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

 

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

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

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

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

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

informatie over toernooien te ontvangen. 

 

Sinds het laatste clubblad in september 2021 hebben weer talrijke activiteiten de revue 

gepasseerd. Het blijkt dan ook dat we nu de zeer ongelukkige corona-periode achter ons hebben 

kunnen laten. Zo zijn er alweer twee toernooien afgewerkt, t.w. het Teamtoernooi en het 

Nabuurs Open Dubbel toernooi 2022. Van beide toernooien kun je in dit clubblad de resultaten 

lezen.  

 

Ook de Algemene Ledenvergadering kon weer op de normale wijze worden gehouden op 16 

maart 2022 met de aanwezigheid van vele geïnteresseerde tennisleden. Naast de mededelingen 

vanuit het bestuur en de diverse commissies werd onze ledenadministrateur Theo Derks 

compleet verrast door zijn uitverkiezing tot Erelid van TV De Zoetsmeer. Theo, nogmaals van 

harte gefeliciteerd! Natuurlijk mag een interview met Theo niet ontbreken in dit clubblad!  

 

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

voorjaarscompetitie 2022 alweer in volle gang. Wees er alvast op voorbereid dat de redactie 

aan het eind van deze competitie graag terugkomt bij de teamcaptains voor een verslagje en een 

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

 

De clubbladredactie wenst je weer veel lees- en kijkplezier. 

 

Sportieve groet! 

 

Hans Peters,  

Sil Robben, 

Clubbladredactie TV De Zoetsmeer  

29 april 2022 

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

Welkom in wederom een nieuwe editie van ons digitale 

clubblad. Het is op dit moment eind april en het 

tennisseizoen in inmiddels in volle gang. Na een mooi (maar 

vooral koud) Teamtoernooi hebben we een prachtig Open 

Nabuurs-toernooi gehad. Geweldig weer gedurende de 

meeste dagen, waarbij alleen het finaleweekend iets minder 

was. Fantastisch om mensen weer te zien genieten tijdens 

ons open toernooi. 

 

We kunnen gelukkig weer volop toernooien en competitie spelen. Met een mooi aantal van 18 

seniorenteams en 5 juniorenteams hebben we competitieteams van donderdag tot en met 

zondag. Inmiddels zijn ook de trainingen weer begonnen. Op zowel maandag- als dinsdagavond 

onder leiding van Bob Witsiers van Tennisschool Wits. Ongeveer 60 senioren en 30 junioren 

volgen dit voorjaar weer trainingen. 

 

Op woensdag 16 maart hebben we onze Algemene Ledenvergadering gehouden. Een redelijk 

druk bezochte avond waarin alle bestuursleden hun verslag over het afgelopen jaar hebben 

gepresenteerd. Financieel is onze vereniging nog altijd kerngezond!  

Tijdens de ALV hebben we afscheid genomen van Angelique als voorzitter van de 

jeugdcommissie. Angelique is 6 jaar onderdeel geweest van de jeugdcommissie, waarvan 5 jaar 

voorzitter. Angelique, nogmaals dank voor alles wat je voor onze jeugd hebt betekend. Bram 

Geurts is tijdens diezelfde ALV toegetreden tot het bestuur als nieuwe verantwoordelijke voor 

onze jeugdafdeling. 

 

En dan was er natuurlijk nog de benoeming van Theo Derks tot Erelid van TV de Zoetsmeer! 

Een geweldige erkenning voor een lid met een enorme staat van dienst binnen onze vereniging. 

Verderop komen we daar nog meer op terug, Theo nogmaals van harte proficiat. 

 

Tot slot hebben we kort gesproken over de toekomst van onze vereniging op de huidige locatie. 

Wij hopen jullie in de komende maanden hier meer over te kunnen vertellen. Voor nu zijn we 

druk bezig met het inventariseren van de verschillende mogelijkheden. 

 

Vooruitkijkend kunnen we ons verheugen op allerlei leuke activiteiten. Naast de competitie zijn 

dat o.a. clubkampioenschappen, het inmiddels wereldberoemde en super gezellige 

Lenteavondtoernooi en het Ouder-Kind toernooi. En niet te vergeten het BBQ toernooi waar 

onze kampioenen worden gehuldigd! Kortom, ontzettend veel leuke dingen om naar uit te 

kijken. 

 

Komende zomer is er weer de mogelijkheid om een zomerlidmaatschap te nemen tijdens de 

periode juni/juli/augustus. Mocht je familie, vrienden of bekenden weten die hier gebruik van 

willen maken, attendeer ze op deze mogelijkheid en verwijs ze voor meer informatie naar onze 

website: www.tvdezoetsmeer.nl 

 

Voor nu wens ik jullie veel leesplezier in de nieuwe editie van ons clubblad en we zien elkaar 

op het tennispark! 

 

Sportieve groet, 

Roel Wijntjes, voorzitter TV De Zoetsmeer 

http://www.tvdezoetsmeer.nl/
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Bestuur 
Voorzitter:  Roel Wijntjes   voorzitter@tvdezoetsmeer.nl 

   Tulpenstraat 35   

   5443 BP  Haps  06 48 77 12 37  

 

Secretaris:  Jessie Weijers   secretariaat@tvdezoetsmeer.nl 

   Burg. Moorenstraat 11 

   5443 AC  Haps  06 21 59 29 66  

 

Penningmeester: Cecile Arts    penningmeester@tvdezoetsmeer.nl 

   Dorsheseweg 2A 

   5443 NR  Haps  06 42 41 22 05 

 

Voorzitter  Michel Jilissen   wedstrijdcommissie@tvdezoetsmeer.nl 

Wedstrijd-   De Schans 2 

commissie:  5443 PT  Haps  06 19 65 67 75 

      

 

Voorzitter  Bram Geurts    jeugdcommissie@tvdezoetsmeer.nl 

Jeugdcommissie: Cuijkseweg 11 

   5443 PA Haps   06 23 99 57 71 

 

Voorzitter   Marcel Messing  technischecommissie@tvdezoetsmeer.nl  

Technische   De Schans 30 

commissie:  5443 PT Haps   06 23 47 88 58 

          

 

Communicatie  Haico van Tienen  bestuur@tvdezoetsmeer.nl 

   Ronduitsestraat 1 

   5443 BC  Haps  06 46 60 76 74 

 

Voorzitter  Frans Daanen   barcommissie@tvdezoetsmeer.nl 

Bar-/paviljoen  Parallelstraat 49 

commissie:  5443 AE Haps   06 21 87 16 22 

 

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

Ere-voorzitter:    Ted Verschuren † 

 

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

     Theo Derks 

 

Leden van verdienste:   Gerrit Hendriks  Theo Hendriks † 

     Gerard Schoenmakers Hans Peters 

     Martin Smits   Frans Joosten 

     Joep Arts 

 

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

     2003: Jan Hesen  2012: Frans Joosten 

     2004: Joep Arts  2013: Jim Hesen 

     2005: Willy Hurkens  2014: Bart Hesen 

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

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

     2008: Hans Peters  2017: Thijs Rutten 

     2009: Theo Derks  2018: Michel Jilissen 

     2010: Sil Robben  2019: Debbie Arts 

         2020: geen verkiezing 

         2021: geen verkiezing  
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Commissies 
Wedstrijdcommissie   wedstrijdcommissie@tvdezoetsmeer.nl 

Michel Jilissen  voorzitter 

Stan Laarakkers  Anke Erps  René Fleuren 

Dane Nabuurs   Marion Roelofs Marloes van Wanroij 

Helga Rutten   Jim Hesen 

 

Jeugdcommissie  jeugdcommissie@tvdezoetsmeer.nl 

Bram Geurts   voorzitter 

Cynthia Bronkhorst  Gina Messing  Nathalie Gloudemans 

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

 

Bar-/paviljoencommissie barcommissie@tvdezoetsmeer.nl 

Frans Daanen   voorzitter 

Ad Laureijs   Wendy van Lint 

Nicole Gerrits   bardienstplanning bardienst@tvdezoetsmeer.nl 

Diny Thoonen   Louis Thijssen 

 

Technische commissie / onderhoudsploeg tennispark 

Marcel Messing   voorzitter  technischecommissie@tvdezoetsmeer.nl 

Bart Hesen   Jan Hesen  Willy Hurkens 

Leo van der Poel  Thijs Rutten  Theo Berents 

Louis Thijssen 

 

Ledenadministratie: 

Jessie Weijers   ledenadministratie@tvdezoetsmeer.nl 

 

Redactie-commissie: 

Hans Peters   Sil Robben  silrobben@yahoo.com 

Sponsor-commissie:  Hans Peters  317562 

  

Webmaster:   Johan Rutten   jhe.rutten@gmail.com 

 

Training   WITS Tennis Uden 

 

De (sub-)wedstrijdcommissie Nabuurs Open Dubbeltoernooi 

Frans Joosten  Tonnie van Bree Louis van de Groes 

Joop de Hoog  Anke Erps  Stan Joosten Peter Luijpen    

 

De (sub-)wedstrijdcommissie Weemen Open 45+ Dubbeltoernooi 

Frans Joosten  Louis van de Groes Riet Kersten Joop de Hoog   

Peter Luijpen  Tonnie van Bree Gerard Janssen  

 

Grand Slam commissie: 

Roel Wijntjes  Pauline Janssen 

 

Competitie-leiders (VCL) 

Jim Hesen  De Schans 47   5443 PT Haps  06 – 39418192 

(jim.hesen@home.nl)  

Marloes van Wanroy marloes_wan@hotmail.com   0485 – 320527  

mailto:jim.hesen@home.nl
mailto:marloes_wan@hotmail.com
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Overzicht nieuwe leden 
 

  Voornaam Achternaam Woonplaats junior/senior 

       

1 Annemijn Arts Haps Senior lid 

2 Herma Benthum van Haps Senior lid 

3 Merel Cornelissen Boxmeer Senior lid 

4 Djonina Dinten van Cuijk Senior lid 

5 Martina Duijnhoven van Haps Senior lid 

6 Rob Eigenraam Haps Senior lid 

7 Dennis Est van Haps Senior lid 

8 Ronny Hendriks Haps Senior lid 

9 Michelle Hofman Haps Senior lid 

10 Chrisje Hoogeveen Haps Senior lid 

11 Eva Horck Haps Senior lid 

12 David Horvers Haps Senior lid 

13 Anouk Jans Haps Senior lid 

14 Willem Kusters Haps Senior lid 

15 Sjoerd Ligt v.d. Haps Senior lid 

16 Ilse Nabuurs Haps Senior lid 

17 Janine Nabuurs Haps Senior lid 

18 Dirk Nuijs Wanroij Senior lid 

19 Xander Nuijs Wanroij Senior lid 

20 Sven Robins Cuijk Senior lid 

21 Danique Scalamonti Vianen NB Senior lid 

22 Guus Thijssen Haps Junior lid 

23 Wendy Vlissingen van Haps Senior lid 

24 Ella Wientjes Haps Senior lid 

25 Sophie Willems Vianen NB Senior lid 
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Sponsors op website TV De Zoetsmeer 
 

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

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

ondersteunen.  

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

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

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

clubblad. De sponsors zijn wij daarvoor zeer erkentelijk. 

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

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

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

medewerking verlenen. Doe er uw voordeel mee. 

De sponsorcommissie 
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Activiteitenkalender 2022 
Vrijdag 18 februari    Slaaptoernooi Jeugd    

 

Vrijdag 4 maart t/m vrijdag 11 maart Team-toernooi 

 

Week 11 (planning onder voorbehoud) Maak kennis met tennis (oefenmiddag jeugd) 

 

Woensdagavond 16 maart   Algemene ledenvergadering 20.00 uur  

 

Zaterdag 19 maart t/m zondag 3 april Nabuurs Open Dubbel Toernooi 

 

Zondag 3 april     start Jeugd Rood/Oranje Voorjaarscompetitie 

 

Week 14 (planning onder voorbehoud) Maak kennis met tennis (oefenmiddag jeugd)                                        

 

Vrijdag 1 april t/m vrijdag 10 juni  KNLTB Voorjaarscompetitie 

 

Zondag 10 april    start Junioren en Groen Voorjaarscompetitie 

 

Woensdag 25 mei    Lenteavondtoernooi 

 

Vrijdag 27 mei    Dorpentoernooi Jeugd (in Sambeek) 

 

Zaterdag 11 juni    Ouder/Kind Toernooi 

 

Vrijdag 17 t/m zondag 26 juni  Clubkampioenschappen Sen. Mix en Jeugd Enkel 

 

Zaterdag 2 juli     BBQ toernooi: Kampioenenhuldiging Competies  

 

Zaterdag 9 t/m zondag 17 juli  Clubkampioenschappen Sen. HE/DD,Jeugd 

Dubbel 

 

Donderdag 8 t/m zondag 18 september Clubkampioenschappen Senioren HD/DE 

 

September/Oktober    Maak kennis met tennis 

 

Zaterdag 17 sept t/m zondag 2 okt  Grand Slam-toernooi 

 

woensdag 19 okt t/m zondag 30 oktober Weemen Open 45+ 

 

Zaterdag 12 november   (Slaap)toernooi Jeugd 

 

Zaterdag 26 november   Surprise Toernooi     

 

Zaterdag 7 januari 2023   Oliebollentoernooi Jeugd 10.30-13.30u 

 

Let op: Vrijdagavond = Racketavond, mits geen andere georganiseerde activiteiten. Houd de 

berichtgeving en de agenda op de KNLTB Clubapp in de gaten voor de exacte data!!! 

Meld je evt. aan voor de “Tennismaatjes” appgroep om te weten wie present is. 
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Algemene Ledenvergadering d.d. 16 maart 2022 
 

Onderstaand worden de verslagen van alle commissies weergegeven. 

 

Jeugdcommissie (Angelique) 

• Caroline, Diny en Angelique gaan uit de commissie. Els Thijssen & Mariet v. d. Oever 

treden toe. En er is een nieuwe voorzitter: Bram Geurts. 

• Nog steeds een stijgende lijn aantal jeugdleden: 27 (2019), 39 (2020), 49 (2021) 

• De jeugdcommissie organiseerde 

afgelopen jaar (ondanks Corona) toch 

nog: 

o Voorjaars- en najaarstraining. 

o Vrije inloop tennismiddag. Die 

werd goed bezocht. Er werden 

verschillende deelnemers lid na 

afloop.  

o Ouder/kind toernooi. 

Tennisschool Witz organiseerde daarnaast 

de Herfst Fun dag. Dat was ook een goed 

bezochte activiteit in de herfstvakantie. 

 

• Het slaaptoernooi en oliebollentoernooi gingen vanwege Corona niet door. Maar komende 

vrijdag organiseert de commissie het verrassingstoernooi. 

• Tot slot: de jeugd van Oeffelt trainde in het najaar mee omdat ze geen jeugdtrainer hadden. 

We bekijken of we nog meer samen kunnen organiseren. 

 

Wedstrijdcommissie (Michel Jilissen) 

• Nabuurs en Weemen vallen voortaan als een soort subcommissies onder het bestuur, 

voorzitter is Michel. Met het uittreden van Louis uit het Bestuur had de Nabuurscommissie 

geen direct aanspreekpunt meer in dit Bestuur. Bovendien kunnen we de capaciteit, die in 

de diverse subcommissies aanwezig is, beter combineren met het oog op de continuïteit van 

die commissies. Michel bedankt deze leden in de ALV voor hun jarenlange inzet. Er komt 

ook nog een officieel afscheid. Het gaat om: Marcel Arts (5 jr.), Dinie van Raaij (17 jr.), 

Lia van Elk (24 jr.) & Theo Derks (28 jr.). Michel doet ook een oproep aan andere leden 

om zich te aan te melden voor 1 van deze commissies. 

• Nabuurs begint maandag! Door Corona en de korte aanloop wel een kwart minder 

deelnemers, maar toch fijn dat het door kan gaan. 

• Het teamtoernooi was met 7 teams weer een groot succes. De 100 leden die meededen 

zorgden weer voor gezellige speeldagen. 

• Clubkampioenschap was er voor de dames en heren dubbel. 

• De competitie van het voorjaar werd die van het najaar. 2 teams werden kampioen: Heren 

zaterdagmiddag 35+ en Dames donderdagavond 35+ (team 1), een mooie prestatie! 



Tennisvereniging De Zoetsmeer  April 2022 

   

18 

• De voorjaarscompetitie 2022 begint 

binnenkort. We starten daar met 18 senioren 

teams en 5 junioren teams.  

• Verder op het programma: het BBQ 

kampioenenbal en het Lenteavondtoernooi 

en het Surprise Toernooi. 

• Ook starten de trainingen binnenkort weer. 

Dat is telkens een hele klus. De 

wedstrijdcommissie wil het voor iedereen 

goed organiseren. Op een passend niveau en 

tijd en tegen lage kosten. Dat vraagt veel van 

de organisatoren en de trainers. Daarbij liggen de trainers niet voor het oprapen. 

• Tot slot gaat de Zoetsmeer kijken of het mogelijk is om de Grand Slam te organiseren. Maar 

dat kan natuurlijk alleen samen met de andere verenigingen uit de regio. Als dit toernooi 

doorgaat laat de commissie dat weten. Zeker is het namelijk nog niet. 

 

Bar-/paviljoencommissie (Frans Daanen) 

• Ook in 2021 had de barcommissie (Joep Arts, Ad Laureys, Wendy van Lint, Nicole Keijzers 

en Frans Daanen) het helaas niet zo heel druk. Door de Coronamaatregelen moest de 

commissie laveren tussen enerzijds voldoende voorraad in de kantine en anderzijds het 

beperken van de voorraad. Dit vanwege de houdbaarheidsdata van onze voorraden. Dit 

blijkt niet altijd even makkelijk. 

• Afgelopen 1 januari stopte Joep Arts officieel als lid van de bar- en paviljoencommissie. 

Joep werkte zijn opvolger Louis Thijssen nog in, waarvoor dank! Joep, nogmaals ontzettend 

bedankt voor al die jaren en we nemen nog een keer officieel afscheid vanuit onze 

commissie.  

• Tevens heten we Louis Thijssen van harte welkom in de barcommissie. 

• Joep deed erg veel. Het zou dus best zo kunnen zijn dat de commissie in de nabije toekomst 

sommige items over het hoofd ziet. We vragen iedereen om begrip daarvoor. 

• Op 1 juli 2021 ging het nieuwe statiegeldsysteem officieel in. Dit betekent     € 0,15 

statiegeld op kleine plastic flessen. Wij als vereniging zijn vrijwillig innamepunt. Hierdoor 

kunnen leden kleine flesjes inleveren bij de 

kantine in de daarvoor bestemde ‘mini-

containers’. De opbrengst van het statiegeld 

van deze flesjes gaat naar de jeugd van de 

tennisvereniging. 

• In september organiseerden we een 

instructieavond bardienst voor nieuwe leden. 

Er waren circa 20 leden aanwezig van de 

ongeveer 50 nieuwe leden. 

• Het blijft lastig om de bardiensten in te vullen. 

Daarom stelden we een nieuwe bardienstregeling op. Daarnaast komt Diny Thoonen bij de 
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commissie. Zij gaat Nicole Keijzers helpen met de bardienstplanning. Diny alvast welkom 

in de commissie! 

• Voor de nabije toekomst willen wij de aankleding van kantine en het aanbod van de kantine 

tegen het licht houden en waar nodig aanpassen. Wij hopen hiermee de magere jaren 2020 

en 2021 qua baromzet ook een boost te geven. De omzet en bijdrage vanuit de kantine waren 

in 2020 en 2021 samen nog niet de helft van de normale jaren binnen onze vereniging. 

• Tot slot wijst Frans iedereen op het IVA-certificaat (Instructie Verantwoord 

Alcoholschenken-certificaat). Er is een wettelijke plicht dat barvrijwilligers van 16 jaar en 

ouder dit certificaat hebben. Daarom de vraag aan de (nieuwe) leden om een IVA-

Certificaat te behalen.  

 

Technische commissie (Marcel Messing) 

Marcel doet bij het agendapunt ‘Toekomst tennispark’ verslag van de technische commissie. 

De activiteiten van de afgelopen periode hebben namelijk te maken met de toekomst van ons 

park. Roel legt uit dat we een plan indienden bij de gemeente. Hierin stelden we een verhuizing 

en een samenwerking met Hapse Boys voor. De gemeente wees deze aanvraag af. We waren 

vooral over de manier waarop dit gebeurde, teleurgesteld. Daarom schreven we een brief naar 

de gemeente die de pers haalde. Uiteindelijk ging het ons om het veilig maken van de route 

naar de tennisbaan. Hierover gaat de gemeente nu met ons in gesprek. Hoe we verder gaan met 

ons eigen gebouw, vertelt Marcel. 

 

• Ondanks Corona ging het werk op het complex 

gewoon door. De leden van de technische 

commissie hielden zich o.a. bezig met: 

bladruimen, snoeiwerk, baanvegen, onderhoud 

aan borden, stoepen en koffiemachine tot 

coronastickers verwijderen. 

• Marcel geeft daarvoor ook dit jaar weer 

complimenten aan onze werkers: Theo, Jan , 

Bart, Leo, Willy, Louis en Thijs. Ze kregen een 

gezellige avond hier in ons paviljoen. Ook kregen ze een regen- en windwerende jas met 

het logo van onze club. Dit mede dankzij sponsor van Keijsteren uit Beugen.  

• Verder onderzoekt de technische commissie hoe de toekomst van ons paviljoen er uit gaat 

zien. Dit nu de samenwerking met Hapse Boys niet doorgaat. De commissie stelde daarom 

een werkgroep samen van een groep leden met een bouwkundige achtergrond. Deze groep 

zoekt onafhankelijk van het bestuur naar mogelijkheden. Het is een soort adviesraad. We 

willen in ieder geval een toekomstbestendig gebouw.  

• De adviesraad stelt een meerstappenplan voor. We denken aan een grondige verbouwing 

met aanpassingen die een garantie voor langere tijd geven. Dit betekent o.a.: goede isolatie, 

verwarming, keuken, licht en ventilatie c.q. luchtverversing. De adviesraad informeert bij 

andere verenigingen hoe zij een en ander voor elkaar kregen. Naar aanleiding hiervan 

constateert de adviesraad dat er voor onze club ook mogelijkheden moeten zijn. 

• Hiervoor is natuurlijk geld nodig. Om meer eigen middelen in te kunnen zetten is het idee 

om bijvoorbeeld het paviljoen meerdere keren per week te openen. Dit werkte ook goed bij 

andere verenigingen.  
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• De adviesraad stelt verder voor om met een paar leden uit die raad met het bestuur samen 

te komen. De volgende punten staan dan op de agenda:  

# Wat kunnen we uitgeven en hoe willen we het financieren? Behalve een eventuele 

lening denken we ook aan het zoeken van een hoofdsponsor (bouwbedrijf). 

#Onderzoeken van subsidiemogelijkheden gemeente voor structurele verbeteringen op 

gebied van verduurzaming en gezondheid.  

#Onderzoeken van andere subsidies/fondsen. 

# Wat kost een verbouwing ongeveer, vergelijking maken met andere verenigingen? 

# Kunnen er mensen gemotiveerd worden om zelfwerkzaamheden te gaan uitvoeren, 

bijvoorbeeld bij sloop, opruimen en aanvoeren van bouwmaterialen? 

 

De technische commissie informeert de leden als er nieuwe ontwikkelingen zijn.  

Natuurlijk gaat het reguliere onderhoud op dezelfde wijze door. 
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Verantwoord Alcoholschenken (IVA) 
I(nstructie) V(erantwoord) A(lcoholschenken)-plicht voor bardienstvrijwilliger 

Best barvrijwilliger, 

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

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

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

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

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

daarom een grote verantwoordelijkheid met zich mee. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

waar je als vrijwilliger actief bent.  

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

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

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

certificaat zo geregeld is. 

 

Online gratis het wettelijk verplichte IVA-Certificaat halen: 

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

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

Open vervolgens:      Doe de test 

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

Voornaam *      Jouw eigen naam     

(evt.) Tussenvoegsels  

Achternaam *     Jouw eigen achternaam 

Geboortedatum (min. 16jr) *   Jouw geboortedatum 

E-mailadres deelnemer *   Jouw e-mail adres 

E-mailadres barverantwoordelijke ** barcommissie@tvdezoetsmeer.nl 

Naam vereniging *    TV De Zoetsmeer 

Aangesloten bij welke bond (afkorting)* KNLTB  

Plaats vereniging *    Haps 

Naam barverantwoordelijke   barcommissie@tvdezoetsmeer.nl 

Begin daarna de test. 

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

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

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

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

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

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

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

nog vragen hebben dan horen wij het graag. 

Bestuur TV De Zoetsmeer, Frans Daanen 

http://www.nocnsf.nl/IVA
mailto:barcommissie@tvdezoetsmeer.nl
mailto:barcommissie@tvdezoetsmeer.nl
mailto:barcommissie@tvdezoetsmeer.nl
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Vrijwilligerswerk: te verrichten werkzaamheden 
 

Algemeen:  

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

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

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

TV De Zoetsmeer met een vrijwilligersbijdrage die middels het verrichten van  

werkzaamheden terugverdiend kan worden. Vergoedingen voor het verrichten van  

werkzaamheden worden per maand uitbetaald per bank.  

 

Vrijwilligersbijdrage:  

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

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

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

van bijvoorbeeld 3 bardiensten van 4 uur.  

 

Bardienst:  

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

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

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

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

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

  

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

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

op de hoogte gesteld van de te verrichten bardiensten.  

 

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

bardienstplanning na intekenen wordt afgemeld vanuit bestuur/commissie.  

 

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

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

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

maandelijks gefactureerd en zo mogelijk verrekend.  

 

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

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

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

 

Bestuur TV De Zoetsmeer 
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Formele afscheid Joep Arts van bar-commissie! 
 

 

Op 4 april 2022 formeel afscheid 

genomen van Joep Arts als lid van de 

bar- en paviljoencommissie, waar Joep 

circa 17 jaar lid van is geweest. Daar 

Joep altijd met een gedicht afscheid nam 

van andere commissieleden, hebben wij 

ook een dappere poging gedaan om 

middels het volgende gedichtje dit 

afscheid op te luisteren.  

 

In de tenniswereld is Joep zeker geen 

onbekende, 

Hij speelde met en tegen heel veel bekende. 

Joep was van alle markten thuis, 

Regelt van alles voor de club en vangt elke muis. 

  

Voor de bar wordt van alles gedaan, 

Geen koffiezetapparaat zal er kapot blijven staan. 

Joep was een actief lid en in verschillende commissies gekomen 

En zorgde vanaf 2004 ook dat ze aan de bar niets tekort komen. 

  

De bestellingen van drank zijn nooit te laat, 

En hij zorgt ook dat alles weer mooi in de koeling staat. 

Telefoontje naar Maria dat ze weer naar de Sligro mag voor wat lekkers 

En voor de broodjes heeft hij een lijntje met de plaatselijke bekkers. 

  

Joep was Maria’s eerste mixpartner, samen veel toernooien en CK’s gespeeld 

En vele partijen en overwinningen gedeeld. 

Heel gezellig, maar wel heel serieus in alle sets, 

Ook na de wedstrijden altijd samen met de tegenpartij een drankje en flauwe klets. 

  

Samen met Ad vertelde hij nieuwe leden hoe het eraan toegaat, 

Zodat diegene niet verloren achter de bar staat. 

Met de tuincommissie zorgt hij voor het groen, 

Picobello wat ze daar allemaal voor doen. 

  

De lijst van werkzaamheden van Joep is erg lang, 

Er zijn er vast wat vergeten, zijn wij bang. 

In de vergaderingen altijd aanwezig  

En ook met zijn rondvraag zijn we lang bezig. 

  

Joep bedankt voor alles van de mensen hier. 

We wensen je samen met Sibilla nog veel geluk en plezier. 

Nu is het dan toch echt gedaan, 

Maar niet zonder jou vaste afsluiting die hieronder komt te staan: 

  

Fijne jaarwisseling en anders prettig weekend.  
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Theo Derks benoemd tot Erelid van TV De Zoetsmeer! 
Tijdens de ALV van TV De Zoetsmeer werd Theo Derks verrast met de benoeming tot Erelid 

van onze vereniging! 
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Privacyverklaring  
Dit is de privacyverklaring van TV De Zoetsmeer gevestigd te Zoetsmeerweg 14, 5443 NH, 

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

40215811 hierna te noemen: `de Vereniging`.  

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

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

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

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

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

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

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

persoons 

gegevens 

Grondslag Bewaar 

termijn  

Ontvangers 

 

Onderzoeken of u lid 

kunt worden  
 

en  

 
het uitvoeren van de 

lidmaatschaps- 
overeenkomst. 

• Voornaam 

• Achternaam 
• Adres  

• Geboortedatum  

• Telefoonnummer 
• E-mail adres 

 

Uitvoering van de 

overeenkomst  

Indien u lid wordt 

gedurende de 
looptijd van de 

overeenkomst. 

Indien u geen lid 
wordt, worden uw 

gegevens zo snel als 
mogelijk verwijderd 

binnen 6 maanden  

NVT 

Administratie • Voornaam 

• Achternaam 
• Adres 

• Telefoonnummer 

• E-mail adres 
• Bankgegevens 

• Betaalgegevens 
 

Uitvoering van de 

overeenkomst  

Gedurende de 

looptijd van de 
overeenkomst en tot 

2 jaar daarna, 

daarna alleen in de 
financiële 

administratie voor 7 
jaar. 

• Penningmeester 

• Ledenadministratie 
• Belastingdienst 

• Overige bevoegde 

personen 

Het verrichten en 
versturen van 

aankopen (bv 
clubkleding) 

• Voornaam 
• Achternaam 

• Adres  
• Telefoonnummer 

• E-mail adres 

• (Kleding)maat  
• Bankgegevens 

• Betaalgegevens 
 

Uitvoering van de 
overeenkomst  

Gedurende de 
looptijd van de 

overeenkomst en 
daarna alleen in de 

financiële 

administratie voor 7 
jaar. 

• Producent 
• Vervoerder 

• Verstrekker 
(sportzaak)  

Doel  Welke 
persoons 

gegevens 

Grondslag Bewaar 
termijn  

Ontvangers 

Versturen digitale 

berichten, waaronder 

nieuwsbrief, 
informatiemails etc 

• Voornaam 

• Achternaam 

• E-mailadres 
 

Uitvoering van de 

overeenkomst 

 

Zolang als men 

aangemeld is. 

• E-marketingtools 

Versturen berichten 

van derden, 

waaronder sponsoren. 

• Voornaam 

• Achternaam 

• E-mailadres 
 

Toestemming (via 

toestemmings 

formulier) 

Zolang als men 

aangemeld is. 

• Sponsoren  

• Andere 

verenigingen 

Om onze digitale 

dienstverlening te 
verbeteren 

• Cookies (zie voor 

meer info het 
sub kopje 

Cookies) 

• IP-gegevens 
 

Toestemming (via 

toestemmings 
formulier) 

Iedere keer dat 

onze website 
bezocht wordt. Deze 

gegevens worden zo 

snel als mogelijk 
geanonimiseerd.  

 

• Website  

beheerder 
• Analytics tools 

Ter benadering na 

beëindiging 
lidmaatschap. 

Bijvoorbeeld voor een 
reünie of bijzondere 

gebeurtenis.  

• Voornaam 

• Achternaam 
• Adres  

• Telefoonnummer 
• E-mail adres 

 

Toestemming (via 

toestemmings 
formulier) 

Zolang als de 

toestemming niet is 
ingetrokken. 

NVT 

mailto:secretariaat@tvdezoetsmeer.nl
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Cookies 

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

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

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

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

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

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

bekeken. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

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

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

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

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

situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

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

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

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

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

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

organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

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

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

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

persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd 

worden. 

 

Minderjarigen 

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

uw ouder of voogd te overleggen. 

 

Links naar andere websites 

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

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

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

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

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

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

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

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

informeren. 

 

Contactgegevens 

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

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

op met de ledenadministratie of stuur een mail aan: 

ledenadministratie@tvdezoetsmeer.nl 

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 

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

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

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

hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

  

mailto:ledenadministratie@tvdezoetsmeer.nl
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Van de onderhoudsploeg 
In het voorjaar moet er op het paviljoen veel geschoffeld, gesnoeid en schoon gemaakt 

worden. De hagen die kapot gegaan zijn door de droge zomer eerder en door een brand in het 

afgelopen jaar hebben we verwijderd. De 

coniferen rondom de gastank zijn ook verwijderd. 

Het ontstane gat in 

de heg langs baan 1 

is hersteld, althans, 

het zal nog enkel 

jaren duren dat we 

van die brand niets 

meer zien. Het 

reclamedoek moet 

nog vervangen 

worden. Er hangt 

nog het restant van 

twee verschillende 

oude sponsoren. 

 

De ruimte achter baan 3, 4 en 5 is goed 

aangepakt. Alle struiken zijn weer kort en onze specialist in schoffelen en spitten heeft alles 

goed schoon gemaakt. Het is nu 

een kwestie van bijhouden. Laat 

dat maar aan Leo over. 

 

Kennen jullie de oefenbaan 

achter de speeltoestellen? Deze 

is weer een beetje schoon. De 

hele winter niets aan gedaan. 

Nu 10 cm bladeren verwijderd, 

dit waren circa 10 kruiwagens 

bladeren. 

 

De reclameborden van onze 

sponsoren zijn voor het Nabuurstoernooi allemaal schoon gemaakt en opnieuw ingedeeld. Al 

is Joep reeds een jaar gestopt, hij blijft nog steeds nieuwe reclameborden binnenhalen. Tof 

Joep. Waar ze komen zien we wel. Misschien achter baan 5?  
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We klussen er aardig op los. Toch 

beginnen de jaren een rol te spelen. 

Samen zijn we 563 jaar. Maar we 

hebben geluk, nieuwe aanwinst. 

Wil van de Ligt komt ook een 

bijdrage leveren. Niet elke 

woensdag, maar alleen als het 

uitkomt met zijn werk. Welkom Wil. 

 

Het riet is uit de afwateringssloot gehaald, 

maar nog niet verwijderd. 

 

 

Namens onderhoudsploeg, 

 

Theo Berents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oefenbaan achter de speeltoestellen. 
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Uit de ballenbak 
 

De Algemene Ledenvergadering was 

weer goed bezocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autobedrijf Nabuurs, één van de 3 

Nabuurs-sponsors, had deze 

mooie “eye-catcher” op ons 

tennispark geparkeerd tijdens ons 

Nabuurs Open tennistoernooi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tennis in de sneeuw tijdens het 

Nabuurs Open 2022! 
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Interview met ons nieuwe Erelid: Theo Derks 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van TV De Zoetsmeer op  19 maart 2022 werd Theo 

Derks compleet verrast door het bestuur door hem te benoemen tot Erelid van onze vereniging! 

Uit onderstaand interview met Theo blijkt dat dit meer dan verdiend is. 

 

Red.: Voor de nieuwe leden die jou nog niet mochten kennen: wil je je even aan hen 

voorstellen? 

Theo: Mijn naam is Theo Derks, 63 jaar, getrouwd met Ans en samen hebben we een dochter 

Silvie. Ik ben geboren en opgegroeid in Landhorst. In 1983 ben ik samen met Ans in Haps 

komen wonen. Op de Rozenhof waar ik nog steeds woon. Ik ben afgestudeerd als Chemisch 

Analist en heb jaren gewerkt op een laboratorium. Ben begonnen als eerste chemisch analist op 

een nieuw laboratorium bij de AUV in Cuijk. 

 

Uiteindelijk ben ik in de 

Laboratoriumautomatisering terecht 

gekomen. (jaja….. door de tennis-

vereniging!). Daarna mijn carrière 

vervolgd als ontwikkelaar nieuwe 

functionaliteit voor Laboratorium 

Informatie Systemen bij MSD. Sinds 5 

jaar werk ik als consultant via Rescop 

in Computer Systeem validatie. Ik 

krijg opdrachten bij verschillende 

bedrijven. 

 

Red.: Wanneer en op welke leeftijd en 

manier ben je in contact gekomen met 

onze tennisvereniging?  

Theo: Ik was 26 jaar oud toen ik met de tennisvereniging in contact kwam. Na 1 jaar tafeltennis 

bij HATAC wilde ik liever kiezen voor een buitensport. Tennis leek me een leuke sport en een 

leuke manier om andere mensen uit Haps te leren kennen.  

 

Red.: Wanneer was dat en met wie ging je toen naar de tennisbaan?  

Theo: In de beginperiode heb ik veel getennist met Ineke van de Berg uit Haps. 

 

Red.: Heb je daarvoor/daarnaast ook andere sporten beoefend?  

Theo: Ik ben opgegroeid in Landhorst en heb daar vanaf mijn jeugd gevoetbald bij 

voetbalvereniging MENOS. Ik speelde daar op mijn 16 jarige leeftijd bij het eerste elftal, de 

snelle rechtsbuiten speler was ik! Verder ben ik ook al jaren lid van Tour Wieler Club Oost-

Brabant. Ik fiets veel. Minimaal twee keer per week maak ik een flinke fietstocht. In de winter 

op de mountainbike en in de zomer op de racefiets. Voor deze club heb ik ook de website 

gemaakt. www.twc-oostbrabant.nl. Ik was ook al pionier met fietsnavigatie. Daar heb ik me 

ook in verdiept. Ik vind het leuk om GPX routes voor te bereiden en te fietsen. 

Elk jaar in december wordt door onze club een mountainbike tocht georganiseerd in Wanroij. 

Ik ben verantwoordelijk voor de route. Ik plan de route voor de jaarlijkse tocht en publiceer 

GPX track op de site van de club en fietssport. Fiets de route ook alvast voor om er zeker van 

te zijn dat de deelnemers niet verkeerd zullen rijden.  

  

http://www.twc-oostbrabant.nl/
http://www.twc-oostbrabant.nl/index.php/nl/
https://www.fietssport.nl/
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Red.: Speel je ook toernooien? (mooiste overwinningen e.d.)  

Theo: In het verleden speelde ik veel toernooien en clubkampioenschappen. Ook was ik altijd 

van partij op de gezellige “zondag club toernooitjes” die toen werden georganiseerd. Qua 

overwinningen heb ik 1 keer heren enkel gewonnen. Ook ben ik met een competitie 

herendubbel team kampioen geworden op de vrijdagavond.  

 

Red.: Welke onderdelen vind je het leukst en wat zijn je grootste triomfen tot dusver?  

Theo: In het begin van mijn tennis-carrière speelde ik het liefst enkelpartijen. Zover ik nog weet 

ben ik vrij snel competitie gaan spelen. Ik ben begonnen op de zaterdagmiddag in een mix team. 

Het waren vaak gezellige dagen, waarbij het soms een laat avondje werd.  

Red.: Wat voor een type tennisspeler ben je? 

 

Theo: Van het snel rennen naar de bal moet ik het wel hebben, niet zozeer de techniek.  

 

Red.: En wat is je favoriete slag? 

Theo: Mijn forehand is mijn favoriete slag. Ik vind het leuk om een lange rally met de forehand 

met een tegenstander aan te gaan. 

 

Red.: Hoe lang ben je al lid van onze vereniging? 

Theo: Volgens mij ben ik inmiddels ruim 38 jaren lid van de vereniging. 

 

Red.: Je bent al snel betrokken geraakt 

bij het bestuur/commissies van de 

vereniging. Hoe ging dat?  

Theo: Dat klopt ja. Dat kwam eigenlijk 

door Louis van de Groes. In de jaren 

tachtig was er nog geen internet en 

waren er ook nog geen computers of 

laptops. Alles ging nog met papier. Zo 

ook de ledenadministratie. Toen ik net 

lid was kwam Louis een keer bij mij 

thuis en zag daar een computer 

(Commodore 64) met printer staan. Zie 

foto. 

Hij vroeg of ik misschien etiketten kon 

maken met naam en adresgegevens van alle leden van de tennisvereniging. “Goh”, zei ik, “dat 

moet kunnen, maar dan moet ik wel eerst een ledenadministratie programma maken”. Die 

waren toen niet te koop. Het leek me een leuke uitdaging om met mijn ‘Commodore 64’ een 

ledenadministratie programma in basic te programmeren. Ik had hierdoor een nuttig doel om 

iets te doen met mijn hobbycomputer, de printer en cassette drive. Leuk! 

 

Toen het programma klaar was ging ik alle gegevens van de leden invoeren. Wat ik hierbij nooit 

zal vergeten: een vastlopende computer toen ik de gegevens van bijna alle leden had ingevoerd. 

Oeps! Alles moest gereset worden en ik kon weer opnieuw beginnen met invoeren. Het 

overkwam me 3 keer. Ja Theo, toch verstandig om tussendoor de ingevoerde gegevens op te 

slaan op een cassette tape-drive. Later had ik een losstaande floppydisk drive aangeschaft om 

gegevens sneller te kunnen opslaan. Erg handig! Uiteindelijk was het me gelukt om etiketten 

en ledenlijsten af te drukken. 
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Door de jaren heen kwamen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van computers en 

programma’s. Ook kwam het Microsoft Windows tijdperk en begon ik met Windows 3.1. Ik 

kwam in aanraking met nieuwe programma’s en probeerde deze vernieuwingen en 

mogelijkheden door te voeren in de ledenadministratie.  

Zo ook de clublabels om een baan af te hangen. Vanaf het begin heb ik club labels gemaakt en 

geplastificeerd voor het afhangbord. Elk jaar een nieuw clublabel met andere kleur met pasfoto 

voor het afhanghangbord. Van ieder lid had ik ook een pasfoto. Ieder jaar maakte ik een kopie 

van de pasfoto’s van de leden bij een kopieerzaak in Cuijk. Ik knipte de pasfoto uit en plakte 

deze op het label. Daarna plastificeren. Dit was wel erg arbeidsintensief waardoor ik dacht: dat 

moet beter kunnen. Ik ben de pasfoto’s gaan digitaliseren. Weer nieuwe uitdagingen want 

scanners waren toen nauwelijks te koop voor thuisgebruik. Ik zag in een kopieerzaak een 

scanner staan en van de eigenaar mocht ik de pasfoto’s van de leden inscannen. Dit heb ik toen 

gedaan. De scans kon ik na wat programmeer werk in mijn ledenadministratie programma 

opnemen. Dat scheelde weer veel tijd en werk. 

Met de eerste tekstverwerkers 

(Wordperfect)- en 

 spreadsheet-programma’s 

(bijvoorbeeld Lotus) heb ik me 

ook beziggehouden. Hierna 

kwamen de Microsoft Office 

programma’s en kon ik de 

ledenadministratie in Microsoft 

Access gaan doen.  

 

Zo had Louis me gevraagd of ik 

misschien de jaarlijkse facturen 

kon maken. Weer een leuke 

nieuwe uitdaging die op mijn 

pad kwam. Hiervoor heb ik een 

facturatie module ontwikkeld. De afgelopen jaren heb ik hier de facturen voor onder andere de 

contributie van gemaakt. Net voor de Coronatijd is de KNLTB met een nieuw 

ledenadministratie-programma KNLTB Club gekomen. Dit is waar nu mee gewerkt wordt. Het 

programma biedt veel functionaliteit o.a. een digitaal Afhangbord. 

 

Red.: Ledenadministratie, wedstrijdcommissie etc. Hoe lang al en hoe ervaar je dat? 

Theo: Ik heb het altijd als leuk ervaren. Telkens nieuwe uitdagingen en het is mooi om de 

uitdagingen voor elkaar te krijgen. Ik weet ook nog goed dat ik werd gevraagd om een 

vergadering bij te wonen van de wedstrijdcommissie voor computerondersteuning. En ja hoor, 

je weet hoe dat gaat, naast de ledenadministratie werd ik ook onderdeel van de 

wedstrijdcommissie.  

 

In die tijd ging alles nog met pen, potlood en papier. Op poulelijsten werden met de potlood de 

namen van de dubbels ingevuld. Daarna de geplande wedstrijden. Als vervolgens de planning 

wijzigde ging je met de gum en potlood aan de slag om correcties uit te voeren. Zo ook tijdens 

het Nabuurs toernooi. Toen heette het nog B-C-D-E toernooi.  

 

Deelnemers konden inschrijven met een inschrijfkaart met daarop ingevulde naam en 

adresgegevens en de verhinderingen voor de betreffende wedstrijdweek. De inschrijfkaarten 

werden vervolgens verzameld in een kaartenbak. Om wedstrijden te plannen, haalden we de 

inschrijfkaarten uit de bak om de verhinderingen te kunnen raadplegen en goed te plannen. In 
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die tijd werkten we met baanlijsten op A3-formaat. 4 kolommen voor 4 banen. Op de baanlijsten 

werden de namen met speeltijden ingevuld. Alles met potlood! De ingevulde poule- en 

baanlijsten werden op de club voor het raam geplakt, zodat men kon zien wanneer wie wanneer 

moest spelen. Ook werden de spelers allemaal telefonisch op de hoogte gebracht van de 1e 

speeldag en tijd van de wedstrijd. Als er wedstrijden werden gewijzigd moest men met gum en 

potlood aan de slag.  

 

Toen ik dit proces kende dacht ik: dit kan anders en moet sneller kunnen. Weer een nieuwe 

uitdaging! Ik ga op mijn computer een toernooiprogramma maken om alle verhinderingen van 

spelers op in te kunnen voeren. Dit zou voor het plannen van wedstrijden veel gemakkelijker 

zijn. Zodra de spelers van een poule middels een loting bekend waren, kon ik per poule een 

verhinderingenlijst maken. Uiteindelijk is het me ook gelukt een programma te maken om 

wedstrijden mee te plannen. 

  

Uiteindelijk kwam er een bedrijf met een Tennis Toernooi Plan programma op de markt. Op 

een gegeven moment konden we dit TTP programma koppelen aan Toernooi TV. Dat is een 

programma om de poulewedstrijden met uitslagen te projecteren op een scherm met beamer. 

Met deze programma’s werken we nu nog steeds. 

 

Foto Nabuurs toernooi 

 

Ontwikkelingen en innovaties e.d. van computers, programma’s en internet, voordat de grote 

massa dat deed. “Early adopter”. Na de Commodore 64 periode kwamen de eerste PC’s. Ik had 

een broer die ook veel interesse had in dezelfde ontwikkelingen. Met hem kon ik vaak sparren 

en interessante database programma’s krijgen.  

 

Ik heb ook de eerste internetsite voor de Zoetsmeer ontwikkeld. Ik was nieuwsgierig hoe het 

allemaal technisch werkte om een website te bouwen. De eerste website TV De Zoetsmeer was 

de volgende uitdaging. Ik kreeg het voor elkaar. 
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Later zijn we overgestapt naar Visual Reality waarmee we een meer professioneler website 

konden maken. In deze module waren ook meer mogelijkheden qua planning van bardiensten 

en meer.  

 

Op dit moment werken we met KNLTB Club. Dit programma biedt veel functionaliteiten: 

Ledenadministratie, online afhangbord, digitaal afhangbord, bardienstplanning, facturen 

aanmaken, website en nog veel meer. 

In 2021 hadden we een koppeling met ClubCollect voor het incasseren van de contributie. Dit 

jaar zijn we overgestapt naar Mollie. 

 

Red.: Je hebt het stokje “ledenadministratie” nu overgedragen. Heb je nu geen functies meer 

bij de club? 

Theo: Het stokje van de ledenadministratie ben ik aan het overdragen aan Jessie. Mocht het 

nodig zijn dan blijf ik haar ondersteunen en wil ik nog wel automatiseringstaken blijven doen.  

 

Red.: Wat vind je van de vereniging zoals die nu functioneert en heb je nog een wens voor de 

vereniging voor de toekomst?  

Theo: Ik vind dat de vereniging goed functioneert. Ik heb geen speciale wens voor de vereniging 

voor de toekomst. Ga zo door en ga mee met de tijd!  

 

Red.: Theo, hartelijk dank voor dit interview! 

 

Nawoord van Theo:  

Louis heeft veel invloed op mij gehad. Hij wist me altijd te “triggeren” om zaken te 

automatiseren e.d. Dit vond ik erg leuk en terugkijkend ben ik trots op wat ik allemaal voor de 

vereniging heb kunnen betekenen. Het waren steeds weer leuke en nieuwe uitdagingen voor 

mij waarbij ik veel heb geleerd. Zodoende heb ik van mijn hobby mijn werk gemaakt en ben ik 

in de automatisering terecht komen. 

 

Zo dit was een samenvatting van mijn “tennis-levensverhaal”. Ik hoop dat jullie dit met plezier 

hebben gelezen.  

 

Tot snel weer op de club!  

 

Groeten, 

Theo 
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Nieuwe voorzitter Jeugdcommissie: Bram Geurts 
 

Hallo allemaal,  

Als kersvers nieuw bestuurslid en 

voorzitter van de Jeugdcommissie stel ik 

me graag aan jullie voor. Voor wie mij 

nog niet kent, mijn naam is dus Bram 

Geurts en ik woon op de Cuijkseweg in 

het ouderlijk huis waar ik 42 jaar geleden 

geboren ben. Getrouwd met Bernice, 

vader van Juul en Daan en baasje van Flo. 

Ik werk bij Kingspan Unidek in Gemert en 

ben daar verantwoordelijk voor de 

afdeling Marketing. Mocht je thuis nog 

iets moeten isoleren, dan weet je nu dus 

waar je daarvoor moet zijn. 

 

Vroeger in mijn jeugd heb ik ooit 

getennist en heb dat rond mijn 30e weer 

opgepakt. Toen nog met het idee dat mijn 

voetbalcarrière toch echt ooit eindig zou zijn en ik zo toch in beweging zou blijven. Helaas is 

mijn tenniscarrière een jaar of 5 geleden al weer geëindigd door een chronische 

schouderblessure. Jullie zullen me dan ook niet op de tennisbaan zelf zien, maar vooral als 

toeschouwer bij de kinderen, achter de bestuurstafel of als bezoeker in de kantine. 

 

Juul en Daan zijn allebei jeugdlid bij De Zoetsmeer en als je ergens laat vallen dat je best wel 

wat zou willen betekenen voor de vereniging waar je kinderen lid van zijn, dan weten ze je ook 

snel te vinden. Toch Roel? Hij benaderde mij namelijk een keer op een feestje of het iets voor 

mij zou zijn om voorzitter van de Jeugdcommissie te worden. Of ik toen meteen ja heb gezegd 

weet ik niet meer, maar van het één kwam het ander. Na een aantal bestuurs- en 

commissievergaderingen te hebben bijgewoond, ben ik deze uitdaging graag aangegaan. 

 

Gelukkig hebben we een enthousiaste en actieve Jeugdcommissie! In de korte tijd dat ik in de 

commissie zit, heb ik gezien dat er veel tijd gestoken wordt in het organiseren van de 

verschillende jeugdactiviteiten. Veel respect daarvoor en superbedankt voor jullie inzet en tijd! 

De jeugd heeft immers de toekomst en het is goed voor een vereniging als ook de jeugdafdeling 

goed vertegenwoordigd is. Onze jeugdafdeling is de laatste jaren groeiende en we hopen deze 

stijgende lijn voort te kunnen zetten. Bij deze wil ik nogmaals graag Angelique Derks, Diny 

Thoonen en Caroline Gijsbers bedanken voor hun (vele!) jaren inzet bij de Jeugdcommissie. 

Tijdens een gezellig etentje met de hele (oude en nieuwe) commissie hebben we onlangs 

officieel afscheid van hen genomen. 

 

We hebben alle taken van de subcommissies herverdeeld en gaan de komende tijd aan de slag 

met het opstellen van draaiboeken. Ook gaan we de activiteiten evalueren en proberen we te 

achterhalen waarom aan sommige activiteiten meer of minder wordt deelgenomen dan aan 

andere. Daarnaast gaan we kijken naar nieuwe mogelijkheden. Alles met als doel enerzijds om 

bestaande jeugdleden zo veel mogelijk te laten tennissen en ze te behouden voor onze 

vereniging en anderzijds om jeugdactiviteiten nog interessanter te maken en zo ook weer 

nieuwe jeugdleden aan te trekken. 
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Heb je nog vragen, heb je tips voor de Jeugdcommissie of ken je nog kinderen die misschien 

lid zouden willen worden, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. 

Rest mij iedereen heel veel tennisplezier toe te wensen en wie weet tot ziens tijdens één van de 

jeugdactiviteiten! 

 

Bram Geurts 

Voorzitter Jeugdcommissie 
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Van de jeugdcommissie 
 

Competities van de Jeugdafdeling 
 

Competitie team Oranje 

Mijn naam is Siem en ik speel samen met Lonne, Liz, Wout en Finn mee in de oranje competitie. 

Onze laatst gespeelde competitiedag was in Haps. Het was toen mooi weer en we hadden een 

paar wedstrijdjes gewonnen. We zijn die dag 2e geworden. Toen we naar huis gingen kregen 

we allemaal een ijsje. 
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Competitie Team geel 

 

Hallo allemaal, 

  

Eindelijk mag ik weer een competitie tennissen want dat heb ik wel gemist in de corona tijd. Ik 

zou liever meer trainingen hebben en geen stops tussen alle trainingen. De training van Bob 

zijn wel leuk.   

 

Ik train samen met Tessa, Daan en Bas. Tessa en Daan zitten ook in mijn competitie groepje 

net als Roos, Britt en Alisha. Helaas was Alisha in de eerste wedstrijd geblesseerd. Voor Roos 

en Britt is dit hun eerste competitie. Wij moeten uit tegen Nijmegen, Malden en Wijchen.  

 

Het is altijd raar om op een ander tennisveld te tennissen maar samen hebben wij het wel erg 

gezellig. We gaan steeds beter spelen dus tegenstanders pas maar op! Wij gaan er voor!!! 

 

De groetjes van ons allemaal,   

Anke 

Bye!!!   
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Competitie Team groen 2 

 

Hoi allemaal, 

 

Wij zijn team groen 2.  

Ons team bestaat uit: Iza, Isis, Juul, Jordy, Mick, Niels, Stijn en Sil. We hebben nu 2 

wedstrijddagen er op zitten en dat was erg leuk. Wij hebben helaas nog maar 1 wedstrijd 

gewonnen maar we gaan de komende weken meer trainen dus dan komt het wel goed hopen 

we.  

 

Groetjes,  

team groen 2 
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Competitie Team groen 1 

 

Hoi!  

 

Wij spelen in de voorjaarscompetitie groen en ons team bestaat uit 7 kinderen tussen de 10 en 

12 jaar namelijk: Gwen Weijers, Esmee Wyntjes, Daan Geurts, Fenne Jilissen, Joep van den 

Oever, Sanne Thijssen en Kim Daanen. De competitie is heel gezellig en goed georganiseerd. 

We hebben tot nu toe weinig gewonnen maar dat bederft de pret niet, het is meestal toch wel 

gezellig dus dat we verliezen maakt niet uit. We doen ons best maar we hebben vaak goede 

tegenstanders waarvan de meeste al een jaar langer groene competitie spelen. 

 

hoe gaat het er op zo’n dag aan toe?  

We verzamelen met zijn allen op een plek, dan rijden we er naar toe (het dorp waar we die dag 

moeten spelen). De dag zelf hebben we allemaal ons team shirt aan van de Zoetsmeer. 

Als we gaan beginnen wordt er verteld met wie (als je moet dubbelen) en tegen wie je moet 

spelen. Als iedereen zijn eerste wedstrijd van die dag heeft afgerond is het tijd voor een korte 

pauze met meestal wat fruit en iets te drinken. Dan gaan we verder met de wedstrijden en als 

die klaar zijn verzamelen we weer bij de ouders die rijden. Vervolgens rijden we naar huis en 

zit onze competitie dag erop. 
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Competitie team Rood 

 

En hierbij van "team" rood (dat is alleen Guus) 

 

Hoi ik ben Guus Thijssen, 7 jaar en sinds dit jaar 

lid van De Zoetsmeer. Ik krijg les van Bob en Avi 

en vind het erg leuk.  

Met wedstrijddagen ben ik helaas alleen, 

aangezien de rest al langer tennist en ouder is dan 

mij. Daarom ga ik samen met mama naar 

wedstrijddagen. Dat is ook gezellig. 

 

 Als ik aankom bij de vereniging die die dag 

organiseert dan hebben we eerst een korte 

warming-up. Dit is meestal gewoon een spelletje. 

Daarna gaan de wedstrijden beginnen. De groep 

wordt dan in tweeën gesplitst en dan ga je allemaal 

enkelwedstrijden spelen. Wie het eerste bij de 7 

punten is. Als je klaar bent ga je terug en mag je 

meteen weer tegen iemand anders gaan tennissen. 

Zo heb je 6 tot 7 wedstrijden in een uur en dan is 

het ook klaar.  

 

De rode competitie is vooral om balgevoel te 

krijgen en een beetje om de regels te leren kennen. 

Dan krijgen we nog wat drinken en wat lekkers en 

daarna gaan we naar huis. Ik zou het leuk vinden 

als er meer kinderen van mijn leeftijd gaan 

tennissen zodat we ook samen naar wedstrijden 

kunnen gaan. 

 

De Jeugd-servicebeurt van Daan v.d. Oever 

Hoi allemaal,   

Ik ben Daan van den Oever, 13 jaar en tennis sinds een jaar of 6 bij de Zoetsmeer.   

Mijn broertje Joep speelt ook tennis, maar we tennissen niet in hetzelfde team.   

De competitie is net begonnen en helaas staan we 

er als team niet erg goed voor, maar goed… dat 

komt misschien nog wel.   

Ik zit op het Merletcollege in Cuijk in de 2de klas.   

Naast tennis speel ik ook voetbal bij de Hapse 

Boys.   

In de JO15-3 sta ik afwisselend in het veld en 
onder de lat.   

Kortom: lekker druk met sporten dus!   

Daarnaast chill ik veel met m’n vrienden op de vrijdagavond.   

Hopelijk blijven de tennistrainingen met Bob op dezelfde manier gegeven worden, want ik 

vind dat hij het erg leuk en goed doet.   

Ik geeft de servicebeurt door aan mijn broertje Joep.  

Groetjes Daan   
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LED-verlichting: Omschrijving werking baanverlichting 
 

Bediening in het halletje:   

-Als de verlichting van een baan wordt aangemaakt dan 

zal deze 75 minuten branden waarna deze automatisch 

naar 10% zal dimmen om 10 minuten later automatisch 

uit te gaan. 

-Als de verlichting brandt en er wordt nogmaals op de 

AAN-knop gedrukt dan zal de timer van 75 minuten 

opnieuw starten. 

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

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

drukt dan heb je altijd 75 minuten om te tennissen. 

-De oefenbaan heeft geen timer van 75 minuten omdat 

die lampen moeten afkoelen en opwarmen. 

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

-Om 23.00 uur gaat de verlichting automatisch uit. 

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

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

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

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

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

overruled worden via een andere bediening. 

 

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

(IVA); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kantine of elders op het terrein van de vereniging; 

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

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

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

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

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

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

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

alcoholhoudende drank worden geweigerd; 

• Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst; 

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

rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan; 

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

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

drank. 

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

dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. 

 

Bestuur Tennisvereniging De Zoetsmeer  
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Nicole Keijzers serveert 
 

Frans dankjewel voor de servicebeurt! 

 

Mijn naam is Nicole Keijzers-Gerrits en 

samen met Rick Keijzers, mijn zoon Toon en 

dochter Linn wonen wij in het mooie 

Wanroij. Ik ben geboren en getogen in Haps 

evenals mijn man Rick maar alweer 19 jaar 

geleden zijn we naar Wanroij verhuisd waar 

het heerlijk wonen is. 

 

Ongeveer 10 jaar geleden ben ik lid geworden 

van de tennisvereniging de Zoetsmeer. Op dat 

moment was ik zwanger van Toon. Ik had 

nooit gedacht dat ik tennissen zo leuk zou 

vinden, maar ik zocht een manier op actief 

bezig te zijn en Zumba was het niet voor mij. 

Voordat ik begon met tennissen heb ik altijd 

paard gereden. 

 

Ik ben begonnen omdat Rick ook tenniste en ik ga nog steeds met heel veel plezier wekelijks 

een potje tennissen. Sinds vorig jaar zijn wij ook lid in Wanroij waar onze zoon tennist. Dus 

momenteel zijn we ook regelmatig op zondag op pad voor de jeugdcompetitie. Jaarlijks nemen 

wij deel aan de voorjaarscompetitie. Wat een logistieke uitdaging is met het vinden van een 

oppas maar altijd super gezellig en iets wat wij niet willen missen. 

 

In het dagelijks leven ben ik druk als researchcoördinator in het Radboudumc Amalia 

kinderziekenhuis waar ons team wetenschappelijk onderzoek ondersteunt bij kinderen voor 

heel kindergeneeskunde. Ik werk alweer bijna 25 jaar in het Radboudumc waar ik al vaak van 

baan gewisseld ben. 

 

Eind 2019 ben ik begonnen met de bardienstplanning. Dit is een hele uitdaging sinds de 

coronapandemie. Wel plannen, niet plannen, gaat het wel door of niet. Gelukkig lijkt het erop 

dat het einde in zicht is van alle maatregelen en gaan we weer het oude normaal in. Gelukkig 

gaat het inplannen steeds beter en doet iedereen zijn best om in te schrijven voor de bardiensten, 

want het toewijzen van bardiensten vind ik vervelend. 

 

Voor de volgende servicebeurt wil ik Joost Weemen uitnodigen om een stukje over zichzelf te 

schrijven.  

 

Groet Nicole Keijzers 
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Teams Voorjaarscompetitie 2022 
 

Teams donderdag 

De Zoetsmeer 1 - Dames Dubbel 17+ Donderdag Avond – 4e klasse – Afdeling 3 

Kirsten Jacobs–de Hoog, Monique Hendriks, Cindy Weemen, Jessie Weijers 

 

De Zoetsmeer 2 - Dames Dubbel 17+ Donderdag Avond – 5e klasse – Afdeling 3 

Nathalie Gloudemans, Petra Thijssen, Cynthia Bronkhorst, Betty Roelofsen, Marion Roelofs, 

José van Alphen, Marcha Toonen 

 

De Zoetsmeer 3 - Dames Dubbel 17+ Donderdag Avond – 5e klasse – Afdeling 6 

Inge Pieck, Lise van der Loop, Marloes van den Boogaart, Monique Poyck, Gina Messing, 

Charlotte Hendriks, Isa Venbrux 

 

De Zoetsmeer 4 - Dames Dubbel 17+ Donderdag Avond – 5e klasse – Afdeling 6 

Monique Janssen, Audrey Tiebosch, Monique Giesbers, Nicole Wientjes, Ingrid van der Poel, 

Helga Rutten 

 

De Zoetsmeer 1 - Gemengd Dubbel 17+ Donderdag Avond – 4e klasse – Afdeling 1 

Wil van der Ligt, Angelien van den Heuvel, Marc Verschuren, Jolanda van den Broek, Mieke 

Kusters 

 

Teams vrijdag 

De Zoetsmeer 1 - Dames Dubbel 17+ Vrijdag Avond – Hoofdklasse – Afdeling 7 

Marloes van Wanroij, Lynn Martens, Lobke Arts, Pauline Janssen, Caroline Gijsbers, Inge 

Wientjes 

 

De Zoetsmeer 2 - Dames Dubbel 17+ Vrijdag Avond – 4e klasse – Afdeling 73 

Lian Wijntjes, Els Thijssen, Yvet Martens, Jolijn Janssen 

 

De Zoetsmeer 1 - Gemengd Dubbel 17+ Vrijdag Avond – 1e klasse – Afdeling 3 

Elwin Kersten, Ashwin Nabuurs, Peter Luijpen, Anke Erps, Eelke Cornelissen, Linda 

Luijpen, Dane Nabuurs, Stan Joosten 

 

De Zoetsmeer 2 - Gemengd Dubbel 17+ Vrijdag Avond – 4e klasse – Afdeling 52 

Mark Weerts, Nicole Janssen, Rob Taks, Thijs van Dijk, Guusje Hoogeveen 

 

De Zoetsmeer 1 - Gemengd Dubbel 35+ Vrijdag Avond – 1e klasse – Afdeling 9 

Sil Robben, Stan laarakkers, Ellen Klaassen, Celia van der Ligt, Gertie Koster 

 

De Zoetsmeer 2 - Gemengd Dubbel 35+ Vrijdag Avond – 3e klasse – Afdeling 39 

Mat Nabuurs, Mieke Weemen, Claudia Arts, Rene fleuren, Hannie Weren 

 

De Zoetsmeer 3 - Gemengd Dubbel 35+ Vrijdag Avond – 4e klasse – Afdeling 15 

Hans Sterken, Ingrid Weerts-Tak, Louis van de Groes, Wilma Lukkassen, Frans Martens 

 

De Zoetsmeer 4 - Gemengd Dubbel 35+ Vrijdag Avond – 4e klasse – Afdeling 14 

Rick Keijzers, Renée van Dijk, Joost Weemen, Nicole Keijzers,  
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De Zoetsmeer 5 - Gemengd Dubbel 35+ Vrijdag Avond – 4e klasse – Afdeling 65 

Cecile Arts, Jolanda van den Hoek, Frans Claassen, Frans Daanen, Bas Thijssen, Monique 

Roelofsen 

 

De Zoetsmeer 6 - Gemengd Dubbel 35+ Vrijdag Avond – 4e klasse – Afdeling 12 

Sandra Peters, Sandra Thijssen, Ivon Thijssen, Johan Rutten, Johan Geurts, Johan van der 

Wijst 

 

Teams zaterdag 

De Zoetsmeer 1 - Dames 17+ Zaterdag – 3e klasse – Afdeling 24 

Kim Nabuurs, Imke Wientjes, Melle Van den Brand, Tessa Janssen, Mascha van Bree, Ilse 

van den Besselaar 

 

De Zoetsmeer 1 - Heren 17+ Zaterdag – 4e klasse – Afdeling 28 

Jarno van Bree, Wouter Thoonen, Wouter Peeters Weem, Willem Arts, Daan Meijer, Roy van 

Hoften 

 

De Zoetsmeer 1 - Heren 35+ Zaterdag – 1e klasse – Afdeling 6 

Jim Hesen, Joris v. d. Meulenhof, Michel Jilissen, Peter Hurkens, Roel Wijntjes, Joost van de 

Groes 
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Toernooien 
 

Teamtoernooi 2022 

Van vrijdag 4 maart tot en met de finaleavond op vrijdag 11 maart vond het Teamtoernooi van 

TV De Zoetsmeer voor 2022 plaats. Een “ouderwets” teamtoernooi waarbij men weer, behalve 

individueel, deze keer ook in teams kon opgeven. En de belangstelling was groot: 7 teams met 

maar liefst in totaal een kleine 100 deelnemers hadden zin om na het loslaten van de 

coronamaatregelen weer eens in teamverband de baan op en de kantine in te gaan.  

En die 100 deelnemers waren dit keer hard nodig. Weliswaar bestond een gemiddeld team dus 

uit zo’n 14 personen, maar als we gaan kijken hoeveel er daarvan op een gemiddeld moment 

beschikbaar waren, dan was het vaak de eindjes aan elkaar knopen voor de captains. 

 

Onder normale omstandigheden komt het best eens voor dat het ene of het andere team wat 

krap in de bezetting zit, maar er is altijd wel ergens een of andere gek te vinden om in te vallen. 

Deze editie van het toernooi was het echter constant een uitdaging om met name de teamleden 

die geveld werden door corona te vervangen. De naweeën van de carnaval waren nog duidelijk 

merkbaar en de één na de ander meldde zich af met een positieve test en vaak pas op het laatste 

moment.  

 

Niks aan te doen uiteindelijk, maar daarom wel – nog meer dan anders al – respect voor de 

captains die de hele week kneiterhard bezig zijn geweest om voor elke wedstrijd weer geschikte 

spelers te vinden: 

Melle   met team Game Over 

Sandra  met team Oeps…..we did it again 

Petra   met team Witte Geit 

Mieke   met team Ace Hol 

Erwin   met team The Davis CupCakes 

Ron   met team Nogenne 

Michel  met team Tochnogenne 

 

Ondanks dat hadden ook zij er toch plezier in en slaagden ze er toch steeds in nog ergens 

geschikte spelers vandaan te halen. Geschikt betekende dit jaar dat ze op zijn minst dienden te 

weten met welke kant van het racket ze de bal moesten proberen te raken. De hele buurt werd 

soms opgetrommeld, Paula werd Paul, en soms was het zelfs niet meer helemaal duidelijk welke 

teams nu tegen elkaar stonden te spelen en of het om een heren- dames of gemengd dubbel 

ging. Willekeurige voorbijgangers werden nog net niet van de fiets af getrokken of gesmeekt 

om mee te doen, en de nood soms zo hoog dat er in een uitzonderlijk geval zelfs mensen 

meededen die helemaal geen lid waren, of lid bij een andere vereniging. Maar dan ook meteen 

in de hoop dat ze na een leuke wedstrijd en gezellige naborrel, zich meteen als lid zouden 

melden. 

 
Want dat is uiteindelijk het belangrijkste: het plezier dat we met z’n allen gehad hebben tijdens, 

maar zeker ook na de wedstrijden. Aan het weer lag het in elk geval niet, want dat is de hele 

week perfect geweest en gebleven. 

 

Als genoemd deden er 7 teams mee. Een mooi aantal dat mogelijkheden bood voor een volle 

week van wedstrijden. Er zit echter ook een nadeel aan een oneven aantal deelnemende teams 

en dat is dat op de finaleavond één team niet meer in actie kon komen. 
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Helaas was dat deze keer het team van Sandra Peters. Hun naam is Oeps….we did it again 

hadden ze wel erg letterlijk genomen want ze eindigden niet voor het eerst op de laatste plaats 

in de tussenstand. Toch verdient dit team ook wel een eervolle vermelding: ze doen al jaren 

mee in meer of minder dezelfde samenstelling, hebben alle wedstrijden gespeeld en daarbij 

maar één keer een invaller hoeven inschakelen. Die werd vervolgens wel uit Beers ingevlogen 

maar “dan hedde ok wa!” 

 

Helaas waren ze niet in de gelegenheid om zich te laten verwennen met een VIP arrangement 

dat voor de finaleavond voorbereid was, maar wellicht een volgende keer alsnog. 

 

De eerste prijs ging uiteindelijk naar Team Ace Hol na een titanengevecht met The CupCakes. 

Prijs of geen prijs resultaten werden door alle teams nog nadrukkelijk gevierd en er kon terug 

gekeken worden op een bijzonder geslaagd toernooi dat zeker voor herhaling vatbaar is. 

Bedankt allemaal voor de deelname en de gezelligheid en tot de volgende keer! 

 

De Wedstrijdcommissie 

 

 

Het winnende team: Ace Hol: Proficiat! 
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27ste  Nabuurs Open Actueel Rating Dubbeltoernooi 2022 

Na 2 jaar geen Nabuurs Open door Covid 19 begon op maandag 21 maart 2022 het 27ste Nabuurs 

Open Dubbeltoernooi met 152 spelers die samen 77 inschrijvingen (dubbels) vormden. De 1ste 

10 dagen werden bijna alle poulewedstrijden gespeeld. De Nabuurs Commissie had zoveel 

mogelijk poules van 4 gemaakt zodat iedereen minimaal 3 wedstrijden kon spelen. Alle koppels 

gingen door naar het afvalsysteem waarin verder werd gestreden om de finale te halen. 

  

In de 1ste week schitterend lenteweer, maar dat veranderde na het weekend van 26/27 maart. 

Het werd kouder en kouder en op donderdag 31 maart viel er een behoorlijk pak sneeuw en 

moest het programma op een enkele wedstrijd na worden afgelast. Een dames koppel dacht daar 

anders over en heeft in de sneeuw de wedstrijd afgespeeld. Op het eind van de wedstrijd leken 

het meer ijsballen in plaats van tennisballen waarmee ze aan het spelen waren! 

  

Op zondagmorgen 3 april werd om 11 uur begonnen aan de laatste 3 halve finales en de 1ste 

finale. Deze finale in de GD C ging tussen Daan Meijer en Melle van den Brand van De 

Zoetsmeer en Marcel Janssen en Ingrid Willems van Fair Play (Vianen). “Onze” Daan en Melle 

wonnen deze finale met 6-3 en  6-2. 

 

Ondanks het koude weer kwamen er toch veel toeschouwers naar het fraaie tennispark van De 

Zoetsmeer en die zagen veel mooie en spannende partijen. In veel finales stonden spelers en 

speelsters van De Zoetsmeer, waarvan er ook verschillende werden gewonnen. Op deze dag 

werd ook bekend welke namen er op de “Wall of Fame” van De Zoetsmeer worden 

bijgeschreven als winnaars van de 27ste editie van het Nabuurs Open. Alleen de winnaars van 

de hoogste categorie komen hiervoor in aanmerking. 

 

De hoogste categorie in de heren dubbel ging tussen Jim Hesen en Roel Wijntjes, die op 

zaterdag verrassend de nrs. 1 geplaatsten Anton Arts en Nikky Loeffen hadden uitgeschakeld, 

en Peter van Putten en Maarten Scheper. Deze partij werd gewonnen door Jim en Roel in 2 sets 

met 6-1 en 6-4. Heren proficiat! 

 

De finale in de gemengd dubbel tussen Joris van de Meulenhof en Marloes van Wanroij tegen 

Errol Bouwens en Patricia Vaessen werd gewonnen door Joris en Marloes met 6-2 en 6-3. Joris 

en Marloes proficiat! 

 

De laatste partij van de dag was de finale bij de dames, die ging tussen Lobke Arts en Lynn 

Martens tegen Julia van Bergen en Sandra van Buytene. Zij schotelden de toeschouwers een 

uitmuntende partij voor met veel spannende rally’s en heel mooie punten. Deze partij was een 

echte triller, die uiteindelijk werd gewonnen door Julia en Sandra met 6-4, 6-7 en 7-6. Dames 

proficiat! 

 

Wij vergeten hierbij natuurlijk niet alle andere winnaars te feliciteren met hun overwinning,  De 

verliezers van de finales zijn nog altijd de nummers 2 in hun categorie en dat is toch ook een 
hele prestatie. Het is dan net niet. Misschien volgend jaar een herkansing en stap je dan wel als 

winnaar van de baan. 

 

Wij bedanken hiermee de hoofdsponsors Nabuurs Autobedrijven, Nabuurs Groep (transport 

enz.) en Nabuurs Elektro. Ook de co-sponsors Marc Sport Cuijk (prijzen) en Eten bij de Buren 

(hapjes) voor hun bijdrage. 
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Een woord van dank voor alle bardienstmedewerkers voor het verzorgen van het natje en 

droogje, de onderhoudsploeg voor het schitterende park en alle andere zaken, de poetssters voor 

het elke dag schoonmaken van de kantine, kleedkamers en wc’s, de barcommissie, de 

deelnemers en zeker niet te vergeten de Nabuurs Commissie  

Wij kunnen terugzien op een geslaagd 27ste NABUURS OPEN DUBBELTOERNOOI 2022 en 

gaan voor de 28ste editie in 2023.  

 

Marloes van Wanroij en  

Joris van de Meulenhof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jim Hesen en Roel Wijntjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia van Bergen en Sandra van Buytene 
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Nabuurs Open 2022 winnaars 
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Foto’s winnaars Nabuurs Open 2022 
 

HD 17+ A      DD 17+ A 

2e Peter van Putten,     2e Lynn Martens 

Maarten Scheper     Lobke Arts 

 

GD 17+ A      HD 17+ B 

2e Patricia Vaessen     1e Frans Martens 

Errol Bouwens     Gideon Zonnenberg 

 

DD 17+ B      DD17+ B 

1e Linda Luijpen     2e Guusje Hoogeveen 

Eelke Cornelissen     Nicole Janssen 
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GD 17+ B       GD 17+ B 

1e Yvet Martens      2e Ria Loeffen 

René Fleuren       Jo de Groot 

 

 

 

HD 17+ C       HD 17+ C 

1e Rick Keijzers      2e Tjaco Cuppen 

Koen Vervoort      Bert Kersten 

 

 

 

DD 17+ C       DD 17+ C 

1e Mascha van Bree      2e Renee van Dijk 

Fenne Laarakkers      Jessie Weijers-Meerbeek 
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GD 17+ C      GD 17+ C 

1e Melle van den Brand    2e Ingrid Willems 

Daan Meijer      Marcel Janssen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


