen. Ik dacht nog, die vindt de film eng, maar nee ze 
wilde de film uitkijken. Gelukkig kon er de volgende dag 
uitgeslapen worden, want het liep al tegen half tien toen 
de laatste kinderen vertrokken. 
 
We hebben deze middag Hugo weer kunnen verblijden 
met een attentie, want voor het derde jaar op rij had hij 
de meeste loten van de Grote Clubactie verkocht. 
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Jongens en meisjes weer allemaal bedankt voor 
jullie inzet en volgend jaar gaan we nog harder 
ons best doen, zodat iemand anders er met de 
attentie vandoor gaat. 
Hugo nog van harte gefeliciteerd, goed je best 
gedaan voor TV WPD!!! 
 
 
 
 
 
 

In december volgde nog een activiteitenmiddag/
avond, zoals beloofd, met de resterende bingo-
ronden. 
We begonnen echter eerst met sjoelen tot de 
meeste kinderen er waren. 
 
Op de foto kun je zien dat de banen bedekt zijn 
met witte vorst, dus onbespeelbaar. 
 
Trainer Raoul had deze middag/avond speciaal 
vrij genomen om hierbij aanwezig te zijn, dus 
dit was een kleine tegenvaller, maar niet ge-

treurd hij had al snel een tennis ken-
nis quiz op de site van de knltb ge-
vonden met vragen voor het niveau 
van deze groep met kinderen. 
Onder het sjoelen zette hij alles ge-
reed en even later werden de kin-
deren door hem ingedeeld in groep-
jes. Niet vriendjes bij vriendjes maar 
naar leeftijd. Toen moesten ze een 
naam voor hun groep verzinnen en een 
geluid. Als ze een vraag wisten moes-
ten ze een herkenningsgeluid laten 
horen. Ja en daarna moesten ze door 
samenwerking de vragen proberen te 
beantwoorden. 
Groep de drie ster kinderen (Hugo, 
Mirthe, Quinten en Pepijn) riepen 
mosterd als ze een antwoord wisten. 
Groep boembomsberen (Philip, Jas-
per, Lieve, Jozephine) riepen boem. 
Groep team tennis team (Jesse, 
Brechtje, Nadia, Valentijn) riepen 
bliebla. 
Je begrijpt het werd een gezellige 
bliebla mosterd boem gebeuren. De 
uiteindelijke winnaars ben ik kwijt, 
maar gezien de lol en fanatisme wa-
ren het allemaal winnaars. 
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Als jeugdcom-
missieleden 
werden wij 
trouwens ook in 
de quiz betrok-
ken. Bij bepaal-
de vragen 
moest er name-
lijk iets uitge-
beeld worden. 
Het leuke was 
dat wij toch 
herkenbare op-
drachten uitvoerden, zoals een verlies-
partij, een warming-up, een opslag etc. 
De kinderen moesten ook doe-
opdrachten doen. Balletje balanceren 
op het handvat, balletje doorgeven etc. 
Dan waren er ook kennisvragen. Hoe 
hoog is het net, noem bekende neder-
landse tennisspelers, de snelheid van 

een service. De 
groep die er het 
dichtste bij zat 
verdiende een bal. 
Al met al een zeer 
nuttige quiz en leuk 
dat Raoul hier zo 
snel mee op de 
proppen kwam als 
vervanging van het 
buiten spelen. 
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  Na de quiz hadden we pannenkoeken. Hier 
waren we even zoet mee, want we hebben de 
pannenkoeken nog even opgewarmd voor ze 
werden uitgeserveerd. De moeders 
(Marieke, Ellen en Marjolein) hadden samen 
toch voor een kleine 70 pannenkoeken ge-
zorgd...smullen maar... 
Na het eten de bingo. Hier waren de kids 
speciaal voor gekomen. 
Als je nou een groep kinderen stil wil krij-

gen, dan kan dat door tegen het eind van een bingoronde de 
cijfers op te noemen. Wat een spanning. Om beurten draaiden 
we aan het molentje.  
 
 

 
Verwachtingsvol 
werd er afge-
wacht of het een 
goeie bingo was. 
Niet iedereen 
viel in de prijzen 
en Raoul was niet 
te vermur-
wen...Hugo moest 
een liedje zingen.  
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Om 8 uur waren we zoals beloofd 
klaar. De kinderen hebben een leuke 
middag/avond gehad en als jeugdcom-
missie kunnen we zeggen dat het een 
geslaagd evenement was. 

Natuurlijk willen we Raoul bedanken 
voor zijn inzet, want als hij er niet bij 
was geweest waren we nooit op het 
idee van de quiz gekomen en hadden we 
naast het sjoelen waarschijnlijk nog 
aan het dammen of pimp-pam-petten 
geweest. 

    Sylvia 

 

 
Beste jeugdleden, 
 
Het ultieme doel van tennissen is natuurlijk dat je er plezier aan beleeft om te spelen. 
Verder is het spelen van wedstrijden heel erg leuk en na jarenlang zonder jeugdteams, wil 
trainer Raoul TV WPD helpen om dit weer op de rails te zetten. 
Hiernaast 2 competitievormen die voor jullie van toepassing zijn. Bekijk ze goed met je ou-
ders en geef aan of jij hieraan wilt meedoen. 
We hopen dat jullie de volgende stap in je tenniservaring willen maken en vragen om zo 
spoedig mogelijk aan te melden in verband met de inschrijving bij de bond. 
We hebben inmiddels begrepen dat er animo is voor 2 teams, dat is helemaal te gek...super! 
We willen nog wel de schriftelijke aanmelding van jullie ouders via de mail.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jelmer, Claudia en Sylvia (jeugdcommissie) 
Raoul Flipse (tennisopleiding TOF) 



Pagina 23 Pagina 23 Pagina 23 TENNISVERENIGING W.P.D. Pagina 23 TENNISVERENIGING W.P.D. 

  
Tenniskids Rood 
@ TV WPD 
 
 

Wil jij naast de trainingen  
ook graag mee doen aan de  
wedstrijden binnen een competitie? 
 

Dat kan!  
 
Vanaf 2019 wil de club weer  
deelnemen aan de competitie voor  
kinderen tussen de 6 & 9 jaar 
 
Wedstrijden: 
Rood speelt korte partijtjes om wie het eerst 7 punten heeft gehaald,  
dus 7-6 is einde partij, geen games tellen. Serveren gaat om de beurt,  
mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met  
een 2e servicebeurt als de 1epoging fout gaat. Bij de service geldt de  
enkelspelzijlijn als nieuwe servicelijn, in de rally geldt de dubbelspelzijlijn 
als achterlijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar: 
Er zal iedere week bij een andere vereniging gespeeld worden en dus ook bij je eigen club! Door met je team naar andere 
verenigingen te gaan kom je steeds weer andere kinderen tegen.  
 
Wanneer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LET OP! 
Als je opgeeft betekend dit dat je ook moet spelen. Mocht je een keer niet kunnen geen probleem als je de meeste dagen 
maar wel aanwezig bent! 
 

Periode 1 (eerste indeling) Periode 2 (tweede indeling) 

Zondag 31 maart 2019 Zondag 19 mei 2019 

Zondag 7 april 2019 Zondag 26 mei 2019 

Zondag 14 april 2019 Zondag 2 juni 2019 

Maandag 22 april 2019 (2e Paasdag) Maandag 10 juni 2019 (2e Pinksterdag) 



 

Als de leden weg zijn proberen mollen ons 
clubhuis binnen te dringen door ondermij-
ning, vogels proberen via het raam…..en de 
kat wacht rustig op de bank af, totdat ie-
mand de deur opendoet …. 

WWW.AUTOSINKE.NL 
 

Scottweg 5 - 4462 GS Goes - T 0113-586363 - F 0113-586333  
info@autosinke.nl 

AUTOBEDRIJFSINKE 

- 75 jaar ervaring  
- Nieuwe auto’s en  
   kwaliteitsoccasions  
- Onafhankelijk  
- Bedrijfswagens  
- Onderhoud en APK  
- 65 jaar BOVAG lid  
- Altijd tijd voor vrij- 
  blijvend advies 

 
 
 

Rabobank 
Een bank met ideeën. 



 

 

Café - Cafétaria 

Voor al uw: 
ambachtelijke friet 

snacks 
ijs - ijstaarten 

drankje 
een lekkere pils bij een partij biljart 

 

Hoofdstraat 67 Wolphaartsdijk 
Tel.: 0113-581312 

 

Zondag t/m donderdag 9.00-12.30 uur 
Vrijdag                         9.00-12.30 uur/13.30-19.00 uur 
Zaterdag                       8.00-12.30 uur/13.30-18.00 uur 
Later in het seizoen passen wij onze openingstijden aan. 

Volop kruidenierswaren 
Zeer groot assortiment vers 

Ruime sortering hengelsport 
Uitgebreide slijterij 

Week– en dagbladen 

Matchpoint voor Spar! 

Onze minimale openingstijden: 

Veerweg 48 Wolphaartsdijk 
tel.(0113)586040, fax(0113)586042 

is de boodschap SPAR 

 Even ontspannen na een partijtje tennis? 

Maak een afspraak bij: 
 
 

 

Zonnebloemstraat 50 
4461 PL Goes Telefoon: 06-30692097 

Het totaalconcept gericht op de verbetering van 
uw huid! 

Meer informatie : www.salonjeanette.nl 

Sleutel toegangspoort voor le-
den 
 
Beste leden het is mogelijk een 
sleutel bij Sylvia Katsman (€10 
borg) te verkrijgen om zelf te 
gaan tennissen. Voor kinderen is 
dit alleen mogelijk als zij onder 
begeleiding van een volwassene 
gaan tennissen. De verantwoor-
ding ligt dan geheel bij de ou-
ders mocht er iets op het ten-
niscomplex gebeuren.  

 

Den Baas en zijn 

madam Open 2019 
 

29 juli /4 augustus 2019 

 

DD/HD/GD  8 

DD/HD/GD  7 

DD/HD/GD  6 

DD/HD/GD  5 

 





 

 

 

KOZ Products B.V. T: 0113218762 
Albert Plesmanweg 3 F: 0113218794 
4462 GC Goes  E: info@kozproducts.com 
   E: info@koz.nl 

 ISM Makelaars…… 
 Uw makelaar in Zeeland! 

 

BAANVERHUUR 
 

De banen worden ver-
huurd voor € 15 per 

uur. Voor meer info: 
 

www.tvwpd.nl 

 

Het adres voor uw sport- of ontspanningsmassage 

 

 

 

 

www.matare.nl 
 

Ook voor Reikibehandelingen en Medical taping. 
U wilt uw hooikoorts klachten verminderen. 

Ik heb positieve ervaring met Medical taping. 
Jan Tavenier 06 – 45 60 13 83 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 JANUARI  
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Tenniskids Groen 
@ TV WPD 
 
 

Wil jij naast de trainingen  
ook graag mee doen aan de  
wedstrijden binnen een competitie? 
 

Dat kan!  
 
Vanaf 2019 wil de club weer  
deelnemen aan de competitie voor  
kinderen tussen de 10 & 12 jaar 
 
Wedstrijden: 
In groen spelen de kinderen om twee gewonnen sets tot en met 4 games met 
het Beslissend Punt Systeem (BPS) en eventueel een beslissende tiebreak als 
derde set.  
De wedstrijden in groen duren wat langer en het wedstrijden spelen speelt een steeds belangrijkere rol. De Groene competi-
tie is de competitie die bij deze fase hoort. Ook kunnen in groen de resultaten van wed- 
strijden meetellen voor de speelsterkte.  
 

 
 
 
 
Waar: 
Er zal iedere week bij een andere vereniging gespeeld 
worden en dus ook bij je eigen club! Door met je 
team naar andere verenigingen te gaan kom je steeds 
weer andere kinderen tegen.  
 
 
 
 
 

Wanneer: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Speeldata Inhaaldata 

Zondag 7 april 2019 Zondag 28 april 2019 

Zondag 14 april 2019 Zondag 5 mei 2019 

Maandag 22 april 2019 (2e Paasdag) 
Donderdag 30 mei 2019  
(Hemelvaartsdag) 

Zondag 12 mei 2019 
Maandag 10 juni 2019  
(2e Pinksterdag) 

Zondag 19 mei 2019   

Zondag 26 mei 2019   

Zondag 2 juni 2019   
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  LET OP! 
Als je opgeeft betekend dit dat je ook moet spelen. Mocht je een keer niet kunnen geen probleem als je de meeste dagen 
maar wel aanwezig bent! 
 
Vragen? 
 
Mochten jullie nog vragen hebben dan kan je altijd contact opnemen met trainer Raoul via tennisopleidingflipse@gmail.com 
of 0628264728. 
Ook om op te geven voor de competitie kan via bovenstaande contactgegevens of via jeugd@tvwpd.nl  
Aanmelden kan nog tot 13 januari, dus moet eigenlijk per omgaande gebeuren. 
 
Het lijkt mij heel leuk als jullie allemaal mee willen doen en met plezier tegen andere verenigingen gaan spelen! 
 
Met sportieve groet,  
Raoul Flipse Tennis Opleiding Flipse (TOF) 
& 
Jeugdcommissie TV WPD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jongens en meisjes, 
 
De jeugdcommissie komt binnenkort bij elkaar om te overleggen welke activi-
teiten we dit jaar gaan organiseren. We gaan in elk geval weer een paar spel-
lencircuits houden en een film en bingoavond. Misschien kunnen we na de zo-
mervakantie een clubkampioenschap houden. We denken ook aan een ouder-
kindtoernooi. Voorlopig genoeg ideeën. In het volgende clubblad (rond de der-
de week van maart) hebben we een en ander voor jullie in de agenda staan. 
Voorlopig hebben wij er veel zin in en de eerste activiteit zal voor het volgen-
de clubblad plaatshebben, dus houd je mailbox in de gaten. 
 
Groetjes, 
Claudia, Jelmer en Sylvia. 
 

mailto:tennisopleidingflipse@gmail.com
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  Hallo tennissers,  
 
Vele van jullie heb ik mogen ontmoeten, maar velen heb ik nog niet gezien.  
 
Mijn naam is Raoul Flipse en ben 28 jaren jong. Een geboren en getogen Zeeuw komend uit een sportieve fa-
milie. Als kleine jongen maakte ik kennis met tennis doordat mijn ouders besloten om deze prachtige sport te 
gaan beoefenen. Al snel vond ik het spelletje zo leuk dat ik het zelf ook wilde gaan doen. In mijn begin perio-
de werd er veel georganiseerd en was ik vaak op de club te vinden. Van trainen, vrijspelen, gezellige spelletjes 
middagen, competities tot aan kampen, ik was overal bij, aangestoken door het “tennisvirus”.  
 
Tijdens mijn middelbare school periode ben ik in aanraking gekomen met het trainerschap door een sportsta-
ge te lopen binnen de tennis. Het overbrengen van mijn kennis aan andere bleek mij blij te maken. Mede hier-
door ben ik verhuist naar Den Haag om daar de opleiding tot Lichamelijke Opvoeding te volgen. Bij het kiezen 
van een minor had ik de mogelijkheid om mijn licentie A te halen via de KNLTB. Hoe mooi is het om van je 
hobby je beroep te maken. In 2017 heb ik met succes mijn examen voor tennisleraar A afgerond. Met dank 
aan een aantal (tennis)vrienden kon ik her en der een aantal uurtjes maken op de baan als officiële trainer.  
 
Een jaartje na dat ik de opleiding had afgerond heb ik met trots mijzelf kunnen inschrijven bij de KVK. Na 
urenlang nadenken over een passende naam voor de tennisschool kwam ik terecht bij de huidige naam: Tennis 
Opleiding Flipse T.O.F. Een naam die veel over mij zegt als trainer. Als trainer probeer ik in te spelen op de 
motieven van een speler. Iedere speler is anders en beoefenen de sport dan ook met een ander motief. Het 
belangrijkste van het spelletje vind ik dat je het leuk vindt, dat je het T.O.F. vindt.  
 
Kort na de stap om als zelfstandige te werk te gaan kwam er contact tussen T.O.F. en het bestuur van TV 
Wolphaartsdijk. Het feit dat bij de club een nieuwe trainer gezocht werd en ik als enthousiaste nieuweling in 
het vak graag deze uitdaging aanging lijden tot een samenwerking. Spannend allemaal, alles zelf opzoeken, 
opstellen, inplannen en starten. Na een, volgens mij, zeer leuk en leerzaam eerste trainingsseizoen gaan bin-
nen kort de wintertraining starten. Ondanks de kou, waar we ons toch op kunnen kleden, heb ik ook hier weer 
veel zin in! 
 
Mijn droom is om het vak tennisleraar fulltime te kunnen beoefenen en hier mijn brood met plezier mee te 
verdienen. Het is op dit moment nog niet mogelijk om fulltime als trainer aan de slag te gaan, maar hier hoop 
ik in de toekomst dus verandering in te brengen. Doordat het momenteel nog niet mogelijk is werk ik naast 
het lesgeven nog tussen de wasmachines en de drogers. Mocht er ooit iets kapot gaan kom dan even langs bij 
de Media Markt in Middelburg dan zien we elkaar daar.  
 
Mijn hart ligt op de tennisbaan en hoop jullie hier dan ook graag te zien. Laten we er met zijn alle wat moois 
van maken en trots te zijn op deze prachtige sport.  
 
Raoul Flipse 
Hoofdtrainer  
Tennis Opleiding Flipse T.O.F. 
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  Competitie najaar/winter 2018 

Vrijdag avond  

Heren WPD1               

Machiel van der Baan (captain), Wijnand den Engelsman, Emile de Witte, Mathijs Bosch, 
Dennis Bosch, Jacques Deijnen, Richard van de Vrie en Danny op ‘tHof.  

De mannen van TV WPD spelen altijd spectaculaire partijen en weten daarmee regelmatig 
voor veel publiek te zorgen. Gezellig een bakje doen met plaids over de knieën. 

Dit seizoen was het al niet veel anders en met een gelijk aantal punten als de nummer 1 zal 
het onderlinge resultaat de 2e plek voor WPD hebben geleverd. 

Mooi is dat Mathijs en Danny helemaal in het team zijn opgenomen. Op naar de volgende 
competitie! 

Stand: 1 Dos 1  5 Slagvast         
   2 WPD  6 MLTC                
   3 Goese Maan 7 DWO’15         
   4 Dos 2  8 Klappers    

Dames WPD1  

Sylvia Katsman, Agnes Filius (invaller), Patricia Wondergem, Miša Lekoska, Marjolein Jan-
se, Claudia Crucq (captain), Inge Lefèvre, Jeanette Koeman, Marja Noteboom, Petra van de 
Vrie, Elsa Adema, Sandra Bosch (invaller). 

Stand: 1 Lewedorp            
   2 WPD            
   3 Kruiningen           
   4 Kapelle 

We hebben weer een hele gezellige vrijdagavond competitie gehad. Hierboven is te zien 
dat we een ruim aantal speelsters hadden, maar het is min of meer uit nood geboren.  

Sylvia had na vele jaren de captainspet overgedragen aan Claudia. Fijn dat Claudia dit wil-
de. Alleen die kreeg met allerlei opzeggingen te maken. Inge haar knie, Elsa haar enkel en 
Jeanette een nieuwe schoonheidssalon.  

Verder hadden we geen verre reizen, al moet ik zeggen dat het in Brabant ook heel gezellig 
was de laatste competitierondes. We waren maar met 4 ploegen in een poule ingedeeld en 
zo moesten we een uit en thuiscompetitie spelen. We hebben na een stroeve start ook nog 
een tweede plek weten te bemachtigen, prachtig. Lewedorp die kampioen was geworden, 
had geen enkel puntverlies. Knap….of verkeerd ingedeeld??? In elk geval was er daarna een 
hele poos niets en eisten wij de 2e plek op….leuk hoor. 

Claudia herstelde verder nog een oude traditie, namelijk meteen na de competitie een da-
tum prikken om uit eten te gaan met de ploeg. 23 november gingen we naar 32 op de markt 
in Goes. Jammer dat niet alle meiden konden, maar we hebben toch wel plezier gehad en 
heerlijk gegeten. Het waren allemaal plaatjes … heerlijk … daarna nog een soort kroegen-
tocht dat uiteindelijk eindigde in Jack’s. Was niet precies mijn muziekkeuze en loeihard. 
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Hieronder een aantal van de plaatjes, voor de creatieve kooksters een inspiratiebron om 
thuis na te maken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hierboven zie je dat er helemaal niets aan was ..haha. 
Ik heb nu al zin in de volgende competitie. Met het voorjaar in het verschiet zal het afslui-
tende etentje vast in het zonnetje gebruikt kunnen worden. 
 
          Proost, 
          Sylvia 
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  Wintercompetitie 

Marja Noteboom is captain van het dameswinterteam. Het andere team is helaas opgehe-
ven, maar springen regelmatig bij bij blessures of andere afmeldingen. In het team spelen 
verder Petra van de Vrie, Lenie de Kok, Janine Sinke en Elsa Adema. 

Helaas raakte Elsa na 1 wedstrijd al geblesseerd doordat de uitloop in de tennishal niet he-
lemaal tot aan de muur was afgewerkt. Ze raakte zwaar aan haar enkel geblesseerd en kon 
de rest van de competitie en haar tennislessen wel vergeten….wat een pech. Ondertussen 
heb ik haar weer zien trainen, dus ik vermoed dat het goed hersteld is! Invalsters waren 
Rianne, Sandra en Sylvia. 

De dames speelden in de 1e klasse. De stand is na de eerste competitiehelft als volgt: 

1) Delta Bouw  promotie 

2) Goese Meisjes 

3) Kruiningen 

4) TV WPD 

5) Klappers 

6) Gewoon Goes  degradatie 
  

Inmiddels is de tweede competitiehelft bezig en kon TV WPD een 7-1 winst bijgeschreven 
worden. 

Binnenkort nemen ze afscheid van Jana Huisman die jarenlange captain en medespeelster 
was, maar door blessures helemaal gestopt is met tennissen. Ze gaan gezellig naar het    
ABNAMRO-toernooi in Rotterdam. Leuk idee meiden. Veel plezier!!!    
    



Als goede buur mogen wij 
in geval van nood gebruik 
maken van de AED reani-
matie apparaat van de 
vvWolfaartsdijk. In de 
kantine hangt de sleutel 
met verdere instructies. 
 
 

Op de si-
te volgt 
meer info! 

Alle leden bedankt 
voor het aankopen 
van loten van de 
grote clubactie. 

Hiernaast het be-
drag die wij als ver-
eniging in ontvangst 

mochten nemen. 
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Club van 50 
 2018 

Claudia 
Crucq en 
Danny op 

‘tHof 

Jan en Marjan 
Blok 

Corrie Wille-
boordse en Jaap 

Provoost 

Ko en Sylvia 
Katsman 

Gré Labruyère 
en 

Jacques Deijnen 

Kees en Lenie 
de Kok 

Leo 
Strijd 

Sponsoring dit jaar, 
2 parasols + 
scherm!!! 

Sponsoring 100 tennis-
ballen 

Vliegwerk Holland B.V. 

Namens TV WPD 
hartelijk dank 
voor uw steun!!! 

Sponsoring kussens 
loungebank 

Rianne en Sandra 

Sponsoring hapjes tijdens het toernooi 
 
 
 
 
 

 
En 

 
Vrij en Blij Coaching & Onderwijs 

“Leer de taal met een verhaal.”  
In de klas en op de werkvloer. 
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Sponsoren 2018 hartelijk dank voor jullie steun! 

 

 

 
Nog een paar kiekjes van de prijs-
uitreiking na afloop van Den Baas 
en zijn madam Open 2018. 
Wat hebben we het toen toch ook 
getroffen met het weer. 



 

 
 
 
 
Januari 
9 Jacques Deijnen 
9   Kees de Kok 
21  Harmen de Kok  ☺ 
23  Jurgen Visser 
26  Wolf de Witte 
 
 
Februari    
8   Gré Labruyère  ☺ 
10 Jesse van der Sluijs     
11 Marja Noteboom        
20  Marco van Oosten    
28  Sandra Bosch     
  
  
Maart       
5   Inge Lefèvre     
11 Marcel de Cock               
13 Jasper in ‘tAnker   
16  Philip Janse  ☺  
24 Sander Vlieland       
  
   
   
  
  

  
  
  
 
 
       
 
 

☺ kroonjaar  
 
N.B.: Zijn wij jouw verjaardag vergeten, laat 
het even weten, wordt het de volgende keer 
vermeld 
.  




