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Van de redactie  
 
 
Men zegt dat het winter is. Ja, zo nu en 
dan wat sneeuw. Echter vaak lage 
temperaturen en koude wind. Ik heb 
regelmatig staan blauwbekken op de 
baan, net als veel van mijn clubgenoten. 
Maar goed, alles voor de sport, toch? 
 
Dit is de eerste KorinaderMix van 2019. 
Als redactielid is het een genoegen dit 
blad te mogen maken. Wij ontvingen heel 
veel meldingen van aankomende 
activiteiten. Je ziet de contouren van een 
nieuw bestuur. Niets ten nadele van het 
oude bestuur, maar een frisse wind doet de vereniging geen kwaad. Zelfs een paar sponsorcontracten, 
zie verder in dit blad. Vaak horen wij stemmen die zeggen dat een clubblad niet meer van deze tijd is en 
te veel geld kost. Ik denk dat deze editie bewijst dat een clubblad niet alleen een kostenpost is, maar 
een belangrijke tool in de totale communicatiemix. Ik wens u veel leesplezier. 
 
Namens Redactie Koriandermix en webmaster 
Rob, Marry, Erik en Rinus 
 

Nieuwe leden  
Junioren: Fay Winkel, Josipa Vucic, Quentin Jelsma, Ivanne Boerboom,  Damini Bissumbhar, Taniya 
Bissumbhar, Nikolina Vucic, Sidney vanHemert,  
Pupillen: Eline Keijser, Luuk de Vries, Rudra Sinha, Mark Polovets, Rishaan Sinha, Omar Zeijkovic, Loes 
Alders, Jef Winkel, Nyke Hofhuis, Fenna van Scheppingen  
Senioren: Jana Smiejczak, Alex Duvert, Remco Voogt, Angelos Stavrakis, Nikki Collard, Ivan Vucic, Mark 
Wanninge, Giovanni Markes  
Student: Pim London 
 
Van harte welkom bij Koriander! 
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Van de voorzitter 
 
Hier dan mijn allereerste stukje Van de Voorzitter.  
 
Allereerst wil ik Monique bedanken voor haar voorzitterschap en alles 
wat zij voor de Koriander heeft gedaan. Wij wensen Monique en Oscar 
heel veel geluk toe met hun dochtertje Julia. 
En ik wil ook Robin bedanken voor zijn inzet in het bestuur en we hopen 
dat we Robin nog vaak op de club zullen zien, dan wel niet als tennisser 
maar wel als supporter. 
 
Voor de mensen die mij nog niet kennen zal ik mij even voorstellen. 
Ik ben Michele van den Assem – Renting. Toen ik in Almere kwam 
wonen op de Mosweg stond de Tennisclub daar verloren in het landschap en aangezien ik altijd al had 
getennist, heb ik mij vrij snel aangemeld als lid. Wat toentertijd een klein clubje was is de Koriander nu 
uitgegroeid tot een grote, mooie en gezellige club, waar ik heel trots op ben. 
Ik ben dan ook zeer vereerd dat ik op 20 november door de aanwezige leden verkozen ben tot 
voorzitter. 
 
Als bestuur zijn wij de afgelopen maanden al druk bezig geweest met de voorbereidingen om van dit 
jaar weer een succesvol jaar te maken. 
Bijvoorbeeld voor onze jeugdleden, wat kunnen wij voor hun betekenen, leuke onderlinge toernooitjes, 
clubkampioenschappen, een laddercompetitie enz. Dit zijn allemaal leuke ideeën alleen hebben we daar 
natuurlijk wel hulp bij nodig.  Daarom zijn wij ook op zoek naar (ouders van)  leden die zich in willen 
zetten voor de jeugd en  een jeugdcommissie in het leven te roepen die zich hier mee bezig houd. Onze 
jeugd heeft de toekomst bij onze club en daar willen wij graag aan meehelpen. Heb je interesse om in de 
jeugdcommissie plaats te nemen, neem dan contact op met Sander London of stuur een mail naar 
voorzitter@koriandertennis.nl 
 
Verder zijn wij nog steeds opzoek naar een penningmeester.  Wie o wie wil ons helpen want zonder 
penningmeester blijft het voor ons moeilijk om de financiën up to date te houden. Daardoor moeten wij 
elk jaar weer extra kosten uitgeven om de cijfers op orde te houden en dat betekent dan ook dat de 
contributie omhoog gaat. Dus mocht er onder onze leden iemand zijn die deze taak op zich wil nemen, 
neem dan contact op met iemand van het bestuur en wij zullen je uitleggen wat deze taak met zich 
meebrengt. Er is hulp aanwezig voor een hoop van de dagelijkse (routinematige)  werkzaamheden. 
 
Wij zijn ook heel benieuwd of er onder onze leden nog ideeën zijn voor verbetering van het park, b.v 
aankleding clubhuis, speelatributen voor de kinderen, of misschien wel Padelbanen (leeft dit onder de 
leden)etc. 
Als er ideeën zijn of op en aanmerking dan kan je dit via info@koriandertennis.nl kenbaar maken en wij 
zullen deze dan zeker bespreken en onderzoeken of wij hier wat mee kunnen doen. 
 
Het seizoen staat alweer bijna voor de deur en wij zullen deze beginnen met het Weekend-dubbel 
toernooi welke gehouden zal worden van 22 tot en met 24 maart, dus vergeet je niet in te schrijven via 
www.toernooi.nl 
 
Ik hoop dat wij dit jaar weer net zo’n mooie zomer gaan krijgen als afgelopen jaar en dat er veel 
getennist mag worden. 
 
Michèle van den Assem – Renting 
voorzitter@koriandertennis.nl 
 



 

 

Zaterdag 9 Maart: open dag  
TV Koriander  
 
Hoe laat: 14:00-16:00  
Kosten: Gratis 
  

Kom naar  
de open dag! 



 

 

Leg je Smartphone nou eens weg en kom zaterdag 9 maart 
naar de open dag bij TV Koriander. 
 
 Of je nu al een tijdje speelt, net begonnen bent of juist wilt starten: tennis is een 
uitdagende verenigingssport voor alle leeftijden en alle niveaus! Daarnaast is tennis 
gezond, ontspannend en je kunt het spelen wanneer het jou uitkomt. Kom daarom naar 
onze club en ontdek tennis. Love the game. 
 
Open dag TV Koriander 
Op zaterdag 9 Maart organiseert TV Koriander een open dag. De perfecte kans om de 
liefde voor tennis te delen met vrienden, familie, collega’s en kennissen, of juist om kennis 
te maken met de leukste sport ter wereld. Vanaf 14:00 is iedereen van harte welkom bij 
TV Koriander om een balletje te slaan. Dus zeg het voort en neem zoveel mogelijk 
mensen mee naar deze #lovegameNL! Zien we je dan? 
 
Programma 
14.00 uur start 
16.00 uur einde 
 
Meer informatie en adres 
TV Koriander 
Sportpark Rie Mastenbroek 
Mosweg 
Website. www.koriandertennis.nl 
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Van de Tennistrainers 
 
  
Hoi Korianderleden,  
 
Je kunt je weer opgeven voor de zomer tennislessen 2019!  
 
Ben je beginner, speel je alleen vrij of doe je mee aan de competitie...je kunt 
altijd wat (bij) leren!  
 
Denk aan techniek (slagen verbeteren) of tactiek (positie\ opstelling\ anticipatie).  
We belichten in de lesweken de spelsituaties door: service, return, baseline, netspel en spelen tegen de 
netspeler.  
 
In samenspraak met de leraar kun je ook aangeven aan welke verbeterpunten je graag wilt werken.  
 
Er wordt zowel overdag als in de avond lesgegeven. Alles is bespreekbaar met de leraren.  
Het inschrijfformulier inclusief de tarieven is te vinden verderop in dit clubblad of op de website.  
 
Dus...kom uit je winterslaap en ga je voorbereiden op de zomer!  
 
Sportieve groeten ,  
 
Alexa & Pearl 

 

 
Praktijk voor massage    

Marjan Linger 
 

Sportmassage, Ontspanningsmassage, 
Voetzoolreflextherapie, Bindweefselmassage, 

Man. Lymfedrainage, Haptonomie, 
Meridiaan, Aura-chakra en Hot-stone massage, 

Triggerpoints, Kinesio- of medicaltaping 
Body-line en Bewegingsleer 

 

 
 

Liedestraat 4 
1316HG Almere 

036 5337307 / 06-81968432 
www.marjanlinger.nl 

marjan.linger@outlook.com 
 

Lid NGS  licentienr.441956, 
Lid BMS Leffelaar 

Aangesloten bij de scac 
 

 
 

Voor de lekkerste patat ga je naar 
 
 

 
 
 

Zelfgemaakt van de beste 
aardappelen 

 
 

Voor informatie en locatie ga snel 
naar  

 
www.schattepatat.nl 
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Even voorstellen……… 
 

Wally Robijn 
 
Ik ben Wally Robijn, 49 jaar, getrouwd met Tinda en vader van 2 
zoons Joey en Darcy. Ik ben ruim 16 jaar werkzaam bij API/4-
Brands te Almere. Tennissen bij Koriander doe ik al sinds 1998 en 
speel met veel plezier mijn partijtjes met mijn tennismaatjes in 
de voorjaars- en inmiddels ook in de najaarscompetitie. In de 
wintermaanden organiseer ik samen met Robin Neering en Joop 
Beers het goedbezochte klaverjassen.  
 
Ik hoef jullie dan ook niet te vertellen dat Koriander alom bekend 
staat als een gezellige vereniging met enthousiaste en betrokken 

leden. Toen ik in de nazomer werd benaderd of ik niets voelde voor een bestuursfunctie hoefde ik ook 
niet lang na te denken. Inmiddels zijn we een aantal maanden onderweg en ik kan jullie vertellen dat er 
heel wat op ons afkomt. Samen met mijn mede bestuursleden heb ik er ontzettend veel zin in om er iets 
moois van te maken en jullie vertrouwen niet te beschamen. 
 
   
 
 

Sander London 
 
Ik ben Sander London, ik ben 52 jaar, ben werkzaam in mijn eigen 
Liftservice bedrijfje.  
Ik ben lid van T.V. Koriander sinds Juni 2016 en ben er regelmatig op 
de tennisbaan te vinden voor een lekkere partij tennis of in het 
clubhuis voor de nodige gezelligheid. 
Of dat nou is voor een toernooi, Niet Bang Voor Een Beetje Kou, de 
Toss, of de Competitie, ik ben er eigenlijk altijd wel bij. 
Samen met mijn collega-tennissers van het team De Kruidenbuiltjes 
maken wij de tennisbaan regelmatig onveilig. 
Ik heb, in de korte tijd dat ik lid ben van de club, aardig wat mensen 
leren kennen en toen ik vorig najaar gevraagd werd om plaats te nemen in het bestuur zag ik dat als een 
mooie gelegenheid om wat terug te doen. 
Ik heb er enorm veel zin in en mag namens het bestuur mijn best doen voor de Jeugdafdeling.  
Ik denk dat wij bij T.V. Koriander de mogelijkheid hebben om onze jeugd naar een hoger niveau te tillen, 
ik hoop dat ik daar mee op jullie steun kan rekenen. 
Ik ben dan ook erg geïnteresseerd in jullie mening en/of ideeën, je mag me altijd aanspreken (als ik niet 
aan het tennissen ben ͫ) op de club of mij e-mailen via Info@koriandertennis.nl. 
 
Tot gauw op de baan 
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TV KORIANDER   
INSCHRIJFFORMULIER TENNISLESSEN JUNIOREN ZOMER 2019 

 
Zomerperiode 2019 20 lesweken  ( 1 april t/m 4 oktober 2019) 

 
Ondergetekende is lid van TV Koriander en meldt zich aan voor de lessen in zomerperiode 
2019 en gaat akkoord met het lesreglement en de financiële consequenties die daar aan 
verbonden zijn. 
 
Naam : ………………………………………………………  Voornaam : ………………………….J/M 
 
Adres : ………………………………………................... Geb. Datum : ……………………………. 
 
Postcode : ............................................................. Plaats : .........................................…. 
 
Tel.Privé : ............................................................. Tel.Mob. : ......................................... 
 
E-mail : ..................................................................................................................................... 
 
Hij/zij tennist ...........jaar en heeft …….jaar les gehad. KNLTB nr:…………………………………. 
       (Lid van Koriander anders geen les) 
 
Schrijft zich in voor:     Betaling in eens     Betaling in 4 termijnen 

 Groep van 8 personen op 2 banen (20x) €. 155,00          €. 42,50  
 Groep van 4 personen op 1 baan (20x) €. 269,00          €. 71,00 
 Groep van 8 pers. op 2 banen 2x p.w.(40x) €. 279,00          €. 73,50 
 Privé les 30 min    €.  25,00 per les 

Beschikbaar: 
 Maandag van ………………. tot ……………………. uur   

Dinsdag van  ………………. tot …………………… uur 
 Woensdag van ………………. tot ……………………. uur 

Donderdag van ………………. tot ……………………. uur 
Vrijdag  van  .................... tot .......................... uur 

 
Betalingswijze: 

 Contant betalen bij de lera(a)r(es) bij aanvang van de eerste les. 
SEPA incasso machtiging: 
Door ondertekening van dit formulier geeft U toestemming aan TennisCollege Flevoland 

 Om eenmalig een incasso opdracht te sturen naar uw bank om het totale lesbedrag van € ………… van uw 
rekening af te schrijven en uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van TennisCollege Flevoland. 

  
 Om 4x een incasso opdracht van € ……….. te sturen naar uw bank om zo het totale lesbedrag in 4 

termijnen van uw rekening af te schrijven en uw bank om 4x een bedrag af te schrijven overeenkomstig 
de opdracht van TennisCollege Flevoland. 

 
Als U het niet eens bent met de afschrijving kunt U deze binnen 8 weken laten terugboeken. 
Incassant ID TCF: NL18ZZZ390869340000 kenmerk machtiging: lesgeld 
 
IBAN rekeningnummer: ………………………………………………………………………………………  
 
Naam rekeninghouder: ……………………………….………………………………………………………. 
 
 
Datum:................................      Handtekening ouders/verzorgers:........................................... 

 
S.v.p. opsturen of inleveren voor 18 maart 2019 
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Beste competitiespeler en/of ouder-begeleider,  
 
De voorjaarscompetitie 2019 gaat binnenkort alweer van start.De indelingen 
van de teams is terug te vinden in dit clubblad  
 
De eerste wedstrijddag voor Groen & Jeugd 11 t/m 17 jaar start in het 
weekend van 6 en 7 april 2019.De locaties en tijden van de wedstrijden volgen 
begin maart.  
 
Wij organiseren op zaterdag 16 maart a.s. een trainings-en kennismakingsochtend voor de jeugdspelers 
die meedoen met de voorjaarscompetitie GROEN en Jeugd 11 t/m 17 jaar.Tijdens deze dag worden jullie 
onder ander vertrouwd gemaakt met de regels van de competitie en ga je samen met je team trainen.  
 
De indeling van de ochtend is als volgt:  
 
Groen  
10:30-11:30  
 
Zaterdag mix & zondag meisjes 11 t/m 17 jaar :  
11:30-12:30  
 
Daarnaast worden in de serre de wedstrijdformulieren en wedstrijdballen uitgereikt aan de begeleiders 
van de teams. Ook wordt er tijd ingeruimd voor het geven van informatie en het beantwoorden van 
vragen.Alle ouders zijn welkom!  
 
We hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 16 maart 2019!  
 
Sportieve groeten,  
JC & Juffie’s  
 

Oproep aan ouders 
We zijn nog steeds op zoek naar ouders/begeleiders die willen helpen bij de voorjaars & 
najaarscompetitie en activiteiten op de club voor de Jeugd.Te denken valt dan aan assisteren van de 
jeugdcompetitie, helpen met de voorbereidingen voor en tijdens toernooitjes of activiteiten op de 
club.Door mee te helpen slaan we twee vliegen in een klap, namelijk de kinderen een mooie tijd 
bezorgen en tevens het clubgevoel vergroten door dingen samen te doen.Het wordt voor iedereen 
leuker en prettiger, de betrokkenheid groter en hopen we het samen uit, samen thuis idee te 
stimuleren!!  
 
Helaas gaat Henk Taekema stoppen als begeleider van de Jeugdcompetitie.Wij bedanken hem voor zijn 
inzet en betrokkenheid voor de Jeugd! We zijn op zoek naar iemand die zijn functie wil overnemen:  

 aanspreekpunt voor de Jeugdcompetitie 
 de teams aanleveren voor de KNLTB 
 de inschrijfformulieren verzorgen 
 stukjes schrijven voor het clubblad 

Dus, wie doet met ons mee en komt een handje meehelpen? Voor meer informatie of opgeven kan via 
Sander London (06- 52 31 12 71) of via jeugdcomp@koriandertennis.nl  
Jullie aanmelding wordt erg op prijs gesteld en die zien we dan ook met veel genoegen tegemoet!  
 
Jeugdcompetitie & Jeugdcommissie  
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Indeling Jeugdcompetitie voorjaar 
 
De teams en aanvoerders zijn bekend. 
Rood en Oranje starten zondag 31 maart,Groen t/m 17 mix en meisjes starten 6 en 7 April. 
Verdere info volgt nog.  
Mocht er nog vragen zijn dan kan je het mailen naar jeugdcomp@koriandertennis.nl 
 
Heel veel tennisplezier en succes met de wedstrijden. 
 
Sportieve groet, 
J.C. 
 
Rood 1 (team 1)                          Rood 1 (team 2) 
-Sjoerd  Reitsma                          -Lisette Vlietstra 
-Ralph Akkerman                         -Sabina Dhondt 
-Mark Polovets                             -Ian Cheung 
-Rhytm Bisht                                 -Luuk de Vries 
-Rishaan Sinh                                -Fatim Bangoura 
-                                                       - 
*Linda Steffels                              *Mark Vlietstra  
 
Oranje 1 (team 1)                        Oranje 1 (team 2)                         Oranje 1 (team 3)      
-Keshav Badri                               -Ivanne Boerboom                        -Jessi Klaver 
-Shaheer Kidwai                          -Sidhant Ghose                              -Julien Akkerman 
-Jochem Borsboom                     -Sana Ghose                                   -Leontina Miokovic 
-Ilia Zaker                                      -Rishika Singh                                 -Emily Kingori 
-Luca Paoli                                    -Rudra Sinha                                   -Jesse Gietman 
-                                                      -Fay Winkel                                     -Mees de Winter 
 
*Rawin Badri                               *Ingrid Meeuwsen                        *Danielle Klaver 
 
Oranje 2 (team 1) 
-Thijs Vlietstra 
-Aron Makhloufi 
- Ryan Blaas 
-Michelle Mesters 
-Jahro Vyent 
-Aleeya Mokiem 
*Tim Mesters 
 
Groen 1                                      Groen 2 (team 1)                          Groen 2 (team 2) 
-Tycho de Mooij                        -Zeger ter Stege                             -Julian v Scheppingen 
-Dylan Hilverink                         -Axel ter Stege                               -Kenan Mujagic 
-Omar Contreras                    -Anna Pankratov                       -Kaylee Cheung 
-Ibrahim Shah                            -Jordan Ruitenschild                     -Tara Dujmovic 
-Madhiya Kidwai                       -Jahrl Louis Otto 
 
*Tamara de Mooij                    *Margriet Kramer                          *Jasper v Scheppingen 
 
Groen 2 (team 3) 
-Robin Witziers 
-Eline v Inge 
-Amira Blaas 
-Jade Schoenmaker 
-Neomie Schobel 
 
*Sandra Witziers 
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Zaterdag 11 t/m 17 MIX             Zondag t/m 17 meisjes(team 1)            Zondag t/m 17 meisjes(team2) 
-Danilo Feijen                               -Chayenne v der Heijdt                           -Hanna Volkava  
-Dayton v Wilsem                        -Hanna Volkava                                        -Yaara Munoz 
-Joeri Dijkman                              -Marije Kreike                                           -Damini Bissumbhar 
-Ashley Schobel                           -Laura Dujmovic                                        -Taniya Bissumbhar 
-Demi Jane Bennewitz                -Yael Munoz                                              -Josepa Vucic 
                                                                                                                            -Nikolina Vucic 
*Marco Schobel                           *Paul v der Heijdt                                    * ?? 
 
 
 
 
 
 

E-mail van ledenadministratie 
naar gmail.com verdwijnt in de 
Spambox 
 
Ik heb het afgelopen halfjaar veel mail 
gekregen dat de ledenadministratie geen 
antwoord heeft gegeven op vragen, 
opzeggingen enz.  
 
Dat is natuurlijk niet het geval. Mail wordt altijd binnen enkele dagen beantwoord.  
 
Ik ben de  klachten nagegaan en het bleek dat mail vanuit ledenadmistratie@koriandertennis.nl naar 
gmail.com mailadres in de spambox terecht komt. 
 
Tip van mij als je geen antwoord op je mail krijgt: 
 
Kijk in je spambox 
 
 

Pasjesavonden 2019 
 
De pasjesavonden zijn dit jaar op dinsdag 2 en donderdag  4 april 2019.  
Op beide avonden kunt u uw KNLTB-pas afhalen tussen 19.00 en 20.00 uur in het clubhuis. Deze pas 
heeft u onder andere nodig bij competitie en toernooien. 
Om in het bezit te komen van uw tennispas dient u: 

- de contributie voor 2019 te hebben betaald. 
- als senior lid ingeschreven te hebben voor 3 bardiensten. (Spelers die de leeftijd bereikt hebben 

van 70 jaar, zijn vrijgesteld van bardiensten) 

Mocht u problemen ondervinden bij het invullen van de bardiensten, neemt u dan contact op met 
de bardienstcommissie; bardiensten@koriandertennis.nl. 
 

Schrijf de data vast in uw agenda  zodat u deze niet kunt vergeten! 
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Tennisvereniging Koriander 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2019 

 
 
 
We zijn in 2018 toch nog in staat geweest om een beperkte 
clubkampioenschappen te houden. Helaas is het verslag daarover niet eerder in 
ons clubblad gekomen maar is hieronder alsnog geplaatst. 
 
We hebben met de TC een evaluatie gedaan over 2018 en zouden graag in 2019 
weer de organisatie Enkel  & Dubbel  voor de senioren voor onze rekening 
nemen. We hebben hiervoor wel besloten dat we daarvoor de medewerking van 
het bestuur maar nog meer de leden nodig hebben.  
 
Ideeën zijn welkom. Bij een vereninging als ONZE tennisvereniging hoort toch een 
clubkampioen. Daarvoor hebben we wel meer deelnemers nodig dan in het 
afgelopen jaar. Bij de uitreiking van de competitie zaken zal er een eerste 
communicatie beschikbaar zijn. Blokkeer alvast je agenda voor deze week, 31 
augustus t/m 8 september (voorlopige datum),  want we hebben je nodig. 
 
 

 
                                           
 
 
 
Wij rekenen erop dat we veel van jullie mogen verwelkomen, want wie wil er 
nou niet Clubkampioen 2018 van T.V. Koriander zijn?! 

 
Sportieve groeten van de Technische Commissie 
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 Nagekomen bericht 
 
Beste Koriander leden, 
 
Onderstaande heeft de laatste koriander mix helaas niet gehaald maar willen we julile toch niet 
onthouden. 
Van 1 t/m 9 september hebben we, ondanks de geringe inschrijvingen, onze clubkampioenschappen 
enkel en dubbel gehouden. 
 
Door het lage aantal inschrijvingen van de dames, en dan ook nog in verschillende categorieën, zijn we 
dit jaar niet in staat geweest om daar iets voor te organiseren. Dit vinden wij zeer jammer. We hebben, 
mede door wat samenvoegingen, bij de heren ook ‘slechts’ voor 5 categorieën een programma weten te 
maken. Dit was voor de HE3, HE8, HD3, HD7 en de HD8.  
 
Op maandag 3 september zijn we begonnen met de eerste wedstrijden en zijn er toch gedurende de 
week veel leuke en spannende wedstrijden gespeeld. Veel partijen eindigden in een 3 setter.  
Ofschoon het op een aantal dagen overdag hard regende was het gelukkig in de avond droog, behalve 
op de vrijdag toen het juist andersom was. Op het moment dat het droog leek te worden kwam er weer 
een flinke stortbui maar de spelers in de HD3 wilden desondanks de wedstrijd toch graag doorlaten 
gaan en hebben gewacht tot het droog was. Toen het veld weer bespeelbaar was zijn ze rond 22:00 uur 
de baan opgegaan en natuurlijk werd ook deze wedstrijd een 3 setter.  
 
In het finale weekend gelukkig mooi weer en ook veel gezelligheid met daarbij een hapje en een 
drankje. Het gaat om ONZE clubkampioenschappen dus op de finalezondag bij de prijsuitreiking hebben 
we stil gestaan bij de deelnemers die wel hebben meegedaan. Namens de organisatie nogmaals dank 
daarvoor want door jullie hebben we het kunnen organiseren en hebben we dit jaar daadwerkelijk weer 
een clubkampioen. Mark Vlietstra wilde toch even kwijt dat hij al lang speelt en vaak clubkampioen is 
geweest maar nu toch moet toegeven dat hij er meer voor moet gaan doen daar hij het tegen de nieuwe 
generatie niet meer redt.   
 
De nieuwe clubkampioen is Stef Swagers die helaas gaat stoppen dus zijn titel niet gaat verdedigen 
(misschien kan iemand hem nog overhalen?). Hij moest echter vroeg weg en daarom heeft Thomas het 
afsluitende woord gedaan. Hij bedankte de organisatie voor toch een geslaagd toernooi en vraagt een 
ieder zich volgend jaar in te schrijven. Hoe meer spelers des te gezelliger en meer wedstrijden. 
 

                
Stef, clubkampioen 2018 (L) en Thomas (R)                Alle winnaars 

 
Allen van harte gefeliciteerd! 
 
De TC  (Paul, Frans, Petra en Caroline)  
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LESREGLEMENT / KORIANDER ZOMER 2019 
 
 
 
01. Inschrijving voor les of training kan uitsluitend door middel van een 

door een meerderjarig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier; 
02. De zomerperiode heeft een lesperiode van 20 weken; 
03. Een tennisles duurt 50 minuten; 
04. Bij onbespeelbare banen (regen) is de eerste 20% van het aantal geboekte lessen voor rekening 

van de cursist. In geval van overschrijding van de 20% worden de lessen ingehaald.  
05. Afzeggingen van een privé-les zijn toegestaan, mits dit 24 uur van tevoren wordt doorgegeven; 
06. Niet op les komen om wat voor reden dan ook, is altijd voor rekening 

van de cursist. Wel zal worden geprobeerd om deze les in te halen in 
een andere groep, als die mogelijkheid zich voordoet; 

07. Het lesgeld dient bij aanvang van de 1e les contant te worden voldaan, of via automatische 
incasso; 

08. Het Tenniscollege is aangesloten bij de V.N.T. (= Verenigde Nederlandse Tennisleraren) en is 
bevoegd tot het lesgeven op ieder 
niveau; 

09. Invullen en ondertekenen van de inschrijfformulieren wil zeggen dat 
u akkoord gaat met het lesreglement en de financiële consequenties 
daarvan; 

10. Om te mogen lessen bij TennisCollege Flevoland dient men lid te zijn van de Tennisvereniging 
Koriander. 

11. Trainers verbonden aan Tenniscollege Flevoland: 
Erwin de Boerdere  Carel Bel   Tommy Umans 
Jeffrey van Limpt  Mike Hupkens   Zwen Bertelsen  
Pearl Wong  a Sang          Nina van der Geest  Derek Koot  
Emar Onderstal   Alexa de Bont   Yanick Artmani 
Remco Bruggeman  Mark Buytendijk  Robert Staarman 

12. ZOMER 2019: 
 Maandag 1 april t/m vrijdag 4 oktober 2019  
13.     Geen les op:  Maandag 22 april (2e paasdag) 

Maandag 29 april t/m vrijdag 03 mei (Meivakantie) 
Maandag 10 juni (2e Pinksterdag) 

14. Zomervakantie:  Maandag 15 juli  t/m vrijdag 25 augustus 2019 
15. Inhaalweek:  Maandag 29 april  t/m vrijdag 03 mei 2019 
 Inhaalweek:  Maandag 15 juli t/m vrijdag 19 juli 2019 
16. Voor meer inlichtingen:  
 

TennisCollege Flevoland    
www.tenniscollegeflevoland.nl 
tel. 036-5225115 
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INSCHRIJFFORMULIER TENNISLESSEN 
SENIOREN ZOMER 2019 
 

Zomerperiode 2019 20 lesweken  ( 1 april t/m 4 oktober 2019) 
 

Ondergetekende is lid van TV Koriander en meldt zich aan voor de lessen in zomerperiode 2019 en gaat akkoord 
met het lesreglement en de financiële consequenties die daar aan verbonden zijn. 
 
Naam : ………………………………………………………  Voornaam : ………………………….M/V 
 
Adres : ………………………………………................... Geb. Datum : ……………………………. 
 
Postcode : ............................................................. Plaats : .........................................…. 
 
Tel.Privé : ............................................................. Tel.Mob. : ......................................... 
 
E-mail : ..................................................................................................................................... 
 
Hij/zij tennist ...................……… jaar en heeft ……..……………… jaar les gehad. 
 
Schrijft zich in voor:     Betaling in eens     Betaling in 4 termijnen 

 Groep van 4 personen op 1 baan (20x) €. 269,00          €. 71,00 
 Privé les 60 min     €.  50,00 per les 
 Privé les 30 min    €.  25,00 per les 

 
Beschikbaar: 
 Maandag van ………………. tot ……………………. uur   

Dinsdag van  ………………. tot …………………… uur 
 Woensdag van ………………. tot ……………………. uur 

Donderdag van ………………. tot ……………………. uur 
Vrijdag  van  .................... tot 19.00 uur 

 
Betalingswijze: 

 Contant betalen bij de lera(a)r(es) bij aanvang van de eerste les. 
SEPA incasso machtiging: 
Door ondertekening van dit formulier geeft U toestemming aan TennisCollege Flevoland 

 Om eenmalig een incasso opdracht te sturen naar uw bank om het totale lesbedrag van € ………… van uw 
rekening af te schrijven en uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van TennisCollege Flevoland. 

  
 Om 4x een incasso opdracht van € ……….. te sturen naar uw bank om zo het totale lesbedrag in 4 

termijnen van uw rekening af te schrijven en uw bank om 4x een bedrag af te schrijven overeenkomstig 
de opdracht van TennisCollege Flevoland. 

 
Als U het niet eens bent met de afschrijving kunt U deze binnen 8 weken laten terugboeken. 
Incassant ID TCF: NL18ZZZ390869340000 kenmerk machtiging: lesgeld 
 
IBAN rekeningnummer: ………………………………………………………………………………………  
 
Naam rekeninghouder: ……………………………….………………………………………………………. 
 
Datum:................................         Handtekening:........................................... 

S.v.p. opsturen of inleveren voor 18 maart 2019 
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Informatieavond competitiespelers senioren. 
 
De uitreiking van de competitieformulieren voor de SENIOREN zal plaatsvinden op 
woensdag 27 maart 2019 om 20.00 uur op het tennispark. 
 
De competitieformulieren en de ballen zullen dan uitgereikt worden. 
Eén of twee teamleden van ieder team worden verzocht alle bescheiden op te komen halen en het 
competitiegeld te voldoen voor het hele team.  
Het competitiegeld is nog niet bekend maar zal misschien iets afwijken van vorig jaar en zal nog bekend 
worden gemaakt via een mail aan de aanvoerders. 
 
Bardiensten tijdens de competitie: 
Voordat de competitieformulieren de 27e maart opgehaald kunnen worden zal de bardienst 
afgesproken moeten zijn door de competitieteams. 
Hoe het precies gaat moet ik nog bespreken maar daar krijgen de aanvoerders nog een mailtje over. 
 
 
Geen afspraak gemaakt betekent geen competitiespullen. Voor eventuele vragen kunt u mailen met 
Marco Jansen. (marco.jansen@abbott.com). 
 
Tip: Neem een tas of doos mee om de blikken ballen in te vervoeren! 
 
Marco Jansen 

 
 
Voorzitters 
 
Gaarne willen wij de voorzitters van de Koriander-commissies, of de leden daarvan uitnodigen voor de 
Commissieledenvergadering op 25 februari a.s om 20:00 uur in het clubhuis.  
 
Gaarne willen wij daarin overleggen hoe wij dit komen tennisseizoen tot een succes gaan maken.  
 
Laat even weten of je aanwezig kunt zijn.  
 
Groet,  
Bestuur TV Koriander,  
namens deze, Ronald van Velzen, secretaris.  
 
Sportpark  Rie Mastenbroek 
Mosweg, Almere. 
Postbus 1644, 1300 BP Almere. 
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COMPETITIEINDELING 2019 
    
VRIJDAGMORGEN >> VRIJDAGAVOND >>     
Heren Dubbel 50+ 1 Dames Dubbel 17+ 1 Dames Dubbel 17+ 2 Dames Dubbel 35+ 1 

Rijkers A Bieringa P Wolleswinkel D Robijn T 

Busch R Hoks S Wolleswinkel A Vallentin E 

Terschegget W Vlietstra C Beers M Straub-vd Heuvel C 

Breugel van J Peeters Weem-Meewise R Gill M Koning J 

06-53277403 Gool van N 06-41263097 Schipperijn I 

  Assem van den-Renting M   06-53885468 

  06-20982090     

    
Heren Dubbel 17+ 1 Heren Dubbel 35+ 1 Mix Dubbel 17+ 1 Mix Dubbel 35+ 1 

Beers J Blaas F Ehlers C Verveer R 

Lachman J Velzen van R Badrie R Peters EJ 

Robijn J Groothuis F Elstina M Pol van der P 

Tollenaar H Neumann M Brzezinska J Klasen L 

Akkerman S Sonneveld P Harten van H Schoolenaar W 

Renting T 06-53481080 London S Streefkerk I 

Vallentin P   Meij S Smeding B 

Robijn W   Gouvernante JB 06-33643138 

06-11519609   06-42737229   

    
ZATERDAG >>      
Heren 17+ 1 Heren 17+ 2 Heren 17+ 3   
Vlietstra M Steenmetz J Deursen van M  
Lachman L Heuvel v.d. W Robijn J(oey)  
Pijls B Wegbrans J Bloemendaal R  
Roskam T Bruins B Bommele C  
Dikker J Kamst D Fleuren P  
06-28278214 Trenning JW 06-18656745  
  06-20530956    
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Heren 35+ 1 Heren 35+ 2 Mix 17+ 1 Mix 35+ 1 
Eijk van M Beerlage E Beers S Lachman J(im) 

Bie de E Lankreijer D Wit de V Neumann M 

Greeve A Maurits E Pannekoek J Lachman J 

Peerdeman S Verrips A Boer-Mudder M Goddijn M 

Hoogdorp D Fleuren H Oldert S 06-25247472 

Jansen M 06-54284279 06-41422399   

06-15835626       

    
ZONDAG >>     
Heren 35+ 1 Heren 35+ 2   
Dijk van C Feringa R   
Heese L Beukenkamp E   
Roëll Q Tillema K   
Pereboom R Graswinckel S   
06-39213639 Visser R   
  036-5337495   

 
 
 
 
 

Uitloting certificaten Supporterslening 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 november j.l. heeft de uitloting van de certificaten van de 
Supporterslening plaatsgevonden.  
 
Zoals voorgeschreven door het reglement vind publicatie plaats in de KorianderMix. 
 
De uitgelote certificaatnummers zonder premie zijn: 
42,52,53,55,73,90,108 en 137. 
 
Op certificaatnummer 48 is een premie van 40% toegekend en op certificaatnummer: 44 een premie 
van 60%. 
 
De eigenaren van de certificaten worden binnenkort persoonlijk op de hoogte gesteld. Uitbetaling heeft  
plaatsgevonden in januari 2019.  
 
Het bestuur. 
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Algemene Ledenvergadering 

 
 
Uitnodiging voor het bijwonen van de ledenvergadering van tennisvereniging Koriander, 
 
te houden op dinsdag, 26 maart 2019 om 20.30 uur in het clubhuis, Mosweg 10, 1314 AZ  
 
Almere, tel. (036) 533 95 10 
 
 

A g e n d a 
 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen 
 

3. Vaststellen van de agenda 
 

4. Binnengekomen en verzonden post 
 

5. Verslag ledenvergadering d.d. 20 november 2018 (elders in dit clubblad opgenomen) 
 

6. Jubilarissen 
 

7. Vaststellen jaarrekening 2018 (de jaarrekening kan vanaf 19 maart 2019 bij de secretaris worden 
opgevraagd, via secretaris@koriandertennis.nl)  
 

8. Verslag van de kascontrole commissie met betrekking tot de jaarrekening 2018 
 

 
9. Rondvraag 

 
10. Sluiting 

 
 
Indien op het hiervoor vermelde tijdstip minder dan 25 stemgerechtigde leden aanwezig zijn en de 
presentielijst hebben getekend wordt deze verdaagd naar dinsdag, 26 maart 2019 om 20.45 uur met 
handhaving van deze agenda. 
 
 
De secretaris  
Ronald van Velzen 
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Kerstbrunch 2018 
 
Nog enkele nagekomen foto’s   
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Wie doet wat … 
 
Aandachtsgebieden van de bestuursleden. 
 
Hieronder een overzicht van de aandachtsgebieden en de contactpersonen binnen de vereniging. Heb je 
een vraag of een opmerking over 1 van de genoemde aandachtsgebieden, neem dan contact op met de 
contactpersoon of met het verantwoordelijk bestuurslid of zijn of haar vervanger. 
Staat het het aandachtsgebied er niet bij, of twijfel je: mail naar info@koriandertennis.nl 
 

Aandachtsgebied Contactpersoon Verantwoordelijk  
bestuurslid  

Vervanger 

TennisCollege Flevoland Erwin de Broerdere Michele Wally 

Ledenadministratie Evert Jan Peters Frans  Sander 

Open Koriandertoernooi Monique Katuin Michele Wally 

Weekend dubbeltoernooi Monique Katuin Michele Wally 

Sponsoring Diverse Wally Ronald 

RecreantenCie Ronald van Velzen Ronald Sander 

Ladiesnight Anneke Kuijper/ 
Marry Outshoorn 

Michele Ronald 

Redactiecommissie Rob Visser Wally Sander 

Parkcommissie Henk Gietman Frans Ronald 

Jeugdcommissie Thomas Roskam Sander Michele 

Open jeugd Herfsttoernooi N.N.B. Sander Michele 

Clubhuiscommissie Peter Vallentin Wally Frans 

Klaverjassen Robin Neering Wally Ronald 

 
 

Weekend Dubbel Koriander 
Ook dit jaar organiseert Tennisvereniging  Koriander weer het gezellige Weekend Dubbel Koriander ! Dit 
is de ultieme kans om nog even met je dubbelmaatje te oefenen  voordat de competitie van start gaat. 
Het is een open toernooi, tennissers van andere verenigingen kunnen zich ook inschrijven.  Er wordt 
gespeeld van vrijdag 22 maart 17.00 uur t/m zondag 24 maart 2019. Er zal worden gestreden in de 
categorieën 3 t/m 8 in de onderdelen HD, DD & GD. Je kunt je inschrijven via www.toernooi.nl  voor 
maximaal 1 onderdeel per deelnemer!   

Om er weer een geslaagd toernooi van te maken, hopen wij dat jij er ook bij bent ! 

Sportieve groet, 

Organisatie Weekend Dubbel Koriander. 
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Notulen van de algemene vergadering van T.V. Koriander d.d. 20 november 2018  
 
Aanwezig: 32 stemgerechtigde leden; 2 leden zijn afwezig met kennisgeving. 
 

1. Opening 
De voorzitter Monique Katuin opent de vergadering om 20.32 uur. 
 

2. Mededelingen 
Mark van Deursen ziet in verband met persoonlijke omstandigheden af van het penningmeesterschap. 
 
 

3. Vaststellen van de agenda 
Besloten wordt om punt 7 (Begroting) voor punt 6 (Benoeming bestuursleden) te behandelen 
 

4. Binnengekomen en verzonden post 
Geen bijzonderheden te melden. 
 
 

5. Besluitvorming verslag algemene vergaderingen d.d. 20 maart 2018. 
Er is 1 opmerking over de rondvraag: Marry Outshoorn: de vraag was of er alcoholvrij bier aan de jeugd 
geschonken mocht worden; niet of het aanwezig was. Het antwoord hierop is: Ja. 
Het verslag wordt akkoord bevonden en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 
 
 

6. Verkiezing bestuursleden 
a) Zoals al eerder vermeld ziet Mark van Deursen af van het penningmeesterschap; er is geen 

andere kandidaat. 
b) Monique Katuin treedt af als voorzitter en wordt bedankt voor alle inspanning en inzet.  

Michele van den Assem wordt met algemene stemmen benoemd als voorzitter. 
c) Robin Neering treedt af als bestuurslid; hij wordt bedankt voor alle geleverde inzet. 
d) Als nieuwe bestuursleden worden voorgesteld: Wally Robijn en Sander London. Zij worden 

unaniem gekozen. 
 

7. Begroting 2019 
We hebben nog geen penningmeester. Paul van der Heijdt heeft op het laatste moment de begroting 
voor ons opgesteld. Monique licht de begroting toe. Er zijn o.a. de volgende vragen: 

- De clubhuiscommissie heeft een begroting ingediend en de gegevens worden niet terug 
gevonden in de nu gepresenteerde begroting. 

- Sponsorinkomsten zijn hoog ingeschat n.a.v. de prognose 2018. 
- Verschil bij de Parkcommissie: €13.000 vs €9.600 tov 2018. 

Doordat Paul van der Heijdt helaas verhinderd was kunnen de vragen niet afdoende beantwoord 
worden. De begroting wordt niet akkoord bevonden en afgesproken wordt een nieuwe begroting met 
verduidelijking in een nieuwsbrief te presenteren. 
De contributieverhoging wordt wel akkoord bevonden.  
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8. Benoeming Kascontrolecommissie. 

Vanuit de vergadering komen er geen aanmeldingen voor de Kascontrolecommissie. 
 

9. Uitloting supportersleningcertificaten 
De uitgelote certificaatnummers zonder premie zijn: 42,52,53,55,73,90,108 en 137. 
Op certificaatnummer 48 is een premie van 40% toegekend en op certificaatnummer: 44 een premie 
van 60%. 
 

10. Rondvraag 
Jop van Breugel: Is het mogelijk om de aandachtspunten per bestuurslid via een nieuwsbrief bekend te 
maken? 
Antw: Ja, heeft onze aandacht. 
Jop van Breugel: Is het een idee om het e-mailadres in de contributiefactuur te vermelden? 
Antw: We gaan bekijken wat er mogelijk is.  
Wilma Schoolenaar: Kan de contributie in termijnen worden betaald? 
Antw: Ja, met incasso’s 
Peter Vallentin: Waarom worden de contributienota’s voor de kerst verstuurd? 
Antw: Om soepeler om te kunnen gaan met late opzeggers. 
Dirk-Jan Roos: Hoe weten de mensen die niet op de ALV komen van de contributieverhoging? 
Antw: via een nieuwsbrief. 
 

11. Sluiting 
Michele sluit de vergadering om 21:36 uur met dank voor de inbreng en nodigt de aanwezigen nog uit 
voor een drankje aan de bar. 

 
 
de voorzitter,     de secretaris,  
M. v. d. Assem     R. van Velzen 
 
 
 
De Wijnkelder Almere nieuwe sponsor van TV Koriander  

 
Op 1 februari zijn wij met de eigenaren van De 
Wijnkelder Almere, Rob en Marja van Bodegom, een 
sponsorovereenkomst voor de duur van 3 jaar overeen  
gekomen.  
 
 

Daar zijn wij als Koriander zeer content mee en hopelijk jullie als leden ook. 
 
 Graag willen wij jullie dan ook attent maken op het feit dat leden 5% korting krijgen en daarnaast krijgt 
de club ook 5% (geldt niet op aanbiedingen). De Wijnkelder Almere is een import en groothandel van 
kwaliteitswijnen en levert aan horeca maar ook aan particulieren. Al kwaliteitswijnen worden door Rob 
en Marja zelf geïmporteerd. 
Daarom zijn wij blij dat wij deze kwaliteitswijnen binnenkort ook bij Koriander kunnen aanbieden. 
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SPORT 2000 SPORTPALEIS , nieuwe sponsor van TV Koriander  

 
Wij zijn verheugd jullie te kunnen melden dat wij op 24 
januari met Jack Laan van SPORT 2000 SPORTPALEIS een  
sponsorovereenkomst voor de duur van 3 jaar overeen zijn 
gekomen.  
SPORT 2000 SPORTPALEIS is reeds jaren onze 
huisleverancier voor de tennisballen.  
De intentie van beide partijen is om met het tekenen van 
deze overeenkomst de succesvolle samenwerking nog 
verder uit te bouwen.  
SPORT 2000 SPORTPALEIS is dé sportspeciaalzaak van 
Flevoland! De winkel met een vloeroppervlak van ruim 
1.100 m² bevindt zich onder de Hudson's Bay en is 
gevestigd in de Citymall van Almere.  
Men biedt een ruime keuze aan diverse sportartikelen van 
alle grote sportmerken. 

Ledenvoordeel 
 
Je ledenpas is nu geld waard! Als lid van Koriander krijg 
je op vertoon van je ledenpas korting bij de 
onderstaande sponsoren.  
De sponsorcommissie is druk doende om de lijst uit te 
breiden, zodat je nog meer kunt halen uit je 
lidmaatschap.  
Houd daarom de clubapp en de website in de gaten! 
 
 
 

 

 

Bij aankoop in de winkel: 
 5% korting op vertoon van je ledenpas 

 
Uitgezonderd lopende acties 

       

Bij daghuur: 
 

 10% korting op vertoon van je ledenpas 
 
 

 

Bij aankoop van elke fles wijn: 
- 5% korting voor Koriander leden 
- 5% korting ten behoeve van de vereniging 
 
Uitgezonderd lopende acties 
https://www.dewijnkelderalmere.nl/ 
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Jaarkalender 
 

JANUARI FEBRUARI  
Dinsdag 1 Nieuwjaarsdag Vrijdag 1 Klaverjassen 
Woensdag 2  Zaterdag   2 Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix 
Donderdag 3  Zondag 3  
Vrijdag 4  Maandag 4  
Zaterdag   5 NIEUWJAARSRECEPTIE Dinsdag 5  
Zondag 6  Woensdag 6  
Maandag 7  Donderdag 7 Niet  Bang Voor  Een Beetje Kou 
Dinsdag 8  Vrijdag 8 Pittige Toss 
Woensdag 9  Zaterdag   9  
Donderdag 10 Niet  Bang Voor  Een Beetje Kou Zondag 10  
Vrijdag 11 Klaverjassen Maandag 11  
Zaterdag   12  Dinsdag 12  
Zondag 13  Woensdag 13  
Maandag 14  Donderdag 14 Niet  Bang Voor  Een Beetje Kou 
Dinsdag 15  Vrijdag 15 Klaverjassen / Pittige Toss 
Woensdag 16  Zaterdag   16  
Donderdag 17 Niet  Bang Voor  Een Beetje Kou Zondag 17  
Vrijdag 18 Klaverjassen Maandag 18  
Zaterdag   19  Dinsdag 19  
Zondag 20  Woensdag 20  
Maandag 21  Donderdag 21 Niet  Bang Voor  Een Beetje Kou 
Dinsdag 22  Vrijdag 22 Pittige Toss 
Woensdag 23  Zaterdag 23  
Donderdag 24 Niet  Bang Voor  Een Beetje Kou Zondag 24  
Vrijdag 25  Maandag 25  
Zaterdag 26  Dinsdag 26  
Zondag 27  Woensdag 27  
Maandag 28  Donderdag 28  
Dinsdag 29     
Woensdag 30     
Donderdag 31 Niet  Bang Voor  Een Beetje Kou    

 
MAART   APRIL      
Vrijdag 1 Pittige Toss Maandag 1                                                                
Zaterdag   2 Schoonmaak clubhuis / Klaverjassen Dinsdag 2 Pasjesavond 
Zondag 3  Woensdag 3  
Maandag 4  Donderdag 4 Pasjesavond 
Dinsdag 5  Vrijdag 5  
Woensdag 6  Zaterdag   6 COMPETITIE 
Donderdag 7 Niet  Bang Voor  Een Beetje Kou Zondag 7 COMPETITIE / World Tour 
Vrijdag 8 Klaverjassen / Pittige Toss Maandag 8  
Zaterdag   9  Dinsdag 9  
Zondag 10  Woensdag 10  
Maandag 11  Donderdag 11  
Dinsdag 12  Vrijdag 12 COMPETITIE 
Woensdag 13  Zaterdag   13 / Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix 

COMPETITIE 
Donderdag 14 Niet  Bang Voor  Een Beetje Kou Zondag 14 COMPETITIE  / World Tour                                                     
Vrijdag 15 Pittige Toss Maandag 15  
Zaterdag   16  Dinsdag 16  
Zondag 17 TTT Woensdag 17  
Maandag 18  Donderdag 18  
Dinsdag 19  Vrijdag 19                                          
Woensdag 20  Zaterdag   20 COMPETITIE 
Donderdag 21  Zondag 21 1e Paasdag                            
Vrijdag 22 WEEKEND-DUBBELTOERNOOI Maandag 22 2e PaasdagCOMPETITIE   / World Tour                             
Zaterdag   23 WEEKEND-DUBBELTOERNOOI Dinsdag 23  
Zondag 24 WEEKEND-DUBBELTOERNOOI Woensdag 24  
Maandag 25  Donderdag 25                                      
Dinsdag 26 ALV Vrijdag 26 COMPETITIE 
Woensdag 27 Informatieavond competitie (senioren) Zaterdag   27 COMPETITIE ( inhalen)            (Koningsdag) 
Donderdag 28  Zondag 28 COMPETITIE ( inhalen) 
Vrijdag 29  Maandag 29  
Zaterdag   30  Dinsdag 30  
Zondag 31 World Tour    
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MEI JUNI  
Woensdag 1  Zaterdag   1 COMPETITIE  
Donderdag 2  Zondag 2 COMPETITIE  / World Tour                                   
Vrijdag 3 COMPETITIE ( inhalen) Maandag 3                                   
Zaterdag   4 COMPETITIE ( inhalen) (Dodenherdenking) Dinsdag 4  
Zondag 5 COMPETITIE ( inhalen)    (Bevrijdingsdag) Woensdag 5  
Maandag 6  Donderdag 6  
Dinsdag 7  Vrijdag 7 COMPETITIE ( inhalen) 
Woensdag 8  Zaterdag   8 COMPETITIE ( inhalen) 
Donderdag 9  Zondag 9 1e Pinksterdag   Paard-Veulen 
Vrijdag 10  COMPETITIE   Maandag 10 2e Pinksterdag   COMPETITIE ( inhalen)/ World 

Tour 
Zaterdag   11 COMPETITIE Dinsdag 11  
Zondag 12 COMPETITIE  Woensdag 12  
Maandag 13  Donderdag 13  
Dinsdag 14  Vrijdag 14 Pittige Toss 
Woensdag 15  Zaterdag   15  
Donderdag 16  Zondag 16  
Vrijdag 17 COMPETITIE Maandag 17  
Zaterdag   18 COMPETITIE  Dinsdag 18  
Zondag 19 COMPETITIE / World Tour Woensdag 19  
Maandag 20  Donderdag 20  
Dinsdag 21  Vrijdag 21 Pittige Toss 
Woensdag 22  Zaterdag 22  
Donderdag 23  Zondag 23  
Vrijdag 24  COMPETITIE Maandag 24  
Zaterdag 25 COMPETITIE Dinsdag 25  
Zondag 26  COMPETITIE / World Tour Woensdag 26  
Maandag 27   Donderdag 27  
Dinsdag 28  Vrijdag 28 Pittige Toss 
Woensdag 29  Zaterdag   29 Open Koriander  / Uiterste inleverdatum kopij 

KorianderMix 
Donderdag 30  COMPETITIE ( inhalen) (Hemelvaartsdag)                          Zondag 30 Open Koriander 
Vrijdag 31 COMPETITIE    

 
JULI   AUGUSTUS       
Maandag 1 Open Koriander  Donderdag 1  
Dinsdag 2 Open Koriander Vrijdag 2 Pittige Toss 
Woensdag 3 Open Koriander Zaterdag   3  
Donderdag 4 Open Koriander Zondag 4  
Vrijdag 5 Open Koriander Maandag 5  
Zaterdag   6 Open Koriander Dinsdag 6  
Zondag 7 Open Koriander Woensdag 7  
Maandag 8  Donderdag 8  
Dinsdag 9  Vrijdag 9 Pittige Toss 
Woensdag 10  Zaterdag   10  
Donderdag 11  Zondag 11  
Vrijdag 12 Pittige Toss Maandag 12  
Zaterdag   13  Dinsdag 13  
Zondag 14  Woensdag 14  
Maandag 15  Donderdag 15  
Dinsdag 16  Vrijdag 16 Pittige Toss 
Woensdag 17  Zaterdag 17  
Donderdag 18  Zondag 18 Men’s day 
Vrijdag 19 Pittige Toss Maandag 19  
Zaterdag   20  Dinsdag 20  
Zondag 21  Woensdag 21  
Maandag 22  Donderdag 22  
Dinsdag 23  Vrijdag 23 Pittige Toss 
Woensdag 24  Zaterdag 24  
Donderdag 25  Zondag 25  
Vrijdag 26 Pittige Toss Maandag 26  
Zaterdag   27  Dinsdag 27  
Zondag 28  Woensdag 28  
Maandag 29  Donderdag 29  
Dinsdag 30  Vrijdag 30 Pittige Toss 
Woensdag 31  Zaterdag 31  
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SEPTEMBER OKTOBER  
Zondag 1 Clubkampioenschappen  Dinsdag 1  
Maandag 2 Clubkampioenschappen Woensdag 2  
Dinsdag 3 Clubkampioenschappen Donderdag 3 NBVEBK 
Woensdag 4 Clubkampioenschappen Vrijdag 4 Najaarscompetitie 
Donderdag 5 Clubkampioenschappen Zaterdag   5 Najaarscompetitie  
Vrijdag 6 Clubkampioenschappen Zondag 6 Najaarscompetitie 
Zaterdag   7 Clubkampioenschappen Maandag 7  
Zondag 8 Clubkampioenschappen /Vrijwilligersdag Dinsdag 8  
Maandag 9 Clubkampioenschappen Woensdag 9  
Dinsdag 10  Donderdag 10 NBVEBK 
Woensdag 11  Vrijdag 11 Najaarscompetitie 
Donderdag 12  Zaterdag   12 Najaarscompetitie 
Vrijdag 13 Najaarscompetitie Zondag 13 Najaarscompetitie 
Zaterdag   14 Najaarscompetitie / Ladiesnight Maandag 14  
Zondag 15 Najaarscompetitie Dinsdag 15  
Maandag 16  Woensdag 16  
Dinsdag 17  Donderdag 17 Open Herfst Jeugd Toernooi/ NBVEBK 
Woensdag 18  Vrijdag 18 Open Herfst Jeugd Toernooi / 

Najaarscompetitie 
Donderdag 19  Zaterdag   19 Open Herfst Jeugd Toernooi / 

Najaarscompetitie 
Vrijdag 20  Zondag 20 Open Herfst Jeugd Toernooi / 

Najaarscompetitie 
Zaterdag   21  Maandag 21 Open Herfst Jeugd Toernooi 
Zondag 22  Dinsdag 22  Open Herfst Jeugd Toernooi  
Maandag 23  Woensdag 23 Open Herfst Jeugd Toernooi 
Dinsdag 24  Donderdag 24 Open Herfst Jeugd Toernooi/ NBVEBK 
Woensdag 25  Vrijdag 25 Open Herfst Jeugd Toernooi / 

Najaarscompetitie 
Donderdag 26  Zaterdag   26 Open Herfst Jeugd Toernooi / 

Najaarscompetitie 
Vrijdag 27 Najaarscompetitie Zondag 27 Open Herfst Jeugd Toernooi / 

Najaarscompetitie 
Zaterdag   28 Najaarscompetitie / Uiterste inleverdatum 

kopij KorianderMix 
Maandag 28  

Zondag 29 Najaarscompetitie Dinsdag 29  
Maandag 30  Woensdag 30  
   Donderdag 31 NBVEBK 

NOVEMBER   DECEMBER       
Vrijdag 1 Najaarscompetitie(inhalen) Zondag 1  
Zaterdag   2 Najaarscompetitie(inhalen) Maandag 2  
Zondag 3 Najaarscompetitie(inhalen) Dinsdag 3  
Maandag 4  Woensdag 4  
Dinsdag 5  Donderdag 5 NBVEBK 
Woensdag 6  Vrijdag 6  
Donderdag 7 NBVEBK Zaterdag   7  
Vrijdag 8 Najaarscompetitie(inhalen) Zondag 8  
Zaterdag   9 Najaarscompetitie(inhalen) Maandag 9  
Zondag 10 Najaarscompetitie(inhalen) Dinsdag 10  
Maandag 11  Woensdag 11  
Dinsdag 12  Donderdag 12 NBVEBK 
Woensdag 13  Vrijdag 13  
Donderdag 14 NBVEBK Zaterdag   14  
Vrijdag 15 Najaarscompetitie(inhalen) Zondag 15  
Zaterdag   16 Najaarscompetitie(inhalen) Maandag 16  
Zondag 17 Pietendiplomatennis & pepernotentoernooi 

Najaarscompetitie(inhalen) 
Dinsdag 17  

Maandag 18  Woensdag 18  
Dinsdag 19  Donderdag 19 NBVEBK 
Woensdag 20  Vrijdag 20 Kerstbingo 
Donderdag 21 NBVEBK Zaterdag   21  
Vrijdag 22  Zondag 22  
Zaterdag   23  Maandag 23  
Zondag 24  Dinsdag 24  
Maandag 25  Woensdag 25 1e Kerstdag 
Dinsdag 26  Donderdag 26 2e Kerstdag 
Woensdag 27  Vrijdag 27  
Donderdag 28 NBVEBK Zaterdag   28  

 


