
Jaarverslag 2019 Technische Commissie 
 

Samenstelling Technische Commissie 

 

Myrthe v.d. Boon, Stan Soels, Lucas Kolff, Cees Salentijn,  

Benno de Paauw en Rien Hogerwerf 

 

Allereerst een korte presentatie van de leden van de Technische Commissie. 

 

In principe staan alle leden van de TC opgesteld om alle activiteiten gezamenlijk op te 

pakken. Toch hebben de leden natuurlijk hun specialiteiten. 

 

Myrthe is al jaren een van onze vaste krachten op het gebied van de taken die te maken 

hebben met de landelijke competitie, overleggen, regelen van de trainingen en gesprekken 

hierover met de o.a. de trainers. 

 

Stan is naast Myrthe zeer actief op het gebied van de taken die te maken hebben met de 

landelijke competitie, overleggen, regelen van de trainingen en gesprekken hierover met de 

o.a. de trainers. Ook binnen het OST heeft Stan een organisatorische rol. Heeft zich dit jaar 

ook specifiek samen met Cees toegelegd op de voorbereidende klussen voor de 

Najaarscompetitie. 

 

Lucas is dit jaar na zijn afstuderen in de breedte actief bezig met ondersteuning aan Myrthe 

en Stan. Is ook actief betrokken geweest bij de Clubkampioenschappen 

 

Cees is dit jaar zeer nauw betrokken bij district-voorjaars en Najaarscompetitie en de 

toernooien en is ook een vertrouwd gezicht geworden tijdens de toernooien/evenementen zelf. 

Ook tijdens de Clubkampioenschappen weer meegedraaid als zowel Tafeldienst als Planner. 

Ook samen met Rien de Clubladdder dit jaar verder in de steigers gezet. 

 

Benno, die samen met mij nog steeds de voorzittersrol op pakt, is daarnaast ook nauw 

betrokken bij alle districtscompetities en voorbereidingen van de toernooien. Ook alle 

klussen, voor tijdens en na de Clubkampioenschappen worden opgepakt. Heeft ook zitting als 

algemeen bestuurslid (met o.a. sponsoring in zijn portefeuille) in het bestuur.  

Benno heeft besloten om na 25 jaar alle organisatorische klussen aan de wilg te hangen. Dit 

zal zeker voor de TC een grote aderlating zijn. Voor mij (Rien) betekent het ook direct dat ik 

mij sparringpartner kwijt ben. Ik wil Benno in dit verslag vast hartelijk bedanken voor alle tijd 

en jaren die hij aan de TC heeft besteed. 

 

Als laatste dan ikzelf. (Rien) Ik heb de officiële pet op als voorzitter van de TC en vanuit die 

hoedanigheid heb ik ook zitting in het bestuur. Daarnaast ook druk doende rondom alle taken 

m.b.t. districtscompetities en van daar ook competitieleider voor het district. 

Clubkampioenschappen en organisatie rondom de toss behoren ook tot mijn takenpakket.  

Ook alle toernooien, aantal samen met DC, (mede) georganiseerd, 

Samen met Cees de Clubladder in de steigers gezet.  

 

Alles wat niet specifiek genoemd is wordt door een ieder zo goed als mogelijk vanzelf 

opgepakt.  

 

 



In dit verslag ook een terugblik op de activiteiten van de Damescommissie. 

De DC valt onder de paraplu van de technische commissie en als zodanig zijn de 

activiteiten/evenementen in een totaalverslag (Technisch Commissie) terug te vinden. 

 

In de Damescommissie zijn Gonny Prins, Jeannette Dijkgraaf en Jeanne Hogerwerf de 

drijvende krachten.  

 

De evenementen en Toss die door de dames zijn georganiseerd komen verder in het verslag 

nog terug. Daarnaast wordt er ook de Dames Dubbel Daags georganiseerd. Dit is de interne 

competitie, waaraan dames meedoen die graag overdag op een competitieve manier in een 

poule hun wedstrijden spelen. Dit jaar waren er 24 koppels die in drie poules zijn ingedeeld. 

De prijsuitreiking heeft dit jaar plaatsgevonden samen met de afsluiting Clubladder op  

11 november.  

 

Activiteiten 
 

Afgelopen seizoen zijn er weer diverse activiteiten, evenementen en toernooien 

georganiseerd. 

Openingstoernooi 

 

Voor het openingstoernooi, dat gezamenlijk met de JC werd georganiseerd, waren helaas te 

weinig inschrijvingen voor de Senioren. Daarom op het allerlaatste moment besloten om het 

voor de Senioren daarom helaas af te blazen.  

 

Goede Doelen Toernooi op zondag 21 juli 

 

Zoals de Damescommissie ieder jaar een goed doel voor ogen heeft met het organiseren van 

een toernooi was het dit jaar Stichting Villa Pardoes waarvoor alle inspanningen gedaan zijn. 

Hieronder nog even het verslag van een van de deelnemers. 

 
Goede Doelen Toernooi 21 juli 2019 

Die kans laat je toch niet voorbij gaan als er in onze club een toernooi wordt georganiseerd en al helemaal niet 

als er een goed doel aan is gekoppeld! Dat dachten ook de 30 deelnemers aan het Goede Doelen Toernooi 

afgelopen zondag 21 juli. Dit jaar stond Villa Pardoes bij ons in de schijnwerpers. Een plekje bij Kaatsheuvel 

waar ernstig zieke kinderen samen met hun gezin alles kunnen vergeten en echt een weekje vakantie kunnen 

vieren. 

Wij gingen om 10.00 uur van start. Gelukkig hadden twee leden van de Damescommissie hun tennisschoenen 

meegenomen zodat wij met 32 tennissers op 8 banen konden dubbelen. Wij speelden twee partijen voor de lunch 

en erna nog twee. Wat leuk is dat je op zo’n dag niet alleen met clubleden speelt maar ook met meegenomen 

introducées. 

Om 15.00 uur waren wij uitgespeeld, ploften voldaan neer op het terras en keken vol verwachting uit naar de 

prijsuitreiking; wij hadden immers na elke partij de standen moeten doorgeven en welk koppel zou er nu als 

beste uitkomen?  

Maar … die prijsuitreiking kwam niet! Ja, enkele deelnemers kregen om een door de organisatie zo maar 

verzonnen reden een presentje, maar daar bleef het ook bij. Er was namelijk vandaag maar één echte winnaar en 

dat was Villa Pardoes en die ging er met de hoofdprijs van door! Op deze mooie zonnige dag hadden wij met 

elkaar heerlijk gespeeld en plezier gehad en al die rollende en vliegende tennisballen hadden toch maar mooi € 

250,00 opgeleverd. Wij zijn blij dat onze tennisclub deze ondersteuning kan geven voor het goede doel van Villa 

Pardoes. 

Namens alle deelnemers dank ik Jeannette, Gonny en Jeanne van de Damescommissie voor de organisatie van 

het ook dit jaar heel geslaagde toernooi, 

 

Zoals hiervoor al aangegeven hadden 32 tennissers een schitterende dag en kon uiteindelijk de 

Damescommissie € 250,00 overmaken voor het goede doel.  



Jour des Dames en Hommes op 18 aug  

 
Dit jaren zijn de twee evenementen, Jour des Dames en Jour des Hommes, die jaren lang apart 

werden gehouden op dezelfde dag georganiseerd. Het bleek een GOUDEN greep. Alle twaalf 

buitenbanen waren deze dag volop in gebruik! 

Wat natuurlijk duidelijk overeind bleef, dat op die dag in principe alleen maar Damesdubbels en 

Herendubbels worden gespeeld. Dus geen MIX-partijen. 
 

Hieronder de relazen van een tweetal deelnemers: 

 
Jour des Hommes 2019 

 

Op zondag 18 aug. is weer het enige echte mannentoernooi van onze club het Jour des Hommes gespeeld. Deze 

licht competitieve maar vooral zeer recreatieve (mannen)dag wordt al tientallen jaren op ons park georganiseerd 

door de Technische Commissie (TC) Ondanks dat de zon zich pas wat laat in de middag liet zien, was het ook dit 

jaar weer oergezellig evenement met een verrassend hoog speelniveau. Iedere clubsenior van het mannelijke 

geslacht kan zich hiervoor inschrijven.  

Jong/oud, dik/dun, kort/lang, ervaren of beginnend het maakt allemaal niets uit, het is een “melting pot” van 

middelbare (soms bejaarde) mannen die allemaal gek zijn van het tennisspelletje.       

 

Ook dit jaar bleek weer dat het aloude concept van deze (mannen)dag met twee ochtend- en twee 

middagwedstrijden (van elk 45 min.) met daar tussenin als een soort rustpunt een gezamenlijke lunch (standaard 

een broodje croquet en een broodje gezond en een glas (karnen-)melk of jus d’orange) nog altijd immens 

populair is. Ook het uitgangspunt van dit mannentoernooi, waar niet het winnen maar veel meer het meedoen, 

maar zeker ook het leggen c.q. het aanhalen van oude en nieuwe clubcontacten nog steeds hooglijk gewaardeerd 

wordt. Deze gedachte verleent al jaren het bestaansrecht van dit toernooi. Iedereen voelt zich gewaardeerd en 

thuis!  

 

Dit jaar werd voor de eerste keer de Jour des Hommes en de Jour des Dames gezamenlijk op dezelfde dag 

gespeeld. Hoewel de beide toernooien strikt gescheiden van elkaar werden afgewerkt, geeft deze nieuwe opzet 

nog meer beweging, drukte en bedrijvigheid en een volle baanbezetting over het hele park. Wat mij betreft dus 

een schot in de roos.  

 

Omdat ondergetekende het Jour des Hommes 2019 heeft mogen winnen mede dankzij het talent en sterk 

spelinzicht van mijn vier (door het lot) toegewezen partners  Afke Koppen, Anton Arnoldus, Joop Brom en Jan 

Schouren  werd mij bij de overhandiging van deze 1e prijs, aandringend vriendelijk gevraagd een leuk stukje 

over deze dag te schrijven.  

 

Beste clubleden dat ga ik dus niet doen. Leden die na al deze jaren, nog steeds alleen maar wil lezen hoe machtig 

leuk en gezellig dit goed georganiseerde evenement is, moet volgend jaar dan maar eens gewoon inschrijven en 

lekker meedoen. Dat is de enige juiste manier, want alleen dan onderga je het grote genot en de pure beleving 

van deze unieke tennisdag. Doen dus! 

 

Nee, ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om de organisatie achter dit evenement te eren en te bedanken. 

De mensen die al jaren geheel belangeloos hun vrije tijd opofferen om de mannelijke senioren onder ons deze 

leuke tennisdag te bezorgen. Echte clubmensen in hart en nieren die dit evenement ieder jaar tot in de puntjes 

regelen. Ik noem ze graag even bij naam …. 

Rien en Jeanne Hogerwerf en Jeanette Dijkgraaf. Zij zijn de mensen die geruisloos op de achtergrond allerlei 

benodigde zaken organiseren en/of ritselen. Die ook dit jaar weer de originele prijsjes hebben verzonnen en 

weten te regelen, die ervoor gezorgd hebben dat de smakelijke lunch weer goed en op tijd werd opgediend.  

 

Beste Rien, Jeanne en Jeanette. Ik denk dat ik namens alle mannen praat. Nogmaals grote hulde en veel dank, 

grote bewondering over de uitstekende wijze waarop jullie de Jour des Hommes weer hebben georganiseerd. We 

hebben wederom een fantastisch tennisevenement beleefd.  

 

Tot volgend jaar. 

 

P.S. ook een stevig compliment aan ons horeca. Rick, dank aan jou en je crew voor een smakelijke lunch en 

goede bediening.  



 

Zondag 18 augustus 16.00 uur 

 

Op Tennispark LTC Startbaan zit het terras aan het einde van deze dag helemaal vol, iedereen moe en happy.   

Dit was weer een tennisdag die ik niet had willen missen.  

Onze tennisleden Rien en Jeanne Hogerwerf hebben samen met Jeannette Dijkgraaf een fantastische dag 

georganiseerd. Een combi dag, Jour des Dames en Jour des Hommes! 

Heel veel tennispartijen, op alle banen activiteiten, dames op de banen 1 tot en met 7 en mannen aan de andere 

kant van het park. Baan 8 was een echte combi baan, mannen en vrouwen tezamen. Er werd overal sportief en 

fanatiek gespeeld, gelachen en gezwoegd.  

De dag begon om 10.00 met koffie en daarna heeft ieder 4 partijen van 40 minuten kunnen spelen.  

Na twee partijen een lunch en daarna weer de baan op.  

Zo gaat het op ons tennispark, veel activiteit en veel tennisplezier voor iedereen.  

Aan het einde van de dag een verrassing: alle dames een doosje lekkers van onze chocolaterie, Martinez en alle 

mannen twee biertjes van de plaatselijke brouwer, de Naeckte Brouwers.  

Dank aan de organisatie en aan iedereen voor de sportieve tennis partijen.  

Tot volgend jaar.          
 

TOSSEN 

 
Tossen is en blijft een topper voor onze vereniging. Alle momenten zijn zeer goed bezocht 

activiteiten.  

 Op maandagochtend is de toss volledig in handen van onze veteranen, 

waar Richard van Beugen al vele jaren een voortrekkersrol vervult. Op 

deze ochtend kan Richard rekenen op volle bak. 

 De maandag en dinsdagavond de senioren-toss. Hiervoor is een poule 

van baancommissarissen die alles in goede banen leidt. 

De maandag wordt redelijk tot goed bezocht en de dinsdag is toch nog 

steeds wel de topper onder de toss. Ook wordt het ballenkanon dan 

ingezet om de leden die even niet kunnen “tossen” toch actief te 

houden.  

 Op woensdagochtend is al jaren de toss voor de dames, die volledig in 

handen is van de damescommissie. 

 

Ik wil alle leden die dit jaar als baancommissaris een of meerdere malen de toss hebben 

georganiseerd en de kanonniers op de dinsdagavond weer hartelijk bedanken en hoop volgend 

jaar weer een beroep op ze te mogen doen. 

Alle bovenvermelde vrijwilligers waren uitgenodigd om op dinsdagavond 15 oktober gezellig 

van een hapje en drankje te genieten en terug te blikken op het afgelopen TOSS-jaar. 

 

COMPETITIE 
 

Voorjaarscompetitie 

 

Het aantal inschrijvingen voor de voorjaarscompetitie is afgelopen seizoen qua aantal teams 

iets teruggelopen ten opzichte van afgelopen jaar. Er blijft wel duidelijk een tendens te zien 

naar de populariteit van dubbelcompetities. Ook dit jaar hebben we weer iedereen die zich 

heeft aangemeld voor de competitie een plek (als speler of invaller) kunnen geven. 

 

Totaal aantal ingeschreven teams: 34 (vorig jaar 37), dinsdag 4 (4), donderdag 1 (1), 

donderdagavond 1 (0), vrijdag 4 (3), vrijdagavond 2 (1), zaterdag 13 (15), zaterdagavond 1 

(1) en zondag 8 (12). 



Zomeravondcompetitie  
 

Dit jaar net als afgelopen jaar weer een team. 

 

Op alle dagen was er voldoende capaciteit aan banen om alle competitieteams binnen alle 

kaders en normen van de KNLTB te laten spelen.  

 

Bij alle competitiesoorten, zowel voorjaar als ook zomeravond, hebben de teams weer flink 

gestreden voor het kampioenschap en helaas ook weer tegen degradatie.  

De volgende teams zijn dit jaar kampioen geworden: 

 

Di Da Dubbel 1 

Do Da Dubbel 1 

Vrij Heren Vet 2 

Vrij Heren Vet 3 

Zo Gem 1 

Zo Heren 2 

Zo Heren 4 

 

Najaarscompetitie 

 

 

Ten opzichte van afgelopen jaar (2018 was gezien de erbarmelijke weersomstandigheden van 

het jaar daarvoor een dieptepuntpunt qua aantal inschrijvingen) dit jaar toch weer en lichte 

toename naar 12 teams. 

De weergoden waren ook dit jaar de teams helaas niet goed gezind, waardoor er ontzettend 

veel dagen verregend zijn en daardoor veel wedstrijden naar andere dagen moesten worden 

verplaatst. 

Helaas tijdens het van opmaken van het Jaarverslag nog geen goed inzicht in de kampioenen. 

De eventuele kampioenen zijn ten tijde van de ALV op 27 november ondertussen wel 

gehuldigd op 11 november. 

 

 

 

Totaal ingeschreven     12 teams (vorig jaar 10)  

-donderdag overdag dames dubbel 17+  1 team   (vorig jaar 1)  

-donderdagavond 8&9 17+   1 team   (vorig jaar 0) 

-vrijdagavond dames 17+   1 team  (vorig jaar 0) 

-vrijdagavond dames dubbel  35+  1 teams  (vorig jaar 2)  

-vrijdagavond gemengd dubbel 17+   0 team   (vorig jaar 1)  

-zaterdag overdag dames 17+   1 team   (vorig jaar 2) 

-zaterdag overdag heren 17+    1 team   (vorig jaar 0) 

-zaterdag gem 17+     1 team   (vorig jaar 1)  

-zaterdag gemengd dubbel team   2 team   (vorig jaar 1 

-zondag overdag heren    1 teams  (vorig jaar 0)  

-zondag dames     1 team   (vorig jaar 1)  

-zondag gemengd     1 team   (vorig jaar 1) 

 

 

 



Digitale Clubladder 
 

Na vorig jaar gestart te zijn met de Clubladder voor de Singles, is de Clubladder dit jaar 

verder uitgebreid met de Dames Dubbel, Heren Dubbel en Mix Dubbel.  

Gezien het aantal inschrijvingen en de overwegend positieve reacties is dit een ontzettend 

groot succes en zullen we hier ook komend jaar zeker mee verder gaan. 

Natuurlijk zijn er na zo’n startjaar eigenlijk wel wat verbeterpuntjes (zoals de wijze van 

betaling van de € 2,50 aan inschrijfgeld). Daar zullen we komend seizoen zeker een andere 

vorm voor kiezen. 

Op 11 november hebben we de Clubladdder afgesloten met een gezellige avond, waar de 

prijswinnaars uit de verschillende “ladders” bekend zijn gemaakt en menigeen met een 

tombolaprijs huiswaarts is gekeerd.  

Hieronder een overzicht van het aantal deelnemers per ladder. 

 

 Aantal teams Aantal personen 

Singel  61 

Dames Dubbel 27 54 

Heren Dubbel 13 26 

Mix Dubbel 31 62 

Totaal aantal  203 

 

 

 

Clubkampioenschappen 
 

We kunnen terugkijken op goed geslaagde Clubkampioenschappen. Tijdens deze editie is er 

voor gekozen om te starten op woensdag i.p.v. zaterdag, zodat het evenement vier dagen is 

ingekort. Hierdoor waren de deelnemers ook niet drie maar slechts twee weekenden 

“gebonden” aan het toernooi. Ook waren in dezelfde periode ook de dubbels voor de Jeugd 

gepland. De singels Jeugd waren al voor de vakantieperiode gespeeld. Uiteindelijk was er 

slechts een handje vol junioren die had ingeschreven voor de Dubbels Jeugd. Wij als TC 

hebben daarom de ingeschreven jeugdspelers zoveel mogelijk ingedeeld bij de Senioren. 

Er waren mooie wedstrijden, leuke activiteiten, geslaagde Party Mix, een gezellige feestavond 

en overall een heel goede sfeer. Naast de baan waren er ook diverse activiteiten. Dit allemaal 

dankzij de inzet van de T.C. (Benno, Cees, Lucas en Rien), de activiteitencommissie (Erwin), 

en Sportcafé Startbaan met haar volledige crew. Dankzij onze sponsor Marcel Tabak was er 

voor alle deelnemers gedurende de clubkampioenschappen vers fruit. Ook dank aan 

Medicovision voor de InBody Metingen. Een pluim voor de hulptroepen (Jeanne, Jon, 

Yolanda en Yolanda) die ons als Tafeldienst hebben bijgestaan. Ook nog een bedankje naar 

onze fotograaf Paul en Denise (Party Mix). 

Namens de Technische Commissie 

Rien Hogerwerf 

 

 


