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Van de redactie 
Primeur! 

Voor de eerste keer in de historie van TV De Zoetsmeer zal het clubblad niet meer bij jullie 

op de deurmat ploffen. Na intern overleg is besloten het clubblad met alle 

wetenswaardigheden van onze vereniging voortaan op de site van TV DE Zoetsmeer te 

plaatsen.  

 

Het zal nog wel even wennen zijn. Maar omdat in deze moderne tijd al onze leden beschikken 

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

baanreserveringen en informatie over toernooien te ontvangen, zal dit niet zo’n probleem zijn.  

 

Het was een tenniszomerperiode met ups en downs als gevolg van de steeds veranderende 

corona-maatregelen. Gelukkig heeft zich toch nog een aantal activiteiten voorgedaan waarvan 

wij als clubbladredactie graag melding maken. De Jeugdcommissie en de Wedstrijdcommissie 

hebben zeker niet stilgezeten. De verslagen van de jeugdactiviteiten en de club-

kampioenschappen Dubbel en Mix staan dan ook in dit clubblad vermeld.    

 

Onze penningmeester en de onderhoudsploeg hebben eveneens een bijdrage geleverd en ook 

de sponsorcommissie heeft nadere uitleg gegeven van haar werkzaamheden.  

 

Omdat we volgend jaar 60 jaar bestaan heeft de redactie alvast in de oude doos gekeken en er 

een juweeltje uitgevist: de uitslagen van de Mix Clubkampioenschappen vanaf 1978!  

 

De clubbladredactie wenst je weer veel lees- en kijkplezier en hoopt dat we weer snel normaal 

vrij mogen tennissen of in toernooi- en competitieverband en zo deze corona crisis snel achter 

ons kunnen laten. Tot die tijd wensen wij jullie veel sterkte en gezondheid toe en uiteraard 

prettige feestdagen en een goede jaarwisseling. 

 

Sportieve groet! 

 

Hans Peters,  

Sil Robben, 

Clubbladredactie TV De Zoetsmeer  

22 november 2020 

Email-adres: silvester.r@ziggo.nl 

 

  

mailto:silvester.r@ziggo.nl
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Van de voorzitter 
Covid-19 trekt toch een grote wissel over onze vereniging.  

 

De lock-down op maandag 16 maart.  

Eind april / begin mei mocht de jeugd weer gaan tennissen 

echter alleen onder begeleiding van een toezichthouder en 

met de hulp van toezichtcoördinator. Deze rol heeft Berry 

Jacobs samen met Peter Pistorius op zich genomen, die dit 

voortreffelijk hebben geregeld waarvoor onze hartelijke 

dank.  

 

Half mei mochten ook de volwassenen weer gaan tennissen. Eerst alleen maar enkelen en na 

een paar weken ook weer dubbelen. Banen moesten telefonisch via een coördinator (Marloes, 

Michel, Roel en Stan) worden gereserveerd. Afhangen via het afhangbord mocht niet meer. 

Dit had ook veel voordelen, zoals het vermijden van drukte op het park. Via de KNLTB 

kregen we een App aangeboden voor het reserveren van de banen. Peter Lujipen heeft met 

hulp van Theo Derks dit verder ingeregeld en iedereen is hier heel erg over te spreken. Je kunt 

nu namelijk vanuit huis via je mobiel een baan reserveren, zodat je op die tijd ook zeker kunt 

spelen. In de tussentijd heeft Johan Rutten samen met Theo Derks onze nieuwe site in orde 

gemaakt en opgestart. Deze is nog niet helemaal volledig maar wordt in de loop der tijd 

regelmatig aangepast. Dame en heren heel erg bedankt voor jullie bijdrage in al deze zaken.  

 

De training voor zowel de jeugd (Angelique veel bellen en regelen) als de senioren moest in 

zeer korte tijd worden opgestart samen met Witts Tennis in de persoon van Mark Voorn en 

later Bob Witsiers. De jeugd konden we nog een reeks van 10 lessen aanbieden tot de grote 

vakantie, maar bij de senioren moesten we het beperken tot 7 lessen. Desalniettemin was de 

animo voor de “voorjaarstraining” groot, zodat we er nog een extra avond training moesten 

inplannen. Angelique nogmaals bedankt voor je vele uren die je er hebt ingestoken. 

Richtlijnen moesten worden opgehangen evenals looproutes enzovoort, zodat iedereen 

gemakkelijk 1,5 meter afstand tot elkaar kon houden. Vrij tennis en training mochten dus 

weer, maar competitie, toernooien en clubkampioenschappen konden nog geen doorgang 

vinden.  

 

Eind juni mocht de kantine ook weer worden geopend en mochten er ook interne toernooien 

worden gespeeld, maar alleen als er buiten de baan dus ook in de kantine 1,5 meter afstand tot 

elkaar kon worden gehouden. Met de nodige hulpmiddelen, zoals afplaktape, tafels en stoelen 

anders rangschikken, desinfectie middelen plaatsen en nog meer van die zaken moest dit gaan 

lukken. 

 

Op vrijdagavond 3 juli een coronaproef intern toernooitje georganiseerd door onze 

wedstrijdcommissie als voorproefje voor eventuele clubkampioenschappen en de 

najaarscompetitie. De voorjaarscompetitie was namelijk door de KNLTB verplaatst naar 

september / oktober waar normaal de najaarscompetitie zou worden gespeeld. Dit had weer 

consequenties voor de clubkampioenschappen en de Grand Slam die daardoor niet konden 

doorgaan. Clubkampioenschappen heren dubbel, dames dubbel en gemengd dubbel over 2 

weken verdeeld eind augustus gehouden met finale avond op vrijdagavond 4 september. Geen 

troostfinales (3
de

/4
de

 plaats) om te grote drukte te vermijden.  

 

De competitie in aangepaste vorm begon voor onze vereniging op donderdagavond 10 

september. Na enkele weken kwam er een gedeeltelijke lock-down. De kleedkamers, douches 
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en toiletten mochten wel nog worden gebruikt maar de kantines moesten worden gesloten. 

Vanaf woensdag 14 oktober geen wedstrijden meer en dus werd de rest van de competitie 

geannuleerd. Vrij tennis mocht nog wel, zowel voor de junioren als de senioren, waar we heel 

blij mee waren, omdat alle teamsporten zoals voetbal, volleybal, hockey helemaal stil 

kwamen te liggen. Vanaf 4 november mochten de senioren ook niet meer dubbelen, maar 

alleen nog het enkelspel beoefenen. Gelukkig is dit vanaf donderdag 19 november verleden 

tijd, zodat we weer volop van ons geliefde spelletje kunnen genieten.  

 

Onze penningmeester doet haar uiterste best om de nodige financiën binnen te halen, via 

subsidies en dergelijke, zodat we dit jaar niet met een heel groot negatief saldo afsluiten. 

Dankzij jullie stemmen hebben we via de Rabo Club Support een bedrag van € 882,02 op 

onze rekening binnen gekregen. Nogmaals bedankt iedereen.  

 

Dit bedrag is bestemd voor de renovatie van ons paviljoen. We willen ons paviljoen enigszins 

renoveren, omdat dit hard nodig is. Dit zouden we willen doen voor april 2021, omdat we op 

27 april 2021 ons 60-jarig bestaan vieren. We laten dit zeker niet ongemerkt voorbij gaan. Er 

is een commissie gevormd onder leiding van Roel Wijntjes, die deze kar gaat trekken. 

Verdere mededelingen, hierover zullen via de mail, app, site, algemene ledenvergadering en 

clubblad aan jullie bekend worden gemaakt. Dit alles is natuurlijk afhankelijk van hoe de 

corona pandemie zich verder ontwikkeld en of de vaccins er tijdig en er voldoende zijn voor 

de kwetsbare mensen.  

 

Dit coronajaar heeft ook een positief effect gehad op onze vereniging. Het ledenaantal is niet 

verder gedaald, maar is zelfs in lichte mate, ook dankzij verschillende acties, gegroeid. Wij 

hopen dat zich dit in 2021 gaat voortzetten, daar gaan we in ieder geval voor.  

Plannen maken voor 2021 hoe moeilijk kan het zijn. Dit is voor iedereen van toepassing, want 

wat mogen we wel of niet “meer”, waar moeten we ons aan houden en tot wanneer. We 

moeten een agenda maken voor 2021 rekening houdend met nieuwe corona maatregelen en 

regelingen. Voor ons wordt het een grote uitdaging. We gaan er voor en blijven positief, dan 

moet alles goed komen. Het 2020 had een heel mooi jaar kunnen zijn, maar helaas, we gaan 

nu voor 2021 het jaar van het 60-jarig bestaan van De Zoetsmeer.  

Allen ondanks de restricties heel gezellige kerstdagen, een hééél vette jaarwisseling en een 

gezond en virus vrij 2021. 

  

Blijf gezond en pas goed op jezelf en je naasten. 

Louis van de Groes 

Voorzitter. 
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Bestuur 
Voorzitter:    Louis van de Groes  (vdgroes@home.nl) 

     Margrietstraat 4 

     5443 BA  Haps  tel: 0485-312874 

 

Secretaris:    Peter Pistorius   pisto098@ziggo.nl 

     Stationstraat 3 

     5443 AD  Haps  tel: 0485-331229 

 

Penningmeester:   Cecile Arts   l.arts@agroweb.nl 

     Dorsheseweg 2A 

     5443 NR  Haps  tel: 0485-312851 

 

Voorzitter    Michel Jilissen  (michel.jilissen@home.nl) 

Wedstrijdcommissie:   De Schans 2 

     5443 PT  Haps  tel: 06-19656775 

 

Voorzitter    Angelique Derks angeliquederksmail@gmail.com 

Jeugdcommissie:   Burg v. Hultenstraat 15 

     5443 AP Haps   tel.: 0485-323006 

 

Voorzitter     Marcel Messing  grandecapo@live.nl 

Technische commissie:  De Schans 30 

     5443 PT Haps   tel.: 0485-316155  

 

Voorzitter    Frans Daanen   frans.daanen@gmail.com 

Bar-/paviljoen commissie:  Burg. Moorenstraat 35 

     5443 AC Haps  tel: 06-21871622 

 

ERE-GALERIJ 

Ere-voorzitter:    Ted Verschuren † 

Ere-leden:    Willy Hurkens 

     Louis v.d. Groes 

 

Leden van verdienste:   Gerrit Hendriks  Theo Hendriks † 

     Gerard Schoenmakers Hans Peters 

     Martin Smits   Frans Joosten 

 

Vrijwilligers van het jaar:  2002: Henk Reynen †  2010: Sil Robben 

     2003: Jan Hesen  2011: Theo Hendriks † 

     2004: Joep Arts  2012: Frans Joosten 

     2005: Willy Hurkens  2013: Jim Hesen 

     2006: Louis v.d. Groes 2014: Bart Hesen  

     2007: Ad Laureijs  2015: Theo Berents 

     2008: Hans Peters  2016: Leo v.d. Poel 

     2009: Theo Derks  2017: Thijs Rutten 

         2018: Michel Jilissen 

         2019 Debbie Arts 

mailto:angeliquederksmail@gmail.com
mailto:grandecapo@live.nl
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Commissies 
Wedstrijdcommissie 

Tel: 06-19656775  Michel Jilissen  voorzitter 

 322343  Stan Laarakkers 

 06-30378756  Anke Erps 

 312385  René Fleuren 

 06-21872966  Dane Nabuurs  

 314247  Marion Roelofs 

 320527  Marloes van Wanroij 

 311911  Helga Rutten 

06-39418192  Jim Hesen 

Jeugdcommissie 

Tel.:  323006  Angelique Derks  voorzitter 

 06-16960204  Cynthia Bronkhorst 

 318961  Diny Thoonen 

 06-40828999  Gina Messing 

 322942  Caroline Gijsbers 

322609  Nathalie Gloudemans 

 320082  Lian Wijntjes 

Bar-/paviljoencommissie 

Tel.:  06-21871622  Frans Daanen   voorzitter 

314093  Ad Laureijs 

 351598  Wendy van Lint 

 06-25396879  Maria van Dijk 

 455216  Nicole Gerrits   bardienstplanning 

 313864  Joep Arts 

 

Technische commissie / onderhoudsploeg tennispark 

Tel: 317428  Bart Hesen 

 212941  Jan Hesen 

 312543  Willy Hurkens 

 314571  Leo van der Poel 

 313805  Thijs Rutten 

 314813  Theo Berents 

 317862  Gerard Janssen 

 313460  Louis Thijssen 

 316155  Marcel Messing   voorzitter 

Ledenadministratie: 

 320687  Theo Derks   t.derks@hccnet.nl 

 

Redactie-commissie: 

Tel: 317562  Hans Peters 

 312195  Sil Robben (silvester.r@ziggo.nl) 

Sponsor-commissie: 

Tel: 317562  Hans Peters 

 313864  Joep Arts 
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Webmaster:   Johan Rutten   Johan.Rutten@home.nl 

 

Training 

WITS Tennis Uden 

 

De wedstrijdcommissie Nabuurs Open Dubbeltoernooi 

Frans Joosten  Theo Derks  Tonnie van Bree Marcel Arts 

Louis van de Groes Joop de Hoog  Diny van Raay Anke Erps 

Stan Joosten  Peter Luijpen     

 

De wedstrijdcommissie Weemen Open 45+ Dubbeltoernooi 

Frans Joosten  Lia van Elk  Louis van de Groes Riet Kersten 

Joop de Hoog  Diny van Raaij Peter Luijpen 

Tonnie van Bree Gerard Janssen  

 

Grand Slam Commissie 

Roel Wijntjes  Pauline Janssen 

 

Competitie-leiders 

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 
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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 

Joep Arts en Hans Peters 
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Een reclamebord van een sponsor komt er zo maar niet te 
hangen! 
Voor leden die mij niet kennen: ik ben Joep Arts. Ik ben sinds 1991 lid van de TV Zoetsmeer, 

in 2021 dus 30 jaar. In dat jaar viert ook onze vereniging haar 60 jarig bestaan. Ik heb zitting 

in  de Bar- en Paviljoencommissie. Binnen die commissie ben ik verantwoordelijk voor het 

doen van inkopen. Voorts ben ik lid van de sponsorcommissie en verzorg ik ondersteunende 

werkzaamheden ten behoeve van de onderhoudsploeg. 

 

Het sponsoren van onze vereniging kan op vele manieren. Het kan in natura (televisietoestel 

in de kantine, klok buiten) maar ook in de vorm van het betalen van een jaarlijkse geldelijke 

bijdrage voor de aanwezigheid op ons tennispark van (verlichte) reclameborden, winddoeken 

of telborden. Ook de aanschaf van de mooie blauwe banken op ons park is in het verleden 

bekostigd door middel van sponsorgelden. Het spreekt vanzelf dat wij ons sponsors 

buitengewoon erkentelijk zijn voor de ondersteuning van onze vereniging in welke vorm dan 

ook. 

 

Binnen onze vereniging is een sponsorcommissie actief bestaande uit de heren Joep Arts en 

Hans Peters. Spelers en speelsters van andere verenigingen en gasten die bij onze vereniging 

op bezoek komen zijn vol lof over onze accommodatie. We krijgen complimenten voor de 

staat van het onderhoud van ons park, van de kantine maar ook over de aankleding van de 

accommodatie waaronder de diverse reclame-uitingen. Het ziet er elk jaar weer perfect uit. 

Een woord van dank aan onze onvolprezen onderhoudsploeg is hier zeker ook op zijn plaats. 

De mannen van die ploeg zijn wekelijks op het park te vinden voor het verrichten van alle 

noodzakelijke werkzaamheden, al dan niet seizoensgebonden. Ook de dames die de kantine 

aan de binnenkant netjes schoonhouden verdienen hier eveneens een eervolle vermelding.  

Ik dank jullie wel.  

 

Sponsoren zijn niet meer weg te denken in de wereld van de sport. Ook de tennissport doet 

graag een beroep op bedrijven voor het vergroten van hun naamsbekendheid. De vereniging 

telt op dit moment 24 sponsors. Toen ik ongeveer 20 jaar geleden met het werven van 
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sponsors begon, hingen er slechts een paar borden op het park. Het aantal borden en andere 

reclame-uitingen is in de loop der jaren fors uitgebreid. In de praktijk is mij gebleken dat een 

mondelinge en persoonlijke benadering van potentiële sponsors uiteindelijk het beste resultaat 

laat zien. Geduld is daarbij ook een schone zaak. Verder laat de praktijk zien dat sponsors - 

om welke reden dan ook-  afhaken. Maar gelukkig slagen we er nog steeds in om de open 

reclame-plekken in te vullen met de namen van andere sponsors, waarvoor dank.  

   

Als dankbetuiging aan onze sponsors hebben wij in het verleden een zogeheten sponsordag 

georganiseerd. Om financiële redenen en vanwege de sterk teruglopende belangstelling zijn 

we daar uiteindelijk helaas mee moeten stoppen.  

 

De website van de TV Zoetsmeer vermeldt alle namen van de sponsors. Door op een naam te 

klikken word je meteen doorgelinkt naar de website van het desbetreffende bedrijf. Ik raad u 

dat aan. 

 

Ik wens alle leden en natuurlijk ook onze sponsors alle succes toe, zowel persoonlijk als met 

het bedrijf. Blijf in deze onzekere tijden in elk geval gezond. Prettige feestdagen. 

Joep Arts. 
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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 

moeten 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. 

http://www.nocnsf.nl/IVA
mailto:barcommissie@tvdezoetsmeer.nl
mailto:barcommissie@tvdezoetsmeer.nl
mailto:barcommissie@tvdezoetsmeer.nl
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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 

 

Groeten, Frans Daanen 
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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 websites 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 websites 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 onze penningmeester 
 

Corona en financiën van TV Zoetsmeer 

 

Door de redactie van het clubblad ben ik als penningmeester benaderd om wat informatie te 

geven over de financiële positie van onze vereniging ten tijde van het Coronavirus. 

Wanneer ik de cijfers van 2019 vergelijk met de voorlopige cijfers van 2020 kom ik tot de 

volgende conclusies. 

 

Voor wat betreft de sponsorinkomsten en de contributie-inkomsten zien we een geringe 

terugloop met voorgaand jaar. Het aantal sponsoren loopt iets terug, evenals het ledenaantal 

bij de senioren. Bij de junioren zien we gelukkig wel een toename in ledenaantal. 

 

Kijkend naar de barinkomsten, dan zien we daar een fors verschil met vorig jaar en met onze 

begroting. In vergelijking met 2019 zien we een daling van 75%. Iedereen zal begrijpen dat 

dit een forse aderlating op onze clubkas is. Deze omzetdaling wordt veroorzaakt doordat een 

aantal toernooien dit jaar geen doorgang hebben kunnen vinden zoals Nabuurs Open, Grand 

Slam en Weemen Open. Daarnaast is de voorjaarscompetitie verplaatst naar het najaar en 

deze is halverwege afgebroken. Of de wintercompetitie door kan gaan is op dit moment nog 

onduidelijk. De clubkampioenschappen hebben we wel door kunnen laten gaan, al is het dan 

in een andere opzet als voorgaande jaren en is een aantal onderdelen samengevoegd. 

 

Qua kosten zien we een aantal verschillen t.o.v. de begroting. Toernooikosten, kosten voor 

clubkampioenschappen, schoonmaakkosten en kosten voor paviljoen zijn lager uitgevallen 

dan begroot. Tevens was er in de begroting een bedrag opgenomen voor (groter) onderhoud 

park/paviljoen, maar dat hebben we dit jaar uitgesteld. Echter een aantal kosten zijn redelijk 

vast en lopen gelijk aan de begroting. 

 

Positief was zeker dat er was veel animo onder de leden was (en een aantal nieuwe leden) 

voor het deelnemen aan de tennistrainingen. Hier zijn de kosten hiervan hoger uitgevallen dan 

begroot.  

 

Gelukkig is er door de overheid voor verenigingen een aantal financiële regelingen mogelijk 

gemaakt om hen te ondersteunen in de Corona-crisis. Daarbij moet je als vereniging aan een 

aantal voorwaarden voldoen. Aangezien wij aan betreffende voorwaarden voldoen hebben wij 

twee aanvragen voor tegemoetkoming kunnen indienen. 

 

Wij hebben een aanvraag ingediend inzake de TOGS, Tegemoetkoming Ondernemers 

Getroffen Sectoren en de TASO regeling, Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties. 

Mocht er bij een eventuele controle blijken dat we de ontvangen bedragen ten onrechte 

hebben ontvangen, dan zal er wellicht een gedeelte terugbetaald moeten gaan worden. 

 

Al met al concluderend, de financiële tegemoetkomingen van de overheid zijn een welkome 
aanvulling op de clubkas om zo het gat in de cijfers te kunnen dichten.  
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Van de onderhoudsploeg 
Ondanks de corona wordt er toch onderhoud 

gepleegd op het tennispaviljoen. De meeste 

activiteiten zijn buiten. Ondanks dat er minder 

getennist wordt, houdt de natuur daar geen rekening 

mee. Het onkruid rond om de banen blijft groeien.  

 

Het groot onderhoud van de banen is dit jaar wel 

naar tevredenheid gebeurd. Nu elke week de banen 

vegen, één keer per maand borstelen en vegen. Zo 

houden we de banen op peil tot het groot onderhoud 

volgend jaar. 

 

De afgelopen perioden hebben we de sloten rondom 

het park aangepakt. Het regenwater op de banen 

komt via de drainage in de sloot langs de banen. De 

sloot langs de banen loopt achter om baan 5 en 

uiteindelijk wordt het water afgevoerd in het bos 

langs het park. Dat achterste stuk was helemaal 

verwilderd en begroeid met struiken en bomen. Alle 

bomen en struiken in de sloot achter baan 5 moesten 

eerst gekapt worden. De voorraad hout voor de 

houtkachel is weer groter geworden. Daarna zijn de 

sloten langs en achter de banen met een kraan 

schoongemaakt. Joep heeft dit via zijn contacten 

goed geregeld. Met de bosmaaier is het gras langs 

de sloot gemaaid. 
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Nu het herfst is en de bladeren beginnen te vallen is het blad verwijderen rondom en op de 

banen het meeste werk. We zijn dan de komende weken met vijf personen en met behulp van 

drie bladblazers de hele morgen bezig.  

 

 

 

 

De bladblazer Black en Decker van de club is een onding  daarom nemen we de Stihl van 

thuis maar mee. Is er niks anders? Jawel hoor. Louis Thijssen had een voorstel en ervaring 

met een apparaat. We hebben het op 28 oktober 2020 geprobeerd. Het ging geweldig en 

sneller. Bestuur koop dit apparaat, dan kunnen we de privé-blazers thuis laten. 

 

 

 

De onderhoudsploeg 

 

Theo Berents 
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Uit de ballenbak 
 

 

Herfstbeelden met vele 

herfstbladeren op onze 

speelplaatsen langs de banen. 
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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. 
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Geheugensteuntjes: 
 Denkt u aan het gebruik van uw lidmaatschapsbewijs voor het afhangen van banen en 

speeltijden. Laat uw recht om te spelen niet verloren gaan;  

 Uw KNLTB-ledenpas geeft recht op een aantal aantrekkelijke kortingen 
(www.tenniscard.nl). Hebt u er nog geen? Vraag hem aan bij Louis v.d. Groes! De 

tenniscard is ook van belang wanneer u toernooien en/of competitie gaat spelen! 

 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 

ledenadministrateur, de heer Theo Derks (e-mail: t.derks@hccnet.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. 

 

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  

  

http://www.tenniscard.nl/
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Verslag van de Wedstrijdcommissie: het C-woord is eruit 
Zoals gebruikelijk kreeg ik van de Clubbladcommissie weer een uitnodiging om een bijdrage 

te schrijven voor het clubblad van november. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heb zitten peinzen 

wat ik daarmee moest. Want wat valt er over afgelopen seizoen nou te melden? Je kunt 

eigenlijk het seizoen wel zo ongeveer samenvatten met het meest gebruikte woord van 2020 

en dan weet iedereen waar ik het over heb. Je kunt tegenwoordig geen gesprek meer volgen of 

voeren en je hoort dat woord te pas en te onpas. Ik ga proberen het hier dan ook niet te 

noemen. 

 

Het is moeilijk om de moed er een beetje in te houden als alles wat je eigenlijk op het 

programma had staan, alles waar je je op verheugde, of waar je je juist niet op verheugde, 

vroeger of later niet doorgaat. En allemaal om dezelfde reden. Echt om moedeloos van te 

worden. 

Ik merk het ook wel om me heen. Weinig initiatieven, weinig energie om wat op te pakken en 

in actie te komen, lauwe reacties en gelatenheid. Ondertussen wel steeds wat lichtpuntjes en 

de hoop op betere tijden, maar je durft al nauwelijks meer te hopen dat dit snel overwaait. En 

eerlijk gezegd verwacht ik ook dat we nog wel een poosje in de shit zitten met z’n allen. 

Gezond blijven is het devies en het allerbelangrijkste. Al het andere komt op de tweede plek. 

 

Zo ook tennis daarmee. Wat fijn was 

het toch in februari toen we nog 

lekker met z’n allen mee konden doen 

aan het Teamtoernooi. Ja, we hoorden 

wel al wat vage berichten over een 

vervelend virus dat de kop op stak, 

maar dat kon toch nooit veel 

voorstellen. Een soort hardnekkig 

griepje, maar dat hadden we wel al 

vaker gehoord en dat was eigenlijk 

altijd een storm in een glas water 

gebleven. We hadden onze eigen 

storm Ciara, met takken die over de 

baan vlogen. Dat was één dag zelfs zo 

onveilig, dat we een wedstrijddag 

moesten schrappen. Dus lekker tennissen, team tegen team en een gezellige finaleavond tot 

besluit.  

 

Het ging nergens over en wat maakten we ons toch druk om niks. Veiligheid……..we 

moesten eens weten……. 

Mijn toespraak op de finaleavond die eindigde met “tot ziens op het Nabuurs Open”……. 

 

Een paar weken later discussie over het al dan niet door laten gaan van dat toernooi. Steeds 

meer evenementen en tennistoernooien werden afgelast. De KNLTB adviseerde toernooien af 

te gelasten maar het was nog steeds een advies. Ik had nog steeds het idee dat het zo’n vaart 

niet kon lopen en dacht ook aan alle voorbereidingen die al getroffen waren. En – laten we 

eerlijk zijn – ook de financiële gevolgen van het schrappen van één van onze belangrijkste 

inkomstenbronnen als vereniging. De publieke opinie veranderde snel en binnen een paar 

dagen was het ook echt onverantwoord om het toernooi door te laten gaan. Een dikke streep 

erdoor.  
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Een dikke streep door zowat alles daarna. De 

intelligente lockdown vroeg om ongekende 

maatregelen. Sluiting van de banen, daarna weer 

opening voor de jongste jeugd, daarna de wat 

oudere jeugd, toen mochten langzamerhand ook 

weer senioren de baan op. Maar met looproutes, 

eerst alleen enkelen, geen high-fives, met toezicht 

en wat al niet meer. Als wedstrijdcommissie 

hadden we de stelling ingenomen, dat zonder 

terras en kantine het ondoenlijk en sowieso vooral 

niet gezellig genoeg zou zijn om nog wat te 

organiseren. Uiteindelijk mochten deze echter weer voorzichtig open en vanuit het bestuur 

werd ons dringend verzocht om toch nog wat te organiseren voor de zomervakantie. 

 

Natuurlijk waren heel veel mensen nog terughoudend, maar er waren immers ook nog genoeg 

mensen die popelden om weer eens wat te gaan doen op de baan, liefst in een wedstrijdvorm 

en met zoveel mogelijk gezelligheid. Om inkomsten te genereren (ja, daar gaan we weer, 

maar voor het voortbestaan van de vereniging o zo 

belangrijk) en met de mogelijkheid “oudere” 

voorraden ook wat op te maken. Want er was 

immers al weken niets meer geconsumeerd in het 

paviljoen.  

 

En de competitie zou na de vakantie gaan starten, 

dus was het ook een goede mogelijkheid om te 

kijken of we daar als vereniging klaar voor zouden 

zijn of we om konden gaan met 4 teams thuis en de 

bezoekende teams daar nog bij. Hoe we dat dan 

zouden moeten of kunnen organiseren. 

 

Het Zomeravondtoernooi dat we daarop uit onze 

koker hebben getoverd was een succes. Eén avond 

(we hadden nog een mogelijkheid achter de hand 

om twee avonden te organiseren), met een gelimiteerd aantal deelnemers van 40, zodat we 20 

binnen en 20 buiten konden houden. Gepersonificeerde viltjes, zitplaatsen voor iedereen, 

éénrichtingsverkeer etc. Alles om de regels in acht te nemen en toch iets gezelligs te kunnen 

doen. Het was een groot succes, iedereen vond het fijn om weer eens lekker te tennissen en 

onder de mensen te kunnen zijn. Ouderwets gezellig. Maar toch bekroop me steeds het gevoel 

en bleef de gedachte of het veilig genoeg was geweest. Of we er wel genoeg aan gedaan 

hadden om e.e.a. in goede banen te leiden. Onze conclusie was dat het best kon. Het aantal 

mensen konden we in de kantine herbergen en met 

de nodige voorzorgsmaatregelen qua hygiëne zou 

het te doen zijn. Wel was me duidelijk dat – 

naarmate ook bijvoorbeeld de drank meer in de 

man kwam – het steeds moeilijker was om de 

grenzen niet op te zoeken en hier en daar te 

overschrijden. Om ook in die situaties iedereen 

zich steeds bewust te laten zijn van de ruimte en de 

eigen plaats daarin, hebben we alle belijning en 

bestickering op een nog duidelijker manier 
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aangepast. Jammer dat het nodig is, maar 

het vergroot toch de kans dat alles binnen 

de regels blijft en verkleint de kans op 

uitglijdertjes die grote gevolgen zouden 

kunnen hebben. 

 

Zo hadden we ondertussen redelijke 

voorwaarden geschapen om verantwoord 

wat te kunnen organiseren en gingen we 

nadenken over de club-

kampioenschappen. Twee onderdelen 

hadden we voor de zomer al gemist en 

met de uitgestelde start van de competitie 

in het najaar in zicht en daarna de Grand 

Slam en het Weemen Open in zicht, wilden we toch een poging doen om dat op touw te 

zetten. Dus liefst direct na de zomervakantie starten en vóór de kermis de finales zodat we 

ook daarmee niet in het gedrang zouden komen. Een heel nieuwe opzet voor ons en voor 

iedereen, dus dan is het toch een beetje een gok. 3 onderdelen tegelijk, alle deelnemers 

mochten in 2 onderdelen inschrijven. Over een periode van 2,5 week met de finales op vrijdag 

en zonder echt verhinderingenreglement. Afwachten hoe dat weer uit zou gaan pakken. 

Hebben we genoeg speeldagen of misschien wel teveel, moeten we misschien dan het 

weekend schrappen? Doen er weinig mensen mee of juist heel veel? En doen die dan in één of 

twee onderdelen mee?  

 

Dat pakte uiteindelijk best goed uit. We 

konden van de inschrijvingen (het aantal viel 

ons echt wel heel erg mee), vijf leuke 

categorieën maken. We moesten wel het één 

en ander bij elkaar schuiven, maar ook dat 

pakte best aardig uit allemaal. Op basis van 

richtlijnen en beperkingen vanuit de overheid 

hebben we een paar keer een besluit moeten 

nemen dat we eigenlijk liever niet namen – en 

dat we normaal gesproken ook nooit genomen 

zouden hebben. We moesten een enkeling 

helaas uitsluiten van deelname, een paar wedstrijden uitstellen, alsnog wedstrijddagen 

schrappen en uiteindelijk de wedstrijden om de 3
e
 en 4

e
 plaats niet laten spelen (vanwege te 

grote drukte), maar buiten dat waren het leuke clubkampioenschappen met merendeels 

spannende wedstrijden en een leuke, geslaagde finalevrijdagavond. De uitslagen van deze 

bijzondere clubkampioenschappen vind je aansluitend aan dit verslag. 

 

Als je het zo leest, lijkt er allemaal nog niet zoveel mis. Maar vervolgens namen de risico’s 

(voor deelnemers, maar ook voor de organisatie) in onze ogen weer zover toe, dat Grand Slam 

geschrapt werd, we het Weemen Open moesten schrappen, de competitie werd afgebroken en 

uiteindelijk niets meer mocht, behalve vrij spelen (en trainen). Zelfs het overwegen van een 

laddercompetitie (waarvoor in onze nieuwe KNLTB app voorzieningen zijn), had geen zin 

meer. 
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En toch probeer ik altijd lichtpuntjes te vinden. Weliswaar is er momenteel weinig meer 

toegestaan, maar als je bedenkt dat het glas halfvol is in plaats van half leeg: we mogen nog 

steeds tennissen!!! 

 

In tegenstelling tot veel andere sporten, mogen we nog steeds lekker buiten de baan op, we 

mogen nog dubbelen zelfs. Fijn dat we nog gewoon kunnen spelen, weliswaar rekening 

houdend met onderlinge afstand, maar in het ergste geval moet je daarvoor een keer een 

balletje laten schieten om te voorkomen dat je te dicht bij je dubbelpartner in de buurt komt. 

Een goed excuus bij een verloren punt soms………… 

We zullen er voorlopig aan moeten wennen en mee om moeten gaan, het is niet anders. 

 

Toch biedt het feit dat we nog mogen tennissen, voor anderen juist mogelijkheden om toch 

aan sport te blijven doen. Waar andere sporten niet meer mogelijk zijn, kan men in plaats 

daarvan op de tennisbaan lekker bezig en in beweging blijven. Zo hebben inmiddels al 

behoorlijk wat mensen kennis kunnen maken met de vrijheid die de tennissport biedt en 

hebben we inmiddels al een aanzienlijk aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Sommigen 

vooralsnog tijdelijk (fijn dat we die mensen ook wat kunnen bieden in deze voor iedereen 

moeilijke tijden), maar ook al diverse mensen die het zo goed is bevallen, dat ze hebben 

besloten lid te blijven van onze vereniging. 

En wacht maar tot het weer beter wordt, we minder beperkingen hebben en ook de kantine 

weer open mag. Dan zullen ze ontdekken dat tennis niet alleen op de baan, maar zeker ook 

naast de baan een fantastische, gezonde én gezellige tijdsbesteding is! 

 

Want tennis is tenslotte daadwerkelijk “met afstand” de leukste sport! 

 

Ik hoop dat het me gelukt is jullie een klein inzicht te geven in de lastige tijd die we ook als 

Wedstrijd-commissie doormaken. Ook wij staan te popelen om weer volop bezig te gaan met 

de gebruikelijke activiteiten en hebben de nodige teleurstellingen te verwerken gehad op dat 

gebied. Maar gezondheid is het belangrijkst, ook wij snappen dat. 

Ik hoop ook dat het gelukt is, toch nog wat positieve puntjes op te sommen voor wat betreft 

het bijna voorbije seizoen en vooral stil te staan bij de mogelijkheden die wij als tennissers 

wél hebben. 

 

En het is me zeker gelukt om in dit stukje 

het C-woord te vermijden, want dat horen 

we toch al veel te vaak helaas. Volgend 

jaar hopelijk weer een normaal verslagje 

over de normale activiteiten in een 

clubblad met een groter wordende 

oplage. Veel sterkte de komende tijd blijf 

zoveel mogelijk lekker actief tennissen. 

 

Michel Jilissen, 

namens de Wedstrijdcommissie 
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Uitslagen Clubkampioenschappen Dubbel en Mix 2020 
 

GD 5/6 
 

1) Anke Erps en Jim Hesen 

2) Mieke Weemen en Mat Nabuurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HD 6 
 

1) Joost van de Groes en Mark Thoonen 

2) Willem Ardts en Jim Hesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DD 7 
 

1) Jolijn Janssen en Lian Wijntjes 

2) Mieke Kusters en Yvet Martens 
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GD 7 
 

1) Riet Kersten en Elwin Kersten 

2) Nicole Keijzers en Rick Keijzers 

 

HD 7 
 

1) Elwin Kersten en Ashwin Nabuurs 

2) Frank van der Poel en Koen Vervoort 
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Van de jeugdcommissie 
 
In maart 2020 ging in Nederland veel op slot. Dit hield ook in dat het tennissen van onze jeugd ook 

even niet door kon gaan.  

Heel jammer, maar we snapten wel dat dit nodig was.  

Om te zorgen dat jullie ons niet helemaal vergaten, besloten we een Quarantaine Tennis Bingo te 

organiseren. Dit was iets wat onze jeugdleden thuis konden doen met allerlei leuke activiteiten. 

Een leuk onderdeel was het sturen van een selfie. 
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Voor de winnaars hadden we wat leuke prijsjes gehaald en met inachtneming van de 

maatregelen van de RIVM uitgereikt. Al met al was het dus een leuke activiteit en een goede 

afleiding voor al dat thuis zitten. 
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Op een gegeven moment mochten we gelukkig met allerlei aanpassingen ook wat organiseren 

op de tennisbaan zelf.  

We hadden de jeugdleden in twee groepen verdeeld om zo te zorgen dat er niet teveel 

kinderen en begeleiding op de tennisbaan zouden zijn.  

Op zondag 5 juli was het voor de middag de beurt aan de jongere jeugd. 

Tijdens dit zomertoernooi werden er leuke wedstrijdjes gespeeld en kregen onze kinderen een 

lekker broodje knak om het goed af te sluiten.  
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Aan het einde van die middag was het tijd voor onze oudere jeugd om een lekker balletje te 

slaan. 

Er werden leuke wedstrijden gespeeld. Voor hen was er na het tennissen geen broodje knak, 

maar frietjes met een lekkere snack. 
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Competitie.  

Ondertussen heeft Caroline haar best gedaan om de competitie voor onze jeugd te 

organiseren. Dit is elk jaar weer een enorm gepuzzel en levert een hoop stress op. Gelukkig is 

het haar dit jaar ook weer gelukt om teams te maken en in te schrijven. Dit keer hadden we 2 

oranje teams, 1 groen team en een 1 junioren team (geel). 

De competitie begon na de grote vakantie.  Aan het einde van de competitie dagen mochten 

we helaas niet meer in de kantine, maar we konden het gelukkig wel door laten gaan. 

 

Afscheid jeugdcommissielid! 

Helaas heeft Kirsten voor de grote vakantie afscheid genomen van onze jeugdcommissie. We 

hebben dit nog niet goed afgesloten dus we gaan dit zeker nog een keer doen. Wij bedanken 

haar nu alvast voor alle hulp! 

 

Verrassingstoernooi 
Op zaterdag 12 september was het zover. Een verrassingstoernooi voor onze jeugd. Hieraan 

deden in totaal helaas maar 7 kinderen mee. Om een gelijk aantal te krijgen hadden we ons 

eigen “kind” Caroline ingeschakeld, dus dat was prima. 

   

We begonnen met trekken van een nummer om zo teams van 2 personen te maken. 

Daarna begonnen de activiteiten: 

 

 Kikker happen (in de poedersuiker) 

 

 Smarties van de ene kant naar de andere kant brengen d.m.v. een rietje. 

 

 Het omgooien van bekers met een panty gevuld met een tennisbal om je hoofd en dan 

zonder je handen te gebruiken. 

 

 Het leegmaken van een tissuedoos (gevuld met stuiterballen) die gevestigd was 

middels een riem op je rug door middel van te springen, hossen, shaken etc. 

 

 Handboogschieten met een echte boog ! 

 

 Het ballenkanon. 

 

 Het tennissen tegen elkaar. Met of een mondkapje op of een duikbril die aan 1 oog 

geblindeerd was. 

 

Al met al vielen alle activiteiten wel in de smaak. 

Tussen het wisselen door mocht iedereen nog even grabbelen uit de grabbelton.  

Angelique had gezorgd voor een popcornmachine en een suikerspinapparaat. Dus konden de 

kinderen lekker snoepen tussen de bedrijven door. Ook was er natuurlijk gedacht aan de dorst 

en stond er voor iedereen aanmaaklimonade. 

De tijd die vloog voorbij natuurlijk. 

Na afloop mochten ze het gegrabbelde kadootje openmaken en konden ze weer naar huis. 

Hierna een foto-impressie van hoe leuk dit toernooitje weer was. 
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Helaas  konden we het slaaptoernooi niet door laten gaan dit jaar. Daarom hier wat foto’s van 

vorige slaaptoernooien. 
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Zo hebben we dus door de corona veel minder kunnen organiseren. Maar wat we 

georganiseerd hebben was dan wel extra leuk.  

Dit jaar zal het er niet meer van komen maar hopelijk kunnen we onze jeugd volgend jaar 

weer ontzettend leuke dingen laten doen. Aan ons zal het niet liggen. 

 

Dus: als iedereen zich nu aan de voorschriften gaat houden, dan zijn we het snelst van het 

coronavirus af en kunnen we weer alles een beetje normaal doen.  

Voor wat betreft het oliebollentoernooi: we kunnen nu nog niks zeggen, maar we hopen dat 

dit wel door gaat! 

 

De Jeugdcommissie 
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De Jeugd-servicebeurt van Tessa 

 

Hallo tennisvrienden. 

Mijn naam is Tessa Hendriks. Ik ben 12 jaar oud, ik woon in Haps en zit op het 

Elzendaalcollege in Boxmeer. Ik heb deze jeugd-servicebeurt gekregen van mijn vriendin 

Anke Daanen. Nou bedankt ANKE  ! 

 

Ik vond het eigenlijk best lastig om een stukje te moeten schrijven voor het tennisblad omdat 

ik nog niet zo lang tennis, vandaar. Gelukkig heb ik nu extra lang kunnen nadenken.  

 

Waarom ben ik gaan tennissen? Ik ben door Anke in groep 7 meegenomen als introducee 
tijdens het oliebollen toernooi. En zodoende ben ik daarna begonnen met de tennislessen. Ik 

heb het eerste jaar eigenlijk alleen maar een paar wedstijden in Haps getennist. Door de 

Corona hebben we dit jaar niet zo veel activiteiten kunnen doen. Gelukkig gaan de 

tennislessen nu wel weer door. Ik heb o.a. tennisles gehad van Peter, Bo, Bob en een paar keer 

van Milou. Ik vind de lessen meestal erg leerzaam en leuk.  

 

In september zijn we heel fanatiek begonnen met de competitie groen (Anke Daanen, Daan 

v.d. Oever, Bas Zeelen en ik). Door de polsblessures van Anke en Bas -ze hadden allebei hun 

pols gebroken, Anke haar linker pols tijdens de 1
e
 competitiewedstrijd in Uden en Bas zijn 

rechterpols met een wedstijd voetballen tegen Gennep- hebben we tijdens de competitie 

gebruik mogen maken van de kwaliteiten van Lars Nabuurs, Luc Jacobs en Sanne Thijssen. 

Kei fijn! Helaas is door de Corona de laatste wedstrijd afgelast. Maar we stonden er volgens 

mij best goed voor.  

 

Ik vond de wedstijden ondanks alles erg gezellig en leuk en ook al mocht er geen gebruik 

worden gemaakt van de kantine, de vaders en moeders zorgden toch voor iets lekkers. 

Gelukkig zijn Anke en Bas weer helemaal hersteld. Hopelijk mogen er snel weer meer leuke 

activiteiten georganiseerd gaan worden. Want ik vond het slaaptoernooi en het oliebollen 

toernooi supergezellig en leuk.   

 

Ik mag deze service beurt ook doorgeven en ga dat doen aan: Bas Zeelen. 

Heel veel succes ermee.  

Groetjes van Tessa.  
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Uit de oude doos 
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Frans Daanen  serveert .....nog even niet! 
Helaas heeft Frans aangegeven het momenteel te druk te hebben. Zijn servicebeurt volgt in 

het volgende clubblad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


