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VVaann  ddee  rreeddaaccttiiee    
  
Dit is onze zomereditie: van harte welkom!  
 
In dit nummer aankondigingen van van zomer- en 
nazomerevenementen; kijk echter ook in de jaarkalenders bij de 
komende maanden! Maar natuurlijk zoals je gewend bent in het 
zomernummer: veel verslagen van Jeugd en Senioren van de 
verrichtingen in de competitie. Veel leesplezier en een fijne 
zomer gewenst. 
 
Redactie Koriandermix. 
 

NNiieeuuwwee  lleeddeenn    
 
We verwelkomen ook nu weer veel nieuwe Korianderleden: 

Kim 

 

Nolte Dag 

Dinant van Koeveringe Junior 

Tycho 

 

Timmerman Junior 

Yuna 

 

Iwasa Pupil 

Vignesh 

 

Damodharan Senior 

Susham 

 

Ghose Senior 

Aman 

 

Kochar Senior 

Santash 

 

Kotkar Senior 

Sa Chin 

 

Mukesh Senior 

Peter 

 

Walda Senior 

Valesca van Zwieten Senior 

Vincey van Zwieten Student 
 

 
Welkom! 
 

IInn  ddiitt  nnuummmmeerr::  

  
Van de redactie 3   Oranje 1 11 
Nieuwe leden 3   Meisjes t/m 17 12-13 
Van de voorzitter 5   Voorjaarscompetitie jeugd 14-15 
Thuisblijvers, Ladies Night 6   Verslagen: Gemengd 35+ 16-17 
Clubkampioenschappen 7   HD 50+ 18-19 
Verslagen: Groen 1 8   Zaterdag HS 20 
Groen 2 team 3 9   Zondag HS 35+ 21 
Rood, 1 en 2 10 

 
Jaarkalenders 22-23 
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VVaann  ddee  vvoooorrzziitttteerr  
 
 
De voorjaarscompetitie is net achter de rug en is afgesloten met een heerlijke 
BBQ  Het zaterdagteam HD 35+ 1  is kampioen geworden, van harte 
gefeliciteerd. 
 
Op 8 juni hebben wij meegedaan met het Kris Kras door Almere event. 
Koriander was een stempelpost voor de deelnemers en zij konden bij ons een 
kopje koffie of fris drinken. Ondanks het slechte weer die dag hebben wij 
toch nog een aantal mensen mogen ontvangen. Wally en Frans bedankt voor jullie inzet. 
 
Het Paard-Veulentoernooi stond op 9 juni (1ste pinksterdag) op de agenda, ondanks het mindere weer 
werd deze dag weer druk bezocht en hebben alle deelnemers weer veel plezier gehad. 
 
Zaterdag 22 juni hebben Alexa en Pearl weer het jaarlijkse Gezelligheidstoernooi georganiseerd.  
Ze begonnen om 19.00 uur en met alle banen bezet (24 deelnemers per ronde) was dit weer een 
geslaagde avond. Vooral de loterij op het einde van de avond. De tafel van de Kruidenbuiltjes snoepte 
bijna alle prijzen voor de neuzen van de andere deelnemers weg, het was zeer hilarisch hoe zij keer op 
keer juichden als er weer een prijs binnen gesleept werd.  
 
Tiijdens de Nacht van de Jeugd was het heerlijk weer. Ik ben even gaan  kijken en wat was er weer een 
hoop gezelligheid. Op elke baan was er een onderdeel wat de jeugd moest afronden. Wat waren ze 
fanatiek!  Er bleven zo’n 22 kinderen slapen en toen het echt donker was hebben ze Glow in the Dark 
tennis gedaan. Ik heb de foto’s gezien en dat zag er spannend en leuk uit. 
 
De volgende dag om 7.00 uur gingen de slapers weer naar huis en werd het park weer netjes gemaakt 
voor de start van de Sharp Open Koriander. Om 9.00 uur werd het spits afgebeten door Dennis 
Lankreijer en Edward Beerlage. Zij speelden tegen Wally Robijn en Tom Renting in de HD6. Er was al 
aardig wat publiek die de heren zo vroeg kwamen aanmoedigen. Ondanks de hitte van deze dag hebben 
wij alle wedstrijden kunnen spelen. Petje af voor alle deelnemers die deze dag gespeeld hebben. 
 
Dit jaar word ook het thuisblijverstoernooi weer georganiseerd, op zaterdag 20 juli, 27 juli en 3 
augustus. Verder in het clubblad vind u de informatie hierover. 
 
Ik wil iedereen  een hele fijne vakantie wensen en zie jullie graag op de club en zijn er vragen of ideeen, 
spreek dan iemand van het bestuur aan. 
 
Michèle van den Assem – Renting 
voorzitter@koriandertennis.nl  
 
 

  

mailto:voorzitter@koriandertennis.nl
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TThhuuiissbblliijjvveerrssttooeerrnnooooii  
 

Voor de thuisblijvers: op 3 achtereenvolgende zaterdagen (20 juli, 27 juli en 3 
augustus) organiseren wij vanaf 18.30 uur een dubbeltoernooi (HD/DD). 
 
Je speelt met een vaste dubbelpartner, maar wisselen per avond kan en mag 
ook. Bij dit toernooi zijn introducées toegestaan. Geen dubbelpartner ? Geen 
probleem, dan vinden wij er één voor jou.  
 
Je hoeft niet alle zaterdagen beschikbaar te zijn, je kunt ook één of twee zaterdagen meedoen. 
Je bent om 18.15 uur aanwezig. Rond 22.00 uur is de prijsuitreiking van die dag. Er is ook een 
toernooiprijs, maar daarvoor komen alleen in aanmerking de spelers die drie zaterdagen gespeeld 
hebben. Elke zaterdag staat er een potje op tafel voor een vrijwillige bijdrage. 
 
Opgeven met partner (zonder mag ook dan zoeken wij iemand) onder vermelding van de data waarop je 
beschikbaar bent door uiterlijk 10 juli een mail te sturen naar: peter.vallentin@kpnmail.nl  
Wij hebben er zin in, jullie ook ? 
 
Michele, Karin, Ad en Peter [Dit bericht is als nieuwsbrief verspreid; deadline voor inschrijven kan achter de rug zijn.] 

 
 
 

LLaaddiieessnniigghhtt  22001199    
 

Op 14 september houden wij de jaarlijkse Ladiesnight. De 
vakantie zit er dan weer op, dus een goede reden om de 
sportieve activiteiten weer op te pakken. Meld je aan met je zus, 
vriendin, buur-vrouw???…..zodat we er een hele gezellige avond 
van kunnen maken. Heb je geen partner, dan proberen wij er 
een voor je te vinden, maar schroom niet en schrijf je in. 
 
Ook dames van de andere tennisverenigingen in Almere zijn 
welkom.De kosten voor deze gezellige avond zijn  
10.00 euro per koppel. Om 19.00 uur worden jullie op het park 
verwacht en verwelkomd met een aangeklede koffie! Deze 
wordt uiteraard door onze “gastheren” aangeboden en zij zullen 
deze avond de verzorging op zich nemen. 
 
En ook dit jaar zijn JOIN SPORT en STYLE & FUN EVENTS met hun 
kleding op het park aanwezig. 
Dus naast tennissen ook koopplezier… Aanmelden voor deze 
ladiesnight kan via:  
evenementen@koriandertennis.nl  
Vermeld je naam, speelsterkte en ook die van je partner. 
 
De gastheren en wij hebben er weer zin in dus…..laat ons versteld staan, we hopen heel veel dames te 
mogen verwelkomen op 14 september. 
 
Marry & Michele & Anneke. 
 

 
 
 

mailto:peter.vallentin@kpnmail.nl
mailto:evenementen@koriandertennis.nl


 
 

 

 

 

 

 

Dit jaar zijn de Clubkampioenschappen Enkel  & Dubbel  weer 
samengevoegd.  Er kan meegedaan worden in beide onderdelen. 

                                                 
 

Deelnemen kan in de categorieën 3 t/m 8 

 

Inschrijfgeld per onderdeel 
7,50 Euro (contant) 
 

Schrijf de data in je agenda! 
 

Inschrijven kan vanaf  10 juni 2019  

tot en met 23 augustus 2019 

 
 

 
 

  

 

Schrijf je in via: 

https://mijnklntb.toernooi.nl 
 
Verhinderingen : bij 1 categorie maximaal 2 
 : bij 2 categorieën maximaal 1  
 

 

 

Onze vereniging is actief, mogen wij op jullie rekenen? 
Wij hopen velen van jullie te mogen verwelkomen, want wie wil er 

nu niet Clubkampioen 2019 van T.V. Koriander zijn?! 
 

Sportieve groeten van de Technische Commissie 

Paul, Frans, Petra, Caroline 

 

 

Tennisvereniging Koriander 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2019 

ENKEL & DUBBEL  
VAN 31 augustus t/m 8 SEPTEMBER  
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GGrrooeenn  tteeaamm  11  
 
 
Ibrahim vertelt: 
Ik vond het een ontzettend leuk seizoen, we 
hebben hard getraind met Juf Pearl. Iedereen heeft 
zijn best gedaan en leuk gehad. Het leukst was dat 
elke wedstrijd een uitdaging was. Nu nog hard 
trainen voor het volgende seizoen. 
 
 
Tycho vertelt: 
Ik vond het super fijn hoe ons team het gedaan 
heeft, helaas zijn we net geen kampioen geworden 
maar wel knap dat we tweede zijn geworden want 
het was een heel moeilijk seizoen en 3 weken voor 
het einde waren we nog maar 5de, dus het was 
moeilijk -maar dat maakt het juist leuk. 
 
 
Coach/ begeleider Tamara vertelt: 
Als ouder & coach/ begeleider van Groen Korainder 
1 sta ik al een aantal seizoenen langs de lijn als we 
uit spelen en vul ik de wedstrijddocumenten in als 
we thuis spelen. 
 
Als ouders samen zorgen we er voor dat onze kids 
op tijd bij de wedstrijden aanwezig zijn en zorgen 
we samen als team voor de snacks als we thuis 
spelen. Nadat we bij de najaarscompetitie 
kampioen zijn geworden, was de start bij de 
voorjaarscompetitie even wennen. Niveautje hoger, maar ze deden het goed en hebben lang achter 
elkaar 5de gestaan in de poule. Natuurlijk is er wel eens frustratie als het niet lukt en vallen er tranen als 
er een wedstrijd verloren wordt, maar dit hoort er helaas bij.  
 
Door er samen na de wedstrijd nog even over te praten, wordt er toch terug gekeken op een paar fijne 
wedstrijden die er gespeeld zijn. Dat ze de competitie af zouden sluiten met een mooie 2de plek hadden 
ze dan ook niet verwacht! Daarom mogen ze dubbel zo trots zijn op zichzelf en op het team! 
 
En als coach/ begeleider ben ik trots op dit team: Ibrahim, Dylan, Omar, Madhiya & Tycho! 
Jullie zijn toppers en blijf oefenen en trainen met jullie toppers van tennisjuffies Pearl & Alexa! 
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GGrrooeenn  22  TTeeaamm  33  

  

 
 

Voor het eerst meedoen met groen, een meidenteam met Jade, Neomi, Robin, Eline en Amira. 
En wat hebben ze het leuk gedaan zeg in de Voorjaarscompetitie!  
 
Leuke partijtjes gespeeld met leuke rally’s en heel veel tie-breaks. Ze hebben super goed getennist en 
jullie kunnen zeker trots zijn op jezelf.  Je ziet de meiden steeds meer groeien. 
 
Top hoor!!!! Ga zo door!!! 
 
Sandra Witziers 
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TTeeaamm  RRoooodd  
 
Even voorstellen: wij zijn Sjoerd, Ralph, Mark, Rishaan en Rythm van Team Rood. Sommigen van ons 
hebben voor het eerst meegedaan aan de World Tour competitie, sommige andere kinderen speelden al 
voor de tweede keer. Deze tour speelden we best vaak bij verschillende tennisclubs in Almere!  
 
Maar we gingen ook naar Blaricum, Weesp en Amsterdam. Dat is leuk, je ziet telkens andere plekken. En 
je leert veel kinderen kennen, wat ook leuk is. Wij hebben veel plezier gehad en weer veel geleerd op de 
baan! 
 

 
vlnr Ralph, Mark, Sjoerd. 
Linda Stefels. 

 

KKoorriiaannddeerr  RRoooodd  22  tteeaamm11  
 

Vanaf 19 mei was het dan zover: de toppers van Koriander Rood 2 mochten eindelijk beginnen aan de 
2de periode van de competitie. 
 
Ons team bestond uit  Sabina, Luuk, Brandon, Ian, Fatim en Lisette. Deze periode speelden we o.a tegen  
ATC-Buiten, Eemnes en Blaricum. Wat hebben we met de ouders van deze kanjers mooie wedstrijden 
gezien. Wat zijn er prachtige rally's gespeeld, mooie punten gewonnen en verloren. Maar ook naast de 
tennisbaan hadden ze veel plezier samen. 
 
Tussen de wedstrijden door is er in de pauze vaak tijd voor limonade met iets lekkers. Hoewel ze hier 
vaak geen tijd voor hadden, omdat ze alweer aan het spelen waren. 
 
Ook een groot compliment aan de tennisjuffen. Waar het aan het begin van het jaar nog een beetje 
zoekende was, zag je de kids gedurende de weken groeien. Langere rally's spelen, op de goeie positie 
klaarstaan. Ik heb een leuk seizoen gehad en wil iedereen bedanken voor het goede, sportieve en leuke 
tennisseizoen!!! 
 
Voor degene die nu naar oranje gaan, heel veel succes en net zoveel plezier :-) 
 
Groet , Mark Vlietstra 
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OOrraannjjee  11    
 

 
 

Wat hebben wij er mooie zondagen op zitten. Wat zijn er veel wedstrijdjes gespeeld en wat hebben we 
er van genoten. We waren fanatiek en gingen voor de winst maar wel met een lach,dat hebben we veel 
gedaan.  
 
Wat ons jongens team speciaal maakte, als we niet gingen spelen, gingen we elkaar aanmoedigen!! We 
hebben allemaal ons specialiteiten. We hadden Ilha de slicer, Shaheer het servicekanon, Sem de 
traimrails plaatser, Luca de smashkoning en Jochem de foliespecialist.  
 
Zoals u leest dus een geweldig kampioensteam. Want de puntjes hebben we wel binnen gehaald. Op 
naar de najaarscompetitie.  

De mannen.  
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MMeeiissjjeess  1111  ttoott  eenn  mmeett  1177  

  

 
Deze voorjaarscompetitie is heel leuk en leerzaam geweest. Dit was voor iedereen hun eerste 
competitie in geel. In de meeste gevallen moesten onze meisjes spelen tegen veel oudere en ervaren 
spelers. Ondanks dat ging het voor de eerste competitie best goed. 
 

 
We zijn als 6e van de 8 geeindigd.  
We hopen dat de volgende competitie nog meer succes zal opleveren! 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
  
Aliona Volkava, teamleider. 
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VVoooorrjjaaaarrssccoommppeettiittiiee  22001199  KKoorriiaannddeerr  11  mmeeiissjjeess  tt//mm  1177  jjrr  
 
Na het kampioenschap in het najaar van 2018 zijn we deze voorjaarscompetitie in een andere 
samenstelling gestart met Yael en Laura als welkome nieuwelingen in het team. Niet alleen was de 
samenstelling van het team anders, ook werden we in een hogere klasse ingedeeld. In de eerste 3 
wedstrijden bleek al snel dat het een zwaardere strijd zou gaan worden en speelden we tegen sterkere 
tegenstanders. Deze eindigden uiteindelijk ook boven Koriander 1 in de eindklassering. Ook Startbaan 1 
bleek nog te sterk voor ons , waarmee uiteindelijk we uiteindelijk met een 5e plaats genoegen moesten 
nemen. Toch een mooi resultaat, met 21 van de 42 wedstrijdpunten en dus hebben we niet minder dan 
de helft van het aantal wedstrijden weten te winnen. Ook goed dat we net als vorig jaar met 5 spelers in 
het team waren opgesteld, zodat we ondanks de vakanties en feestdagen toch steeds konden spelen 
zonder een beroep te doen op vervanging van spelers. 
 
Yael komt in de voorjaarscompetitie als beste speelster uit de bus met 7 van de 10 gewonnen 
wedstrijden, goed gedaan! 
 
De laatste wedstrijddag op 2 juni in IJburg was vooral een record als het ging om de temperatuur, die de 
30 graden passeerde. Met genoeg drinken en vooral doorzettingsvermogen konden we deze laatste 
tropische dag goed  doorstaan en winnend afsluiten. Daarmee kijken we terug op een zeer 
geslaagde competitie, met altijd enthousiaste ouders (fijn dat jullie erbij waren!) aan de zijlijn en een 
zeer gemotiveerd spelersteam, dat er het maximale uit heeft gehaald in een plezierige sfeer en altijd 
sportief gedrag. Complimenten hoor, trots  op jullie en een resultaat dat er mag zijn. En natuurlijk nu 
weer op naar de volgende uitdaging na de zomervakantie: de najaarscompetitie..... 
 

 
 

Paul van der Heijdt 
Begeleider Koriander 1 meisjes tm 17 jaar 
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NNaajjaaaarrssccoommppeettiittiiee  jjeeuuggdd  22001199  

  
De teams en aanvoerders voor de Najaarscompetitie 2019 zijn bekend! Lees hieronder verder. 
Rood en Oranje starten zondag 8 september.  Groen t/m 17 mix en meisjes starten 14 en 15 september. 
Verdere info volgt nog.  
 
Mocht er nog vragen zijn dan kan je het mailen naar jeugdcomp@koriandertennis.nl 
Heel veel tennisplezier en succes met de wedstrijden. 
 
Sportieve groet, 
J.C. en de juffie’s 
 
Rood 1 -team 1  Rood 1 -team 2 
-Alexander Droog   -Lisette Vlietstra 
-Maxim v/d Laak   -Isa Oomkens 
-Mark Polovets    -Rishaan Sinha 
-Max Betker    -Rhytm Bischt 
-Kai Betker   -Brianna Ipek  
- Mats  Loupias   -Andrew Wong   
 
*Leon Droog    *Mark Vlietstra  
 
Oranje 1 -team 1                        Oranje 1 -team 2                               Oranje 2- team 3      
- Jessi Klaver                                -Rudhra Sinha                                  -Thijs Vlietstra    
- Leontina Moikovic                      - Sidhant Ghose                               - Aron Makloufi 
- Emily Kingori                             - Sana Ghose                                    - Rayan Blaas 
- Jesse Gietman                            Rishika Singh                                  - Michelle Mesters 
- Mees de Winter                        -                                                          -Jahro Vyent 
- Julien Akkerman                       -                                                          -   
 
*Danielle Klaver                              *    ???                                              * Tim Mesters 
 
Oranje 2 -team 4                       Oranje 2 -team 5 
-   Joost Burger                          - Brandon Chong  
-   Ivanne Boerboom                  - Jasper Rinsma 
-   Injoo Song                              - Luuk de Vries 
-   Omar Zeljkovic                       - Ian Cheung 
-   Amalia Dumenica                   - Ralph Akkerman 
-   Fatim Bangoura                     - Sabina Dhondt 
 
*Tom Burger                        *Jasper de Vries                                     
 
Groen 1 -team 1                        Groen 1 -team 2                             Groen 1-team 3 
-Tycho de Mooij                         -Zeger ter Stege                               -Robin Witziers 
-Axel ter Zege                            -Kenan Mujagic                                -Eline van Inge 
-Omar Contreras                        -Anna Pankratov                              -Kaylee Cheung 

-Ibrahim Shah                            -Jordan Ruitenschild                        -Tara Dujmovic 
                                                   -Julian v Scheppingen                     -Amira Blaas 
                                                                                                           -Neomie Schobel 
*Tamara de Mooij                    *Jasper v Scheppingen                   *Sandra Witziers 
 
Groen 2 (team 4) 
-Shaheer Kidwai 
-Sem Niemoller 
-Luca Paoli 
-Jochem Borsboom 
-Ilia Zaker 
 
*Denise Niemoller 
 
 

mailto:jeugdcomp@koriandertennis.nl
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Zaterdag 11 t/m 17 MIX          Zondag t/m 17 meisjes-team1          Zondag t/m 17 meisjes- team2  
 
 
-Danilo Feijen                             -Chayenne v der Heijdt                      -Jara van Arkel  
-Dayton v Wilsem                       -Hanna Kreike                                    -Rubey van Hemert 
-Demi Jane Bennewitz               -Marije Kreike                                    - Robin Taekema 
-Ashley Schobel                         -Laura Cavoli                                     - Laura Dujmovic 
                                                                                                              - Yael Munoz 
                                                                                                                             
*Marco Schobel                           *Paul v der Heijdt                             * Jara van Arkel 
 
Zondag t/m 17 meisjes-team 3     Zondag jongens t/m 17                Zondag t/m 14 meisjes  
 
-Damini Bissumbhar                    -Tycho Timmerman                          -Hanna Volkava 
-Taniya Bissumbhar                    - Quintin  Jelsma                              - Yaara munoz 
-Moice Lapar                               - Dinant Koeveringe                         - Mahdiya Kidwai 
-Sayen Tielle                               - Injuc Song                                      - Nikolina Vucic 
                                                    -Darcy Robijn                                   - Josipa Vucic 
 
*R.Tielle                                           *Tycho Timmerman                        * Aliona Volkava 
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VVeerrssllaagg  VVoooorrjjaaaarrssccoommppeettiittiiee  GGeemmeennggdd  3355++  ZZaatteerrddaagg  
Dit jaar bestaat ons team uit: Marko Neumann, Jim 
Lachman, Jennie Lachman [uw verslaggever] en Marja 
Goddijn. Dit jaar ontbreekt Diederic ’t Hooft i.v.m. studie. 
Heel veel succes Diederic! Vervolgens kregen wij te horen 
dat door omstandigheden Marja nog maar twee 
wedstrijden kon meespelen. Haastig op zoek gegaan naar 
invallers en gelukkig wilde Saskia Lim de overige 
wedstrijden gaan invullen, op een na! Hiervoor was 
Michelle van den Assem bereid om met ons mee te 
spelen. Tenslotte hebben wij het team aangevuld met 
Peter Lentjes! Waarvoor onze dank! 
Het programma zag er als volgt uit: drie thuis- en drie 
uitwedstrijden. 
 
De eerste speeldag speelden wij thuis tegen Hoogland 2. Marko was afwezig en Diederic kon gelukkig 
voor hem invallen. Zowel Marja en Diederic speelden hun enkelspel voortreffelijk. Diederic won zijn 
enkelspel in een 2-setter. Marja had alles gegeven, maar verloor uieindelijk in de 2e set de tiebreak. De 
mix, HD en DD werden allen verloren in 2 sets. Eindstand 4-1 verloren. Desondanks was het gebak en de 
hapjes na afloop goed verzorgd. 
 
De tweede speeldag hadden we vrijaf (en gelukkig maar, want het was slecht weer)! 
De derde speeldag speelden wij thuis tegen Huizen 1. Een paar van deze tegenstanders kenden wij nog 
van 2 jaar geleden van de laatste competitiedag die niet zo leuk was verlopen. Doch met goede moed 
gingen Marko en Marja beginnen aan hun enkelspel.  Marja verloor haar enkelspel in een 2-setter en 
Marko won zijn enkelspel. Zijn tegenstander moest opgeven door een blessure aan zijn knie. Peter 
Lentjes viel bij ons in en speelden de mix met Jennie. Na een leuke partij hebben zij helaas verloren in 
een 2-setter. De DD verliep enigszins stroef doordat het gedrag van een van de tegenstandsters niet 
optimaal was. Helaas werd de wedstrijd verloren in 2 sets. Alle hoop was nu gevestigd op de HD. De HD 
werd gespeeld door Marko en Jim. De tegenstander had een extra persoon laten komen om alsnog de 
HD te kunnen laten spelen. Zij maakten er een spannende pot van. De 1e set verloren ze met 6-4, om 
vervolgens de 2e set te pakken met 6-3. Op naar de super tie-break. Deze wisten de heren te winnen 
met 10–6. Chapeau! Eindstand: 3–2 verloren. Ook hier waren de hapjes en gebak weer goed verzorgd! 
 
De vierde speeldag speelden we uit tegen IDUNA 2. Op deze dag mochten wij Saskia in ons team 
verwelkomen. We begonnen pas om 15.00 uur met 1 baan. Hierop werd eerst de mix gespeeld door 
Saskia en Jim. Met de zenuwen in het lijf bij Saskia begonnen ze aan de wedstrijd. Helaas hebben zij de 
mix verloren in 2 sets. Vervolgens begon Jennie aan haar enkelspel nadat er een baan was vrijgekomen. 
Na het inslaan moest zij weer van de baan af, omdat men de verkeerde baan aan ons hadden 
toegewezen die bestemd was voor een ander team. Na een enige tijd kon zij alsnog op een andere baan 
haar partij spelen. Ondanks het mooie weer stond er een flinke wind. Zij heeft haar wedstrijd verloren in 
2 sets. Marko heeft zijn enkelspel voortreffelijk gespeeld. Hij ging er met de winst vandoor. In 2 sets won 
hij de partij! Op naar de dubbels. De DD begon als eerste. Dit was de eerste keer dat Saskia en Jennie 
samen speelden. Gelukkig waren de zenuwen bij Saskia verdwenen. De eerste set was onwijs spannend 
en helaas verloren zij de 1e set in een tie-break. Op naar de 2e set. Deze werd gelukkig gewonnen na een 
lange tie-break. Nu kwam het erop aan in de supertie-break! Helaas hebben zij deze verloren met 10–6. 
Ook de HD werd een spannende pot, die gespeeld werd door Marko en Jim. De 1e set werd gewonnen 
met 6-3. Vervolgens verliezen zij de 2e set met 6-4. Op naar de super tie-break! Zij wonnen deze gelukkig 
met 10-6! Eindstand: 3-2 verloren. Inmiddels was het al laat geworden en aangezien er verscheidene 
mensen afspraken hadden zijn we na 1 (duur) drankje huiswaarts gereden. 
 
De vijfde speeldag speelden we thuis tegen de gezellige tegenstander Nieuwland 3. Jennie begon haar 
enkelspel met knikkende knieen. Zij won haar eerste set met 6-2. De zenuwen bleven haar parten spelen 
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en de 2e set verloor zij uiteindelijk in een tie-break. De 3e set heeft ze uiteindelijk met 6-3 verloren. 
Marko won zijn 1e set vrij snel met 6-2. Hij maakte de 2e set nog spannend, maar gelukkig won hij deze 
in een tie-break. De mix werd gespeeld door invalster Michelle van den Assem en Peter Lentjes. Een 
leuke sportieve en spannende partij om naar te kijken. De 1e set werd helaas verloren met 6-4. Om 
vervolgens de 2e set te winnen met 6-4. Uiteindelijk in de super tie-break ging de winst naar ons met 10-
6. De dubbels moesten nog gespeeld worden met een tussenstand in ons voordeel van 2-1. De 
damesdubbel werd door ons gewonnen in 2 sets en de herendubbel werd helaas verloren in 2 sets. Jim 
raakte helaas in de dubbel geblesseerd. Eindstand 3-2 gewonnen. Deze overwinning hebben wij heerlijk 
gevierd in de zon met lekkere hapjes! 
 
De zesde speeldag moesten wij al heel vroeg (09.00 uur) uit spelen tegen FAK 1 te Groenekan. Onze 
tegenstander had ons van te voren bericht dat zij de lunch zouden verzorgen. Helaas kon Jim niet 
meedoen i.v.m. de blessure die hij de week daarvoor had opgelopen. Dus met 4 man sterk op naar 
Groenekan. We waren bijtijds aanwezig, zelfs de tegenstander was er nog niet. Gelukkig was het weer 
een zonnige dag. Saskia speelde een formidabele wedstrijd. Zij won haar enkelspel met 6-3 en 6-0. Op 
naar het gemengd dubbel, die gespeeld werd door Peter en Jennie. De 1e set werd nog spannend, maar 
helaas verloren zij deze in 7-5. Ook de 2e set kwam in handen van de tegenpartij. Toen was het de beurt 
aan Marko. Marko maakte er een uitputtingspartij van. De 1e set verloor hij met 6-3. Hij kwam goed 
terug en won de 2e set met 6-3. De 3e set: het warme weer begon nu wel parten te spelen en heeft hij 
de 3e set helaas verloren. De DD werd gespeeld door Saskia en Jennie en werd gewonnen in 2 sets met 
6-4 en 6-3. Tussenstand: 2-2. Dus het lag nu in handen van de mannen Peter en Marko. Vol goede moed 
betraden zij het veld. Aan hun inzet lag het niet maar helaas konden zij de winst niet pakken. Zij verloren 
in 2 sets met 6-3 en 6-4. Eindstand: 3-2 verloren. Het       “ verdriet” was snel vergeten door de heerlijke 
lunch die de tegenstander voor ons verzorgd had. Complimenten! 
 
De zevende en tevens laatste speeldag speelden wij uit tegen Naarden 3. Deze wedstrijden werden 
gespeeld bij tennisvereniging “de Hakkelaars” te Muiderberg. Gelukkig was Jim ook weer van de partij! 
Saskia en Marko namen de enkelspel voor hun rekening. Dit waren 2 zware partijen die gespeeld 
werden in het warme weer! Een titanenstrijd werd er gevoerd, die zowel door Marko als door Saskia 
werden verloren in de 3e set. Helaas! Maar jullie hebben goed gestreden! In de mix, die gespeeld werd 
door Jennie en Peter, waren enige woordenwisselingen met de tegenpartij. Helaas kwam dit niet ten 
goede aan de speelvreugde en hebben zij de wedstrijd verloren in 2 sets. Vervolgens zou de DD 
plaatsvinden. Echter, begon de tegenpartij aan te geven dat een van hun de wedstrijd wilde opgeven 
i.v.m. blessure. Na het besluit kwamen ze erop terug en wilden zij alsnog de wedstrijd spelen. 
Uiteindelijk zijn Jennie en Saskia hierin meegegaan. Het werd een 3 setter die door de tegenpartij werd 
gewonnen. Het was aan de herendubbel om de eer hoog te houden. Dat hebben Jim en Marko dan ook 
gedaan. Zij wonnen de wedstrijd in 2 sets. Toppers! Eindstand: 4-1 verloren. 
We zijn uiteindelijk op de 6e plaats geeindigd van de 7 teams met 11 punten. We hebben het gezellig 
gehad, strijdlust getoond en mooi weer gehad! Daarnaast zijn we sportief bezig geweest. De hapjes en 
gebak waren dit jaar ook weer goed verzorgd! Dus wat willen wij nog meer? Winnen , zou je zeggen! 
Natuurlijk, daar gaan we zeker voor als we op de baan staan, maar helaas valt het balletje soms even 
anders dan je zou willen! Volgend jaar maar weer proberen om toch hoger op de ladder te eindigen? Wij 
willen graag de (vaste) invallers: Diederic ’t Hooft, Michelle van den Assem, Peter Lentjes en Saskia Lim 
bedanken voor hun invalbeurten! Zonder 
jullie hadden wij niet kunnen spelen!  
 
Nogmaals bedankt voor jullie sportieve inzet 
en enthousiasme! Verder willen wij de vaste 
supporters, Marco Jansen en Petra Lentjes, 
bedanken voor hun aanmoedigingen. 
Tenslotte willen wij Marja heel veel succes 
wensen en hopelijk zien wij jou toch nog een 
keer bij  Koriander! 
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HHeerreenn  5500++  HHDD  vvrriijjddaaggmmoorrggeenn  
 
Dit team kwam al slecht uit de startblokken bij het inschrijven. Slechts 3 spelers konden worden 
aangemeld. Er was voldoende vertrouwen dat we de incompleetheid zouden kunnen oplossen. Dat is 
inderdaad gelukt met dank aan veel andere Korianderleden, die bij ons wilden invallen, zodat we elke 
wedstrijd toch met 4 man konden aantreden. 
 
12 april thuis tegen Swifterbant 

We speelden met Rien Busch (vast teamlid) en Frans Linger, Kees Verkerk en Chris Ternede (allen 
invaller), terwijl als gevolg van niet voorziene omstandigheden Ad Rijkers (geblesseerd vast teamlid) 
alsnog een partij voor Frans diende in te vallen. Ik was zelf verhinderd doch wat ik er van heb begrepen 
werd het een eclatante overwinning 3-1. Dit resultaat gaf de burger moed voor de volgende wedstrijd 
thuis tegen De Hakkelaars, die hun eerste wedstrijd ook wonnen. 
 
26 april thuis tegen De Hakkelaars  
 
We speelden met Rien Busch en Jop van Breugel als vaste teamleden en Frans Linger en Kees Verkerk als 
invallers.  Het werd een zwaar bevochten gelijkspel tegen De Hakkelaars, de latere kampioen. Kees en 
Rien konden in de eerste partij geen potten breken en werden met 0-6, 1-6 weggespeeld. Op baan 2 
walsten Frans en Jop in de eerste set over hun tegenstanders (6-1) maar in de tweede set kwamen de 
tegenstanders goed terug en wonnen met 3-6. In de daarop volgende supertiebreak waren Frans en Jop 
duidelijk te sterk (10-3). We konden dus rusten met een gelijke stand. 
In de tweede ronde slaagden Frans en Rien er in om hun tegenstanders uiteindelijk in de supertiebreak 
te verslaan. Op de andere baan lukte het Kees en Jop niet om de wedstrijd te winnen. Op de beslissende 
momenten ging het bij hen net niet goed en De Hakkelaars wonnen deze partij. Eindstand 2-2 waar 
beide partijen mee konden leven. 
 
10 mei uit naar Poseidon 3 (Lelystad) 
 
We speelden met Rien Busch en Jop van Breugel als vaste teamleden en Frans Linger en Wim 
Terschegget als invallers. Frans en Rien werden in de eerste partij door hun tegenstanders overklast, 
winst voor Poseidon. Wim en Jop speelden op de andere baan een goede partij, die via de supertiebreak 
door hen werd gewonnen. In de tweede ronden werden Frans en Wim ook door hun tegenstanders 
weggespeeld. Rien en Jop troffen tegenstanders van ongeveer gelijke sterkte doch verloren de eerste 
set na een 1-5 voorsprong in de tiebreak met 8-6. In de tweede set kwam niet de mogelijkheid om terug 
te komen en werd de partij door hen verloren. Het werd uiteindelijk een 3-1 nederlaag. 
 
17 mei thuis tegen Huizen 
 
We speelden met Rien Busch en Jop van Breugel als vaste teamleden en Frans Linger en Chris Ternede 
als invallers. Weliswaar een 0-4 nederlaag maar dat had, zoals ook door de tegenstanders werd beaamd, 
net zo maar andersom kunnen zijn. Wellicht maakten wij op de beslissende momenten meer fouten dan 
onze tegenstanders. Wel spannende partijen, die ons behoorlijk afmatten. Eigenlijk gewoon lekker 
tennissen. Het waren goede wedstrijden. 
 
24 mei uit naar ITL (Lelystad) 
 
We speelden met Rien Busch en Jop van Breugel als vaste teamleden en Philip van der Pol en Wim 
Terschegget als invallers. Het werd een 2-2, waarvan we achteraf het gevoel hadden dat dit niet nodig 
was geweest.  In de eerste partij kwamen Jop en Rien op een 5-1 achterstand doch mentaal konden zij 
het opbrengen om de eerste set toch met 5-7 te winnen. Tweede set een concentratieprobleem en 6-3 
verlies. In de supertiebreak wonnen zij uiteindelijk met 10-12. Op de andere baan hadden Philip en Wim 
geen moeite met hun tegenstanders en wonnen in twee sets. 
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Tussenstand 0-2. 
 
In de tweede ronde een ander verhaal. Philip en Rien liepen achter de feiten aan en konden hun 
tegenstanders niet de baas. Verlies in twee sets. Jop en Wim begonnen voortvarend een gedecideerde 
winst in de eerste set, vervolgens concentratieverlies aan het begin van de tweede set wat resulteerde 
in een 6-3 verlies. In de supertiebreak lieten Jop en Wim kansen lopen en verloren uiteindelijk met 12-
10. Kortom een dag heerlijk getennist met zeer mooi weer maar niet de (overwinnings)punten mee naar 
huis kunnen nemen. 
 
31 mei uit naar Poseidon 2 (Lelystad) 
 
De laatste competitiewedstrijd van deze voorjaarscompetitie was uit naar Poseidon 2 in Lelystad. 
Donderdag viel Rien uit als gevolg van ischias en was het stressen om het team voltallig te krijgen. 
Uiteindelijk kon Wim ons uit de brand helpen en traden we met Ko van Raaphorst, Philip van der Pol en 
Wim Terschegget als invallers en Jop van Breugel als vast teamlid aan voor deze wedstrijd. 
We waren als tegenstanders aan elkaar gewaagd doch wij waren of toonden ons op de beslissende 
momenten sterker en wonen met 1-3.  
 
In de eindstand van deze voorjaarscompetitie kwamen wij op de vierde plaats uit en wonnen wij 11 van 
de 24 wedstrijden. Kortom ondanks de soms personele puzzels een resultaat waar we trots op mogen 
zijn.  
 
Ik wil iedereen, die het mogelijk heeft gemaakt dat we toch steeds met 4 man aan de wedstrijden 
konden beginnen, daarvoor bedanken. Voor de najaarscompetitie hebben we (gelukkig) een team van 6 
personen kunnen inschrijven en zal een beroep op invallers, waar zij ook uit de Koriandergeledingen 
mogen komen, zeer beperkt zijn. 
 
Namens het team HD 50+, 
Jop van Breugel 
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ZZaatteerrddaagg  hheerreenn  ttwweeee  
Voor het derde jaar spelen we nu met een mooi en gezellig team met ongelofelijk veel verborgen talent 
dat op het punt staat om tevoorschijn te komen. Nog maar weer eens een kort voorstelrondje van dit 
dreamteam. 

·         Jordi onze benjamin die helemaal naar Spanje reist om zijn charmes aan schonen te vertonen. 
·         Jurgen, onze dance master met zilveren ster, 
·         Danny; een dochter is leuk maar funest voor de rust, 
·         Bas met 2 meter bekijkt hij alles van grote hoogte,  
·         Jan-Willem, plannen is niet nodig want we regelen alles op het laatste moment 
·         Wouter bewaakt het hele zooitje ongeregeld.     

  
 
De voorbereiding verliep echter niet 
helemaal soepel en om niet nader te 
noemen redenen zijn we ook dit jaar 
weer te laat begonnen met de 
voorbereiding waardoor we onze 
ambities  op voorhand naar een reëel 
niveau hebben bijgesteld; in plaats van 
promotie naar handhaving in de derde 
klasse. 
  
Direct de eerste week bleek dat deze 
ambitie ook het hoogst mogelijk was. 
Tegens Soest Zuid kwamen we niet 
verder dan een paar mooi geslagen 
volleys, onmogelijke ballen of halve sets met goed spel. Aan het einde van de dag stond er 6-0 voor onze 
tegenstanders op de borden. Met dit team hadden we meteen de sterkste tegenstander gehad. 
  
Na 5 competitiedag stonden we op een zo goed als zekere zesde plek na nog een nipte nederlaag 2-4, 
twee maal gelijkspel 3-3 en kleine winst 4-2.  Met maar liefst 9 punten voorsprong op de nummer laatst 
leek degradatie alleen nog in theorie mogelijk. Helaas sloeg het noodloot toe. 
Wouter ging door zijn rug in de fitnesszaal, Jan-Willem door zijn enkel op een kunstgrasveld en Bas liep 
een kuitblessure op tijdens de wedstrijd.  Het resulteerde in het moeten opgeven van 3 partijen tegen 
de degradatiekandidaat nummer 1 Gooische Vallei en een smadelijk verlies van alle andere potten. De 
voorsprong van 9 punten was in 1 weekend geslonken tot slechts 3 punten. 
  
De allerlaatste week zouden we het wel even doen. Een punt of 2 zou in onze ogen zeker voldoende 
moeten zijn. Het team van Bijvanck bleek echter op dreef en gaf ons voor de derde keer met 6-0 aan de 
broek. Het was dus afwachten op het resultaat van de andere teams. Door een 3-3 gelijkspel van de 
Gooische Vallei kwamen zij in punten gelijk. En dan telt het onderling resultaat… 
  
Inmiddels zien we de realiteit van de degradatie onder ogen en durven we onze ambities voor volgend 
jaar al hardop uit te spreken; volgend jaar gaan we voor niets minder dan het kampioenschap! 
  
Een sportieve tennisgroet van de teamcaptain van Zaterdag Heren 2 
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HHeerreenn  ttwweeee,,  zzoonnddaagg  3355++  
 
Om maar met de deur in huis te vallen en je lange beschrijvingen 
te besparen, meteen maar de conclusie: we hebben ons weten 
te handhaven in de derde klasse!  Die prestatie wisten we niet 
eerder na een promotie neer te zetten; daar zijn we dus 
tevreden mee. 
 
Kampioenen van de gelijke spelen! 
Als enige in de competitie wisten we vijf van de zeven 
ontmoetingen gelijk te spelen; dat deed niemand ons na en 
daarmee degradeer je dus niet. Na 792 gespeelde games 
eindigden we ruim boven de zaaglijn en lieten LTV Lelystad en 
Waterwijk achter ons- niet dat we van hen wonnen overigens… 
 

 
 
Nog een paar sfeerbeelden; Erik  
tracht hier op zijn verjaardag 
vooraf wat punten te slijten aan 
de opponenten van ATC Buiten in 
de hoop dat dat zich later zou 
uitbetalen. Die trapten daar niet 
in. Helaas & integendeel. U raadt 
het al: het werd een 
gelijkspelletje. 
 
 
 
 
 
 

 
Op de slotdag moesten we een goed 
resultaat neerzetten tegen onze 
hekkesluiter Waterwijk. Daarvan leek 
gaandeweg in de middag de hele 
vereniging te zijn uitgelopen om dit 
team tegen ons in actie te zien. We 
werden zowat geprest de baanindeling 
op de zonlichtval voor het publiek aan 
te passen: helaas & integendeel.  In 
een ultieme derde set tiebreak stelden 
we – jawel- de puntendeling veilig.  
 
Groeten van Erik, Ruud, Sander, Kees 
en Rob. 
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JJaaaarrkkaalleennddeerr  
 

MEI JUNI  
Woensdag 1  Zaterdag   1 COMPETITIE  
Donderdag 2  Zondag 2 COMPETITIE  / World Tour                                    
Vrijdag 3 COMPETITIE ( inhalen) Maandag 3                                   
Zaterdag   4 COMPETITIE ( inhalen) (Dodenherdenking) Dinsdag 4  
Zondag 5 COMPETITIE ( inhalen)    (Bevrijdingsdag) Woensdag 5  
Maandag 6  Donderdag 6  
Dinsdag 7  Vrijdag 7 COMPETITIE ( inhalen) 
Woensdag 8  Zaterdag   8 COMPETITIE ( inhalen) 
Donderdag 9  Zondag 9 1

e
 Pinksterdag   Paard-Veulen 

Vrijdag 10  COMPETITIE   Maandag 10 2
e
 Pinksterdag   COMPETITIE ( inhalen)/ World 

Tour 
Zaterdag   11 COMPETITIE Dinsdag 11  
Zondag 12 COMPETITIE  Woensdag 12  
Maandag 13  Donderdag 13  
Dinsdag 14  Vrijdag 14 Pittige Toss 
Woensdag 15  Zaterdag   15  
Donderdag 16  Zondag 16  
Vrijdag 17 COMPETITIE Maandag 17  
Zaterdag   18 COMPETITIE  Dinsdag 18  
Zondag 19 COMPETITIE / World Tour Woensdag 19  
Maandag 20  Donderdag 20  
Dinsdag 21  Vrijdag 21 Pittige Toss 
Woensdag 22  Zaterdag 22  
Donderdag 23  Zondag 23  
Vrijdag 24  COMPETITIE Maandag 24  
Zaterdag 25 COMPETITIE Dinsdag 25  
Zondag 26  COMPETITIE / World Tour Woensdag 26  
Maandag 27   Donderdag 27  
Dinsdag 28  Vrijdag 28 Pittige Toss / N8 van de jeugd 
Woensdag 29  Zaterdag   29 N8 van de jeugd  /  Open Koriander  / Uiterste 

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

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

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

Najaarscompetitie 
Donderdag 26  Zaterdag   26 Open Herfst Jeugd Toernooi / 

Najaarscompetitie 
Vrijdag 27 Najaarscompetitie Zondag 27 Open Herfst Jeugd Toernooi / 

Najaarscompetitie 
Zaterdag   28 Najaarscompetitie / kopij KorianderMix Maandag 28  
Zondag 29 Najaarscompetitie Dinsdag 29  
Maandag 30  Woensdag 30  
   Donderdag 31 NBVEBK 

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

Najaarscompetitie(inhalen) 

Dinsdag 17  

Maandag 18  Woensdag 18  
Dinsdag 19  Donderdag 19 NBVEBK 
Woensdag 20  Vrijdag 20 Kerstbingo 
Donderdag 21 NBVEBK Zaterdag   21  
Vrijdag 22  Zondag 22  
Zaterdag   23  Maandag 23  
Zondag 24  Dinsdag 24  
Maandag 25  Woensdag 25 1

e
 Kerstdag 

Dinsdag 26  Donderdag 26 2
e
 Kerstdag 

Woensdag 27  Vrijdag 27  
Donderdag 28 NBVEBK Zaterdag   28  
Vrijdag 29  Zondag 29  
Zaterdag 30  Maandag 30  
   Dinsdag 31  

 




