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Agenda: 

10-18 maart 
Clubkampioenschap-
pen 

Zaterdag 17 maart 
14-16u Open-dag 
ledenwerving 
Zondag 18 maart 
Afscheid J. Meutzner 
16.00-17.30u 

Vrijdag 30 maart & zat. 
31 maart 
Blaashal afbouwen 
08.00u Kom u ook? 

Zaterdagmiddag 31 
maart Openingsteam- 
toernooi 2018 

6 april 
Start KNLTB voor-
jaarscompetitie 

   De voorzitter aan het woord             

maart organiseren we een 
open middag om de leden-
werving een impuls te ge-
ven. En op zondag 1 juli 
organiseren we samen met 
de Esther Vergeer Founda-
tion en de KNLTB een groot 
nationaal jeugdrolstoelten-
nistoernooi. We zijn dus 
goed bezig, maar kunnen 
nog hulp gebruiken. Vind je 
het leuk om je  in te zetten 
voor sponsoring of commu-
nicatie, laat me dat weten. 

En graag nodig ik je uit voor 
de afscheidsreceptie van 
Jan Meutzner op zondag18 
maart, na de finales van de 
clubkampioenschappen. 
Veel genodigden hebben al 
aangegeven te komen. We 
hopen ook dat jij er bij zult 
zijn om hem te bedanken 
voor zijn jarenlange inzet 
voor onze vereniging! Zie 
het artikel hieronder 

Ronald Löhr 

Het wordt sowieso een bij-
zonder jaar. De inspannin-
gen om als eerste vereni-
ging in Woerden de populai-
re sport padel aan ons park 
toe te voegen zijn in volle 
gang. Het bestuur is erg blij 
dat meer dan tien vrijwil-
ligers zich hebben gemeld 
om hierbij te helpen. Al tij-
dens de ALV bleek het grote 
enthousiasme om dit verder 
op te pakken. Cruciaal wordt 
de vraag of we in staat zul-
len zijn de business case 
rond te krijgen in relatie tot 
de vernieuwing van de ten-
nisbanen die over enkele 
jaren plaats vindt. 
Maar er gebeurt meer dit 
jaar. Tijdens de finaledag 
van de jeugd clubkampioen-
schappen op zaterdag 17  

         Afscheid voorzitter Jan Meutzner             
Na maar liefst 27 jaar be-
stuurswerk, waarvan de 
laatste 17 jaar voorzitter 
heeft Jan Meutzner tijdens   
de algemene ledenvergade-
ring van 22 januari de voor-
zittershamer overgedragen 
aan Ronald Löhr. We willen  
Jan bedanken voor zijn ja-
renlange inzet voor tv Crom-
wijck en daarom bieden we  
hem op zondag 18 maart 
van 16.00u tot 17.30u een 
afscheidsreceptie aan. Ie-
dereen die Jan persoonlijk 
de hand wil schudden is 
uiteraard van harte welkom.            

In 1991 werd Jan, als vader 
van enkele jeugdleden 
voorzitter van de Jeugd-
commissie. In 1995 verruil-
de  hij deze functie voor het 
voorzitterschap van de 
Technische commissie en 
in 2001 nam hij het voorzit-
terschap van de vereniging 
over van Cor van de Burg.  
Jan heeft in de loop van de 
jaren met veel (oud)leden 
plezierig samengewerkt en 
getennist en hij hoopt hun 
dan ook op 18 maart te 
mogen begroeten. Jan blijft 
wel lid van onze vereniging. 

Beste tennisliefhebber, 

De lente klopt op de deur, 
een nieuw tennisseizoen 
staat er aan te komen. Ook 
dit jaar zijn we uitstekend 
vertegenwoordigd in de ver-
schillende competitievormen 
die de KNLTB tijdens de 
Voorjaarscompetitie heeft. In 
totaal doen er 47 teams mee 
waarvan 8 juniorenteams.  
We gaan er van uit dat we 
weer meerdere teams tot 
kampioen kunnen kronen. 
Speciaal zien we uit naar de 
prestaties van het eerste 
team. Een sterke speler van 
buiten; Michal Nevrela heeft 
zich bij ons 1e team ge-
voegd waardoor we een 
serieuze kandidaat zijn voor 
het kampioenschap in de 
tweede klasse! 
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   Help ons leden te werven!              
Het ledenbestand is voor het eerst 
door veel opzeggingen teruggelo-
pen tot ver onder de 600 leden. 
De reden was veelal; gezondheid, 
verhuizing of een andere sport 
gaan beoefenen. Niemand had 
het bij onze vereniging niet naar 
zijn zin. Als er tennissers zijn die 
verhuizen buiten Woerden of 
gaan voetballen dan zullen er ook 
tennissers zijn die in Woerden 
komen wonen of sporters die wil-
len gaan tennissen. Begin maart 
zullen we huis aan huis flyeren in 
de ons omringende wijken.  
 

Voor geïnteresseerde jeugd is er 
op zaterdag 17 maart van 14.00-
16.00 uur een open-dag met leuke  
attracties en spelletjes. Dus komt 
allen met (klein)kinderen en 
vriendjes. 

Kandidaat seniorenleden kunnen 
kennis komen maken met tv 
Cromwijck tijdens onze open 
tosavonden op woensdag.  
 
Wellicht weet jij ook nieuwe wijk-
bewoners of iemand anders die 
wil(len) gaan tennissen. Mond op 
mond reclame werkt nog steeds 
het beste!   

   10 tot 18 Maart Clubkampioenschappen           

 

Dit toernooi telt niet mee 
voor je ranking. Dus een 
mooie gelegenheid om eens 
met een vriend(in) met een 
mindere/betere ranking te 
spelen.  
Zondag 18 maart worden de 
finales gespeeld en de prij-
zen uitgereikt. 

 

 

 

Van 10 t/m 18 maart organi-
seert de technische commis-
sie de jaarlijkse clubkampi-
oenschappen voor senioren 
en junioren. Aanmelden kan 
nog tot zondag 4 maart 0.00 
uur via toernooi.nl/
cromwijck.  

Wil je je klaarstomen voor 
de competitie of wil je ge-
woon enkele leuke tennis-
potjes spelen tegen andere 
Cromwijckers dan is dit je 
kans.  

  Padel bij tv Cromwijck?   

De afgelopen maanden heb-
ben we jullie laten weten dat 
we serieus verkennen of het 
mogelijk is om ons tennis-
park uit te breiden met de 
nieuwe, snel groeiende, 
sport padel. Tennis neemt 
steeds meer in populariteit 
af. Ook bij ons is het aantal 
leden flink afgenomen de 
laatste jaren! De combinatie 
met Padel lijkt de oplossing 
voor tennisverenigingen 
voor de toekomst.  
Het leuke van padel is dat 
het als het ware tennis en 
squash combineert. 

We hebben zelf al ervaren 
dat het een eenvoudig eigen 
te maken, maar ook inten-
sieve en verslavende sport 
is. Zowel bij de presentatie 
tijdens de nieuwjaarsborrel 
als bij de algemene leden-
vergadering kregen we veel 
enthousiaste reacties op ons 
idee en we kregen de toe-
stemming van de ALV om 
de plannen verder voor te 
bereiden. De oproep van de 
voorzitter voor ondersteu-
ning vanuit de leden bij het 
uitwerken van deze plannen  
heeft zijn vruchten afgewor-

pen. Dank hiervoor! Enkele 
offertes zijn al binnen! 

We houden jullie op de 
hoogte. Wil je eens  zien  
wat padel is: 
bekijk dan het filmpje:  
https://youtu.be/
hxAe5jkHYEM 

 

 

 

https://youtu.be/hxAe5jkHYEM
https://youtu.be/hxAe5jkHYEM


  

Zaterdag 31 maart ; een 
week voor de start van de 
Voorjaarscompetitie organi-
seert de recreatiecommis-
sie het Openings- teamtoer-
nooi 2018. Competitieteams 
kunnen tijdens dit weekend 
oefenwedstrijden spelen 
tegen andere competitie-
teams van TV Cromwijck. 
Er worden alleen dubbel-
partijen gespeeld!  
Heb je geen team of is je 
team niet compleet geef je 

dan toch op dan kunnen we 
koppels samenvoegen.  

 Laat ons tijdig weten 
of jij en jouw team mee 
doen. De captains van de 
diverse team zullen afzon-
derlijk benaderd worden om 
het toernooi onder de aan-
dacht te brengen!! De se-
lectieteams spelen op paas-
maandag 2 april oefenwed-
strijden bij Be Quick in Gou-
da.  
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  Zaterdagmiddag 31 maart 
 Openingsteamtoernooi 2018           

Openings
(team) 
toernooi 
 
 
 
 
  

dan 16 jaar lid  zijn, zijn de 
ouders / verzorgers ver-
plicht om per seizoen 1 
maal een Bar-, Parkdienst 
te draaien of om te helpen 
bij de op / afbouw van de 
tennishal.  
Wilt u uw dienst(en) afko-
pen. Dat kan voor een af-
koopsom van 70 euro voor 
Seniorleden en 35 euro 
voor Juniorleden; te vol-
doen tijdens de pasjes-
avond. Wilt u bar– park-
dienst verrichten op de data 
van uw voorkeur u kunt nu 
al de door u gekozen data 
mailen. Mail u data van 
voorkeur naar :   jolanda-
hoogeveen@ziggo.nl.  Na 
binnenkomst van uw  mail 
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gaan wij kijken of uw 
voorkeurdata nog be-
schikbaar zijn. 
Pas na bevestiging van 
de barcommissie is uw 
bardienst / parkdienst 
definitief en is uw inzet 
op die datum een feit. 
Als u uw bar/
parkdiensten tijdens de   
pasjesavonden wilt op-
geven neem dan uw 
agenda mee. Let op 
waarschijnlijk zijn dan de 
data van uw voorkeur al 
vergeven! De pasjes-
avonden worden gehou-
den op Maandag 19 en 
Dinsdag 20 maart a.s. 
van 19:30 – 21:00 uur   
in ons paviljoen. 

   Eerst bar/parkdiensten boeken dan 
   je pasje ophalen      
Het seizoen 2018/2019 
staat weer voor de deur,  
dus zijn de voorbereidingen 
voor het maken van een 
passend en sluitend bar-
rooster weer in volle gang. 
Zoals bekend zijn er aan 
het lidmaatschap verplichte 
bar/parkdiensten verbon-
den.  Seniorleden zijn ver-
plicht  om gedurende een 
tennisseizoen ( van 1 april 
t/m 31 maart het daarop 
volgend jaar ) 2x een Bar-,  
Park-  of   Haldienst te 
draaien. Junioren van 16 en 
17 jaar kunnen zelf hun 1 
malige verplichte keuken-, 
hal- of parkdienst vervullen. 
Juniorleden, per gezin 
waarvan kinderen jonger 

Afbouw 
Tennishal 
vrijdag 30 
Maart en 
zaterdag 
31 maart 
 
 
 

  Afbouw tennishal           
Dat betekent dat er weer 
vele handjes nodig zijn om 
de blaashal inclusief LED 
verlichting veilig af te bou-
wen en op te bergen. We 
starten om 8.00 uur op bei-
de dagen 

Pasjes 
afhalen 
maandag 19 
maart 
dinsdag 20 
maart 
19.30u-
21.00u 
 

Geef het even aan Job 
door als je komt. 
Mail:  jobbthart@gmail.co
m.  
Kom je door te helpen je 
bar/parkdienst vervullen 
dan hoef je je niet aan te 
melden! 

Vrijwilligers gezocht voor 
afbouw blaashal op vrij-
dag 30 maart en zaterdag 
31 maart!!!! 
Het winterseizoen zit er 
weer op!  

mailto:jolandahoogeveen@ziggo.nl
mailto:jolandahoogeveen@ziggo.nl
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Voor dit project werken 
we samen met de buurt-
sportcoach Voeding en 
Gezondheid van het Be-
weegteam Woerden.  
Daarnaast zijn we ook 
binnen onze vereniging 
op zoek naar mensen die 
met ons mee willen den-
ken over de gezonde 
aanpak binnen TV Crom-
wijck. Hebt u interesse, 
stuur dan een mail naar  
bc@tvcromwijck.nl  

 

Wist u dat…?  
Eiwitten helpen om de 
spieren te herstellen. 
Een goede combinatie 
voor een ‘herstelhap’ 
bestaat uit voeding met 
koolhydraten én eiwitten. 
Denk bijvoorbeeld aan 
een bruin broodje met 
tonijn (te bestellen in het 
paviljoen!) of een bakje 
yoghurt/kwark met mues-
li. 

 

         Tv Cromwijck wordt  
         steeds gezonder 

Bij TV Cromwijck willen 
we u graag een gezond 
steuntje in de rug geven, 
via deze informatie maar 
ook met de voeding en 
drankjes in het paviljoen. 
Wij hopen de gezonde 
keuze makkelijker en 
zichtbaarder te maken, 
door bijvoorbeeld tijdens 
de voorjaarscompetitie,    
de Bruine Tosti ,  een 
Bruin broodje Tonijnsala-
de , een  keuze uit enke-
le soorten water, en 
daarbuiten  ook fruit zo-
als bananen en appels 
aan te bieden. Dit bete-
kent overigens niet dat 
de minder gezonde keu-
zes verdwijnen, onze 
bitterballen etc. blijven 
ook nog gewoon te be-
stellen.   

Heeft u ook ideeën?                            

   Tennistraining bij TV Cromwijck             

Wil je tennisles volgen bij TV 
Cromwijck? Meld je dan aan bij 
Tennisschool Netwerk. Op 
www.tennisschoolnetwerk.nl lees 
je alles over de tennislessen die 
zij verzorgen. Speciale tennisles-
sen voor kinderen tussen 5 en 8 
jaar, maar ook privélessen en 
groepslessen voor senioren en 
jeugdleden.  
Tennisschool Netwerk biedt een 
totaalpakket met trainingen voor 
zowel de recreatieve als de pres-
tatieve tennisser.  

Kijk voor informatie over 
de tennisles  op de site 
van Tennisschool Netwerk 
of neem contact op met 
de hoofdtrainer van Crom-
wijck: Wesley Quispel via 
06-52 32 56 74. 

Als vereniging willen we 
graag met onze tijd mee-
gaan. Een belangrijke 
ontwikkeling van de laat-
ste jaren is de toene-
mende aandacht voor 
een gezonder aanbod in 
sportkantines. Als be-
stuur vinden we het be-
langrijk om hier aandacht 
aan te besteden, omdat 
wij van mening zijn dat 
gezond eten en drinken 
niet alleen voor topspor-
ters belangrijk is, maar 
ook voor onze jeugdle-
den in de groei, voor de 
ouders die hun sporten-
de kroost gezond willen 
houden en voor de recre-
anten die op een fitte 
manier ouder willen wor-
den.  
Een gezonde voeding 
draagt daarin niet alleen 
bij aan de groei en de 
algehele gezondheid, 
maar het is in een spor-
tieve leefstijl ook belang-
rijk voor het verbeteren 
van sportprestaties en 
een goed herstel na een 
training of wedstrijd.   

  

Wil jij trainen 
In het voorjaar? 

mailto:bc@tvcromwijck.nl
http://www.tennisschoolnetwerk.nl/


Contact: 
 

Telefoon: (0348) 416456 
E-mail:  

Bestuur; 
secretaris@tvcromwijck.nl 

 
Ledenadministratie; 

ledenadmin@tvcromwijck.nl 
nieuw adres of mailadres kunt u 
zelf doorgeven op de site; Log 
eerst in. Kies;   mijn club– wijzig 
lidgegevens! 

Commissies; 
jeugdtennis 

jc@tvcromwijck.nl  
recreatietennis 

rc@tvcromwijck.nl 
bardienst 

bc@tvcromwijck.nl 
Baanonderhoud 

baanc@tvcromwijck.nl 
Technische commissie 

tc@tvcromwijck.nl 
 

Matchpoint, de nieuwsbrief van TV Cromwijck, verschijnt enkele keren per 
jaar. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat het alleen een mededelin-
genblad vanuit het bestuur en de commissies richting de leden wordt. 

Kopij vanuit de leden is van harte welkom!    

 

Heeft u kopij of op- of aanmerkingen of wilt u deze nieuwsbrief niet meer 
ontvangen stuur dan een mail naar pr@tvcromwijck.nl  

 
BANEN VEGEN 

Al enige tijd zijn we bezig 
om iedereen die van onze 
banen gebruikt maakt dui-
delijk te maken hoe we het 
beste met onze banen om 
kunnen gaan. Dit om de 
levensduur van de banen te 
verlengen. In het clubhuis 
hangen duidelijke instruc-
ties die geheel voor zich 
spreken. De borstels te 
zwaar? Dat is ook geen 
excuus meer. Inmiddels zijn 
er diverse lichte betere 
sleepnetten aangeschaft. 
We zouden bij deze nog 
weer een keer willen bena-
drukken dat er zeker 1 x 
per dag grondig  ge-
sleept moet worden!!!  

Gewoon iedere keer slepen 
als je klaar bent  is beter. 

Voor degenen die na je op 
de baan komen is het ook 
wel zo prettig spelen. Bij het 
laatste rondje met het 
sleepnet gaarne dit optillen 
voor de baseline zodat de 
infill op de baan blijft en niet 
in de hoeken terecht komt!! 
Als we met z'n allen er even 
extra aandacht voor hebben 
kunnen we nog lang met 
veel plezier op onze prach-
tige banen spelen.  


