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Bestuur
bestuur@tvmallumsemolen.nl

                          Commissies

Voorzitter
Paul Jonker
0545-473886/06-51721043
Secretaris                                                                                 MMM
Saskia Kleinluchtenbeld
0545-475090
secretaris@tvmallumsemolen.nl

Marian Hoks
0545-477363

inzenden kopij:
mmm@tvmallumsemolen.nl

Stef en Tom Kleinluchtenbeld
0545-475229 (bezorging)

                                       Internet site
Jojanneke Hoks
06-10501645
webmaster@tvmallumsemolen.nl

Penningmeester  Ledenadministratie                                                   Kascommissie
Miranda Wahl
0545-474897
penningmeester@
tvmallumsemolen.nl

Joke Bruil                      
Hemstea 31
7152 BD Eibergen
0545-473512
ledenadministratie@tvmallumsemolen.nl

Martijn Rooks
Hans Goeman

Algemeen lid                                    Sponsorcommissie
Agnes Hermus
0545-842611

Bennie Olthof                    Chantal ter Maat

                      Kantinecommissie                               Competitieleiders
Lucel Bennink
0545-477638

Annelize van der Lit Erik Kleinluchtenbeld
Teun Weerman
Maike Klein Gunnewiek
competitie@tvmallumsemolen.nl

Algemeen lid                                   Onderhoudscommissie
Gerald Boswinkel
0545-473771

Tonnie te Koppel             Ivo Stein                                  Bennie Olthof
0545-471138                  0545-472448                            0545-473145

Algemeen lid                                  Activiteitencommissie
vacature Jolanda Stabel

06-37284296
Saskia Kleinluchtenbeld
0545-475090

Linda Wilderink
06-13597641

Tom Kleinluchtenbeld
06-27592063

Paul Kruisselbrink
06-30023844

VCP                                  Technische commissie
Dinie Ormel
06-15347095
vcp@tvmallumsemolen.nl

Vacature

                                       Jeugdcommissie
Jolanda Menneken
0545-477575

Maike Klein Gunnewiek
0545-473822/06-23371189

Elsbeth te Veldhuis
0545-472556/06-36559204

Frank Verdaasdonk
0545-476838

Gabor de Gruil
06-12067371

Tennisleraar                                                                              
Jord Klein Gunnewiek
06-21973522
clubtrainer@tvmallumsemolen.nl
Tennisbaan en kantine Postadres
Rietmolenseweg 5J
7151 MD Eibergen
0545-472891

Postbus 102
7150 AC Eibergen

1



MMM nr. 2  2016

MMM nr
. 2

20
16

Bestuurspagina
Van de ledenadministratie
Woord van de voorzitter
Van de redactie
Activiteitenkalender
Poster najaarstoernooi
Korte samenvatting voorjaarstoernooi 2016
Ik serveer de Pen naar....
Verslag Clubkampioenschappen senioren
2016
Finalisten clubkampioenschappen
Competitie nieuwe stijl
Toernooikalender senioren
Jeugdjournaal 2  2016
Verslag Tennisdagkamp 2016
Toernooikalender junioren

1
2
3
4
4
5
6
7
8

9
10, 11
11    
12
13
13
          

Contributie 2016            
Gezinsabonnement: 350,00€
Seniorleden: 132,50€
2e seniorleden: 122,00€
Studenten*: 66,00€
Juniorleden t/m 10 jaar: 33,00€
Juniorleden vanaf 11 jaar: 66,00€
Slapend lid: 29,00€
Inschrijfgeld: 17,00€
Introducés: per dagdeel 5,00€
Kaartjes hiervoor bij: Joke Bruil

*Om als student aangemerkt te worden dient een kopie 
van studentenpas/bewijs van inschrijving overlegd te 
worden aan de ledenadministratie (scannen/mailen kan 
ook: ledenadministratie@tvmallumsemolen.nl)

Aanmelden:
Via aanmeldingsformulier per mail aan te vragen bij Joke 
Bruil of te downloaden via de website.

Afmelden:
Per mail of schriftelijk via de ledenadministratie:
Joke Bruil, Hemstea 31, 7152 BD Eibergen
Per mail: ledenadministratie@tvmallumsemolen.nl
Afmelden tenminste 1 maand voor einde verenigingsjaar. 
Dus uiterlijk voor 1 december.

Betaling via automatische incasso in 1 of 10 termijnen, 
dit dient u aan te geven op de machtiging.
Wanneer gekozen wordt voor 1 termijn dan wordt het 
bedrag in januari afgeschreven, kiest u voor 10 ter-
mijnen dan wordt het betreffende bedrag in januari t/m 
oktober afgeschreven.

Bij betreden banen: IEDEREEN ALTIJD PASJE OPHANGEN AAN HET DAARVOOR BESTEMDE BORD. 
Hierop zal gecontroleerd worden.

InhoudsopgaveVan de ledenadministratie

In de tussenliggende periode hebben wij
de volgende leden mogen verwelkomen:            
        

Gerrien van Leeuwen
Karin Konniger
Johan Schreurs
Anja Schreurs

Roy Gijging
Janneke van de Kant

Veel speelplezier gewenst bij onze 
vereniging



Grotestraat 2 - 7151 BC EIBERGEN
Telefoon: 0545-476918  Fax: 0545-477681

info@nieuwparadijs.nl • www.nieuwparadijs.nl

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 16.00 - 22.00 uur
Vrijdag t/m zondag en Feestdagen van 12.00 - 22.00 uur.

Het verschil zit ’m in de

Adri Leuverink

Hondevoort 6a
7152 BA Eibergen
Tel. 0545 - 473200

Fotografie

J.W. Hagemanstraat 3  7151 AD  Eibergen 
Telefoon 0545 47 41 90  Email: helmink@colorsathome.nl
Twitter: @helminkeibergen  www.helminkwonen.nl/eibergen

Helmink maakt het mooier bij u thuis

VOORDELIGE ROLLUIKEN
KIJK OP
www.rolluikenachterhoek.nl

ONLINE 
MEUBELEN

NU ONLINE SFEERVERLICHTING 

www.helminkwonen.nl/eibergen

Grotestraat 72
7151 BD Eibergen
tel. 06-21221608
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Woord van de voorzitter
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Tijdens het schrijven van dit voorwoord is het al eind september en hebben we nog 
maar een kwartaal te gaan in 2016. De nodige activiteiten staan weer voor de deur. 
De najaarscompetitie start weer en daarna volgt ons open najaarstoernooi weer van 
30 oktober tot en met 6 november. Geef je hier voor op als je dat onverhoopt nog 
niet hebt gedaan! Succes voor alle deelnemende teams.
Als vereniging zijn we dit jaar helaas geconfronteerd met het overlijden van Annelize 
ter Mors. Via deze weg willen we haar man Gert, familie en vrienden nogmaals 
sterkte wensen in deze moeilijke periode.
Als bestuur kijken we met gemengde gevoelens terug op het jaar 2016 tot nu toe. Begin dit jaar zijn 
onze nieuwe penningmeester en secretaris benoemd. Er zijn weer sponsoren bijgekomen met dank aan 
onze actieve sponsorcommissie, maar de deelname aan de clubkampioenschappen was bijvoorbeeld 
teleurstellend. Gelukkig zijn er nieuwe vrijwilligers opgestaan die de taken in deze commissie willen 
overnemen van de gestopte vrijwilligers. De eerste nieuwe ideeën zijn al geopperd.
Het aantal seniorleden lijkt gelijk te blijven, maar het aantal jeugdleden is wederom gedaald en hier zit dan 
ook een punt van zorg. De jeugd neemt in aantal af, maar de vraag is ook in hoeverre tennis als sport nog 
aanspreekt bij de jeugd en hoe dit te veranderen is. Tel daarbij op de vacature ‘voorzitter jeugdcommissie’ 
en de uitdaging op dit vlak is duidelijk.
Ook op een aantal andere plekken hebben vrijwilligers aangegeven na een aantal jaren trouwe dienst te 
willen stoppen. Het is een ieders goed recht, maar maakt ook dat de aandacht van het bestuur momenteel 
meer ligt op het draaiende houden van de vereniging dan het komen tot een toekomstvisie. Dat uit zich 
vooral in het zoeken naar vrijwilligers op diverse plekken en het uitvoeren van taken die in de ideale 
situatie door een commissie zouden kunnen worden uitgevoerd. Concreet zoeken we vanaf de ALV in maart 
2017 twee nieuwe algemeen bestuursleden, een vrijwilligers coördinator en kunnen de diverse commissies 
nog wel versterking gebruiken.
Ondertussen verandert de omgeving om ons heen. Bij andere verenigingen ontstaan nieuwe ideeën en 
behoefte aan samenwerking. Zo heeft volleybalvereniging Boemerang ons inmiddels benaderd om na te 
denken over een gezamenlijke aanleg van beachvelden op ons park. Tv Neede heeft daarentegen gekozen 
voor de aanleg van een padelbaan, ook een nieuwe ontwikkeling in opkomst. Het zijn voorbeelden van 
nieuwe ontwikkelingen in onze nabije omgeving, die ook voor onze tennisvereniging nieuwe kansen 
kunnen bieden. 
Als bestuur realiseren we ons terdege dat de Ledenvergadering uiteindelijk beslist, maar het verleden 
leert ons ook dat de ledenvergadering zelf slecht bezocht wordt. We hebben dan ook nagedacht over een 
manier waarop we jullie zouden kunnen bereiken om jullie te betrekken bij de toekomst van de vereniging. 
Het idee is dan ook om een informele avond te organiseren waarbij we een aantal mogelijkheden willen 
noemen en daarover in gesprek willen onder het genot van een hapje en een drankje. Meer informatie 
volgt.
De dalende ledenaantallen maken duidelijk dat er een behoorlijke urgentie is om goed na te denken over 
de toekomst van de vereniging en open te staan voor mogelijke veranderingen, mits goed onderzocht. 
Samenwerking met andere verenigingen kan daarbij helpen. Als bestuur zouden we het erg waarderen als 
een ieder tijd en ruimte wil maken om met ons mee te denken tijdens deze informatieve en interactieve en 
wat ons betreft ook gezellige avond. Tot dan!

Paul Jonker



Restaurant
Grand Plaza

Haaksbergseweg 27
7151 AR Eibergen

Tel: (0545) 477 868
Fax: (0545) 477 869

Onze openingstijden:

Maandag, Woensdag t/m Zondag:
16.00 uur t/m 22.00 uur

Dinsdag zijn wij gesloten.

Op feestdagen hanteren wij
aangepaste openingstijden.

Wij hopen U hartelijk te mogen
verwelkomen!

De formule van Grand Plaza
is heel eenvoudig.

Wij bieden een perfecte ambiance en
de juiste sfeer om onze gasten

gerechten van de allerbeste kwaliteit
te serveren tegen

een eerlijke, lage prijs.

LAAGTE 16 EIBERGEN TEL. 0545 - 474308
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Van de redactie
Beste lezers,

Hoewel de hoeveelheid copy voor deze editie wat tegenviel heb ik geprobeerd er weer een lezenswaardig exemplaar 
van te maken.
Helaas zijn ook een aantal adverteerders afgehaakt, getuige het witte vlak op de pagina hiernaast en de pagina 
waar nu 3 advertenties geplaatst zijn plaats van 4. Daarnaast verdween er nog een hele advertentiepagina. 
Gelukkig hebben sommige adverteerders gekozen voor een andere vorm van reclame maken zodat zij dus niet voor 
de vereniging verloren zijn.
Mocht u nog een mogelijke adverteerder weten of wellicht zelf willen adverteren in ons blad infomeert u dan eens 
bij Agnes Hermus naar de tarieven!

Graag maak ik volgend jaar weer, een papieren, MMM. Om deze te vullen is uw bijdrage meer dan welkom! 
Deze kunt u per mail versturen naar Marian Hoks: mmm@tvmallumsemolen.nl, graag voor onderstaande datum.

Neemt u ook eens een kijkje op de site van onze vereniging: www.tvmallumsemolen.nl
Hier zijn recente mededelingen te vinden, maar ook alle MMM’s volledig in kleur!

Inleveren uiterlijk: 12 februari Komt uit op: 25, 26 februari

                
oktober
18, 25
30

Tossavond
Start Mallumse Molen Najaars Dubbel 
Toernooi

Activiteitenkalender

november
1, 2, 3, 4, 5
6
8, 15, 22, 29                                                  

Mallumse Molen Najaarstoernooi
Finale Najaarstoernooi
Tossavond

december
6, 13, 20, 27 Tossavond
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zondag 30 oktober t/m zondag 6 november 2016

Inschrijven?
via: www.toernooi.nl

Er wordt gespeeld op
6 kunstgrasbanen met verlichhng

Eibergen, daar moet je gespeeld hebben!

sportpark
“de Bijenkamp”

inschrijfgeld
€ 8

per onderdeel

toernooinr.:
1601302

gesponsord door

inschrijven tot
  15 oktober

TV Mallumse MolenNajaars  Dubbeltoernooi 2016

Wedstrijdleider: MARIAN HOKS
Inlichhngen via 0545-477363 I dubbeltoernooi@tvmallumsemolen.nl

TENNISVERENIGING MALLUMSE MOLEN
Rietmolenseweg 5J I 7151 MD Eibergen I 0545-472891

Bondsgedelegeerde: Dhr. G. de Voer

Rubrieken: HD I DD I GD
   Categorie:   4, 5, 6 en         

                  7 en 8 20+
                  7 en 8 50+

in poules, daarna
in afvalschema

8

5
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De toernooicommissie, door de vereniging gestoken in een duidelijk herkenbaar, kleurrijk jasje, kan zeer tevreden 
terugkijken op een geweldig voorjaarstoernooi! 
Afgaande op een lichte stijging van het aantal  deelnemers kun je stellen dat onze toernooien nog steeds in de lift zitten!                                                                 
Even het toernooi in cijfers: wij mochten 184 spelers verwelkomen. Samen vormden zij 104 koppels, wat een record 
was.
Maar liefst 61 deelnemers kwamen uit voor onze vereniging, een behoorlijke stijging ten opzichte van de vorige toer-
nooien!
Na het spelen van 142 wedstrijden, waarin 2849 games geteld werden, waren de winnaars bekend.

De winnaars van onze vereniging waren:
DD4 1e plaats Linda Wilderink samen met een speelster van de Kei
GD4 1e plaats Tom Kleinluchtenbeld met Linda Wilderink
DD5 1e plaats Ans Leuverink met Jojanneke Hoks
HD6 2e plaats Teun Scholten met Wouter Tiellemans
DD6 1e plaats Paulien Konniger met Miranda Wahl
HD7 2e plaats Gerard Onstein met Niels Wansink
HD8 2e plaats Kees Brandsema met Paul Kruisselbrink
DD8 1e plaats Joke de Jonge met Marian Hoks

Wij danken de weergoden voor het fantastische weer tijdens deze week, ook een dank je wel voor alle kantine-
medewerkers en natuurlijk onze sponsor                                        voor de heerlijke hapjes en het geweldige buffet  
tijdens het finale weekend!                           
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Nog een paar weken dan gaat het Najaarstoernooi 2016 weer van start, de inschrijving is in volle gang. 
40 spelers van onze vereniging hebben zich al aangemeld, maar er kunnen er nog meer bij! 
Met name de vijftigplussers onder ons willen wij nog wijzen op de 50+ onderdelen in de 
speelsterkte 7 en 8!
Ook sponsor “de Klok” heeft zijn naam weer aan ons toernooi verbonden zodat wij tijdens het toernooi 
weer verzekerd zijn van heerlijke hapjes en niet te vergeten het buffet voor alle deelnemers tijdens het 
finale weekend!
Wil jij ook erbij zijn? Meld je dan snel aan via www.toernooi.nl



DROGISTERIJ PARFUMERIE

D E  F A A M
Brink 15, 7151 CR Eibergen

Tel. 0545 - 477080

Chinees - Japans Restaurant Jasmine Garden
Wilt u eens wat anders eten? Dan moet u eens met de Japanse keuken
kennismaken! Waar de kok het eten met veel spektakel bereidt en serveert.
Dat wordt gegarandeerd een onvergetelijke avond.

Er is keuze uit verschillende Japanse menu’s, zowel met vlees als ook met
vis en gemengd.

Iedere vrijdag, zaterdag en zondag is er een Chinees en Japans buffet, aanvang 17.30 uur. 
Reservering gewenst.

Groenloseweg 14 - Eibergen • Tel. 0545 - 47 56 74. Dagelijks geopend van 11.00 tot 22.00 uur.
Ook op zon- en feestdagen. www.jasmine-garden.net

Slijterij &
Wijnhandel

Brink 20 7151 CR Eibergen. Tel 0545 476658 Fax 0545 472230

Uw specialist in gedistilleerd, wijnen en kado’s.
Altijd scherpe aanbiedingen, 10 % korting op aanschaf van een doos wijn.
Ook voor biertaps, glazen en statafels kunt u bij ons terecht.
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Jan Schipper
Dank je wel Roel.
Ik ben Jan Schipper geboren in Enschede op 14 april 1961. Getogen ben ik eigenlijk nergens.
Heb in Enschede tot mijn 8e gewoond, daarna meerdere keren verhuisd.
Eerst Goor toen Nunspeet vervolgens naar Zwolle en weer terug naar Enschede.
In 1986 ben ik in Eibergen komen wonen. 
Mijn vrouw, Gonny Stortelder, heb ik leren kennen op de Lichtenvoordse Kermis.
We hebben twee kinderen, Blijke geboren 1998 en Jeppe geboren 2000.
In 2005 ben ik een metaalconstructiebedrijf aan de Ballastweg begonnen. We ontwerpen en pro-
duceren onderhoudsmachines voor kunstgras, hekwerken en toegangspoorten, tuindecoraties, in-
dustrielook kasten en tafels, reparatie cp. Onderhoud en leverancier van metaal.
Hier wil ik het bij laten.
Ik serveer de pen naar Harm Van Wakeren.
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Clubkampioenschappen senioren 2016

De clubkampioenschappen 2016 werden dit jaar verspeeld in 2 aparte weken. Net voor de vakantie werd er ge-
streden om de titels voor de Herenenkel en de Gemengd dubbel. Meteen na de zomervakantie werden de wed-
strijden in de Dames- en Herendubbel gespeeld. Hoewel het aantal deelnemers 10% hoger was dan vorig jaar, nam 
het aantal inschrijvingen helaas met een even groot percentage af! Dat betekent dus dat het doel om meer deelne-
mers mee te laten spelen geslaagd is. Met name de dames binnen de club laten het afweten met als dieptepunt dat 
de Damesenkel dit jaar niet gespeeld kon worden. Dus dames: volgend jaar allemaal weer meedoen!!!
Door 2 losse speelweken te hanteren voor de clubkampioenschappen waren deze veel makkelijker te plannen, maar 
het maakte ook dat er relatief weinig wedstrijden op een dag verspeeld werden. Dit kwam de gezelligheid vaak niet 
ten goede. Beide weken mochten we ons verheugen op mooi weer en maar een enkele bui. Wederom was het weer 
een editie zonder blessures.
De finaledag was op zaterdag 3 september die eindigde met de prijsuitreiking van beide CK weken en aansluitend 
een heerlijke BBQ van hoofdsponsor De Klok. Na 5 jaar de CK te hebben georganiseerd, verlaten Ramon Nijboer 
en Erik Kleinluchtenbeld de CK commissie en zal Karin Vermeulen de nieuwe CK 
commissie gaan vormen met enkele leden die zich spontaan hiervoor aangemeld 
hebben! 
De Karel Nijboer trofee heeft voor komend jaar een plekje gekregen in de 
huiskamer van Guus Burbank. 
De Karel Nijboer Trofee is bestemd voor de meest frequente bezoeker van
de CK 2016. 
De wisselbeker van sponsor TopCare projectmeubelen konden we dit jaar uitreik-
en aan onze clubkampioen Stef Kleinluchtenbeld. 
Wij willen bij deze nogmaals benadrukken dat we erg blij zijn met de inzet van de 
kantinemedewerkers en onderhoudscommissie! Zonder deze vrijwilligers geen CK! De foto’s van de kampioenen zul-
len binnenkort te zien zijn in de gesponsorde fotolijsten van Foto A3. Waarvoor hartelijk dank natuurlijk! 
De nieuwe groep leden die zich aangemeld hebben, zijn op dit moment aan het brainstormen hoe we de clubkampio-
enschappen een invulling kunnen geven.
U wordt tijdig geïnformeerd via de nieuwsbrief of per mail. 
Heeft u zelf nog suggesties, alle ideeën zijn welkom of iets anders waar we wat mee kunnen tijdens CK 2017, mail 
het ons!  ck@tvmallumsemolen.nl 
De CK commissie

Sponsoren clubkampioenschappen 2016
Eet en feestcafé De Klok

Foto A3
TopCare projectmeubelen

Balkunstenaars aan het werk tijdens de clubkampioenschappen
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Finalisten Clubkampioenschappen 2016

Wij feliciteren onderstaande clubkampioenen met hun overwinningen!

HE - A 1e Stef Kleinluchtenbeld 
HE - A 2e Tom Kleinluchtenbeld
 

HD - A 1e Ruud Bentsink & Ramon Nijboer 
HD - A 2e Stefan Menkhorst & Micha Gesing
 

DD - A 1e Saskia Kleinluchtenbeld & Annelize van der Lit 
DD - A 2e Miranda Wahl & Marian Wansink
 

GD - A 1e Stefan Menkhorst & Milou Suzan Koeslag 
GD - A 2e Pascal Schenk & Hilde Weerman

HE - B 1e Emile Weeber 
HE - B 2e Roy Gijgink
 

HD - B 1e Emile Weeber & Johan Lindner 
HD - B 2e Roy Timmermans & Erik Vrieze
 

DD - B 1e Annie te Grotenhuis & Marion van Vliet 
DD - B 2e Ingrid Lamaker & Ineke Wilderink
 

GD - B 1e Erik Kleinluchtenbeld & Lotte van Ramshorst 
GD - B 2e Bennie Olthof & Saskia Kleinluchtenbeld

HD - C 1e Harold Boevink & Gerard Onstein 
HD - C 2e Manuel Franco & Harry Zweerink
 

DD - C 1e Yolanda Gerritse & Inge Laninga 
DD - C 2e Christine Peter & Anita Robers
 

GD - C 1e Teun Weerman & Eveline Weerman-Vaartjes 
GD - C 2e Gerard Onstein & Ingrid Lamaker

GD - D 1e Gerald Stellinga & Karen Gerrits 
GD - D 2e Martin Peterkamp & José Kleinluchtenbeld
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     Koenders  
         Simmelinkstraat 1 
     7151 AP Eibergen 



Competitie Nieuwe Stijl: drie aanvullende competitievormen vanaf 2017
De KNLTB wil het succes van de competitie uitbreiden en ervoor zorgen dat het overgrote deel van tennissend Ned-
erland in de toekomst competitie speelt. Om die reden startte de KNLTB in 2015 het project Competitie Nieuwe Stijl 
(CNS). Doel is een verdubbeling van het aantal competitiespelers in 2025. Binnen dit project is het volledige competi-
tieaanbod tegen het licht gehouden en grondig getoetst bij de verschillende doelgroepen, waaronder competitiespel-
ers, niet-competitiespelers, VCL’s, trainers en clubbestuurders. Hieruit blijkt dat er behoefte is aan een beter planbare 
competitie en een versoepeling van de regels. Om hierin tegemoet te komen biedt de KNLTB drie nieuwe, aanvullende 
competitievormen en een versoepeling van het Competitiereglement vanaf de Voorjaarscompetitie 2017. Het huidige 
competitieaanbod zal hierbij in tact blijven. 

Elke stap in het proces van Competitie Nieuwe Stijl is zorgvuldig, weloverwogen en met de juiste specialisten 
genomen door de KNLTB. Belangrijk daarbij was onder meer de data-analyse van innovatief adviesbureau Hypercube, 
dat de huidige situatie in kaart bracht en onderzocht welke competitievormen het meeste potentie hadden. Bovendien 
kreeg iedereen de gelegenheid om online zelf zijn of haar ideale competitievorm samen te stellen. Er bleven enkele 
competitievormen over die weer uitvoerig tegen het licht werden gehouden en werden besproken met zoveel mogelijk 
relevante betrokkenen uit de tenniswereld.

Het resulteerde uiteindelijk in drie vormen die veel spelplezier moeten opleveren en beter passen in de volle agenda’s 
van tegenwoordig. Ze worden hieronder nader toegelicht. Binnen het project Competitie Nieuwe Stijl blijft de KNLTB 
samen met de diverse doelgroepen de competitie en het reglement komende jaren evalueren, monitoren en waar no-
dig aanpassen.

Instapcompetitie

De eerste nieuwe vorm is de Instapcompetitie, die vooral geschikt is voor beginnende competitiespelers van niveau 8 
en 9.  Spelers van 17 jaar en ouder spelen tijdens de Voorjaarscompetitie in april en mei gedurende zeven speelda-
gen, op donderdagavond of zondagmiddag. De keuze voor de dag is aan de spelers zelf. Er worden per speeldag twee 
dubbelpartijen gespeeld, waarbij de samenstelling van de duo’s niet uitmaakt. Zo is het bijvoorbeeld toegestaan dat 
twee dames  tegenover een gemengd duo staan. De nadruk ligt op leuk tennis op je eigen niveau en gezelligheid, de 
duels tellen dan ook niet mee voor de speelsterkte. Om de duur van de duels te beperken, wordt bij een stand van 
40-40 direct een beslissend punt gespeeld en wordt in plaats van een derde set een wedstrijdtiebreak tot tien punten 
gespeeld.

Jongvolwassenen

De tweede is een competitievorm voor jongvolwassenen tussen de 17 en de 35 jaar. Deze competitie is makkelijk te 
plannen naast andere activiteiten. In de Voorjaarscompetitie in april en mei zijn er zeven speeldagen, die pas begin-
nen op zaterdag na 17.00 uur. Teams werken met minimaal vier spelers vier dubbelpartijen af, waarbij een speel-
ronde kan bestaan uit één damesdubbel, één herendubbel en twee maal gemengd dubbel of uit vier heren-, dan wel 
damesdubbels. De nadruk van deze vorm ligt voornamelijk op spelen tegen tegenstanders van vergelijkbaar niveau en 
dezelfde leeftijdscategorie. Ook hier wordt bij 40-40 een beslissend punt gespeeld en is de derde set een wedstrijdtie-
break tot tien punten.

Zomeravondcompetitie

De derde nieuwe competitievorm is de Zomeravondcompetitie voor spelers van 17 jaar en ouder en van alle niveaus 
in mei en juni. Op zeven woensdagavonden komen teams met minimaal vier spelers tegen elkaar uit in vier dub-
belpartijen en net als bij de jongvolwassenen kan worden gekozen uit vier damesdubbels, vier herendubbels of 
één damesdubbel, één herendubbel en twee maal gemengd dubbel. Wederom wordt bij 40-40 een beslissend punt 
gespeeld en is de derde set een wedstrijdtiebreak tot tien punten. De Zomeravondcompetitie kan door spelers naast 
de Voorjaarscompetitie worden gespeeld.

Versoepeling reglement

Binnen het project Competitie Nieuwe Stijl is ook gekeken naar knelpunten en wensen van diverse doelgroepen. Voor 
de Voorjaarscompetitie 2017 betekent dat de volgende wijzigingen: 
1. Meer mensen, meer laten tennissen. Dat is de missie van de KNLTB. Een versoepeling van de regels in het Com  
petitiereglement draagt hieraan bij.  Vanaf 2017 wordt het bijvoorbeeld mogelijk om de opstelling van de (gemengd) 
dubbelspelen na de enkelspelen bekend te maken en in te vullen op het wedstrijdformulier.
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Alsteedseweg 38, Buurse
Tel. 053 56 96 429

www.erve-de-hooge-esch.nl

Ambachtelijke
Kaasmakerij

Nostalgisch
Pannekoekenhuis

Met dank aan onze adverteerders,

baan-, doek- en toernooisponsoren.

    

Sportief advies: doe zaken met onze

adverteerders en sponsoren.

H Y P E R S P E C I A L I S T

W W W . P R O F I L E T Y R E C E N T E R . N L

Eibergen, Venneslatweg 2    T 0545 47 41 66  
Winterswijk, Tuunterstraat 50    T 0543 51 43 00   

VERMEULEN

AUTOSERVICE

ONDERHOUD APK REMMEN UITLATEN BANDEN VELGEN  OOK VOOR ZAKELIJKE RIJDERS

Hyperspecialist in banden en velgen, compleet in autonderhoud
Profile Tyrecenter biedt producten van hoogwaardige kwaliteit voor zowel personen- als bestel-
wagens. Naast de hoge expertise in banden en velgen van topmerken voorziet Profile Tyrecenter 
in een  uitgebreid diensten- en  servicepakket voor alle merken auto’s zoals,  APK-keuringen, 
onderhouds beurten, olie verversen, remmen, accu’s, uitlaten,  schok dempers, glasservice en 
aircoservice.

Meer weten? Bel ons gerust.



 
2. De KNLTB stelt de VCL van thuisspelende clubs in staat om te kiezen voor ‘verkort’ spelen tijdens competitievor-
men waarbij dit niet de standaard is, (m.u.v. de Eredivisie gemengd). Dit houdt in: bij een stand van 40-40 wordt een 
beslissend punt gespeeld en een wedstrijdtiebreak (t/m 10) als vervangende derde set in alle partijen. 
 
Waarom biedt de KNLTB clubs de mogelijkheid te kiezen voor verkort spelen?

•	 Uit het competitieonderzoek blijkt dat een groot aantal leden een beter planbare competitie wil. Zowel de 
huidige competitiespelers geven dit aan als niet-competitiespelers en verenigingsfunctionarissen.

•	 Door het succes van de Voorjaarscompetitie dreigt voor een aantal clubs een tekort aan banen, voornamelijk 
in de weekenden.  Door ze deze mogelijkheid te bieden ontstaat er meer ruimte. 

Wil je meer informatie of wil je meedoen aan deze competitie(s)? Maak jouw vragen of interesse dan kenbaar aan de 
Verenigingscompetitieleider (VCL) van jouw club. Hij/zij informeert je graag verder.

Toernooikalender senioren

Week Datum Organiserende ver. Soort toernooi Inschrijfadres

44 30-10-2016
06-11-2016

T.V. Mallumse Molen
Sportpark De Bijenkamp
Rietmolenseweg 5J
EIBERGEN

Najaars Dubbel Toernooi
HD, DD, GD
4, 5, 6 
7 en 8 20+ en 50+

Marian Hoks,
Mallumse Molenweg 17
7152 AT EIBERGEN
dubbeltoernooi@tvmallumsemolen.nl
www.toernooi.nl

46 13-11-2016
20-11-2016

T.V. Neede
Kronenkamp 8  
NEEDE

Ter Avest Dubbel Toernooi
HD, DD, GD in poules
3, 4, 5, 6 17+ 
7 en 8 25+

Dennis de Jong
06-23105079
teravesttoernooi@tv-neede.nl
www.toernooi.nl

05 30-01-2017
05-02-2017

Grintebos 
Geukerdijk 94 
HAAKSBERGEN

Twentse Indoor 
Kampioenschappen
HE, DE, HD, DD, GD
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Mevr. J. Rutbeek 
Rutbeekweg 65 
7546 PR ENSCHEDE 
06-55393203 
jannekerutbeek@hotmail.com

11 13-03-2017
19-03-2017

Goorse T.C. 
Diepenheimseweg 37 a 
GOOR

Kunstgrasdubbel toernooi
HD, DD, GD
4 15+
5,  6, 7 en 8 17+

Mevr. L. Wissink 
Catsstraat 9 
7471 XP GOOR 
0547-850138 
leoniewissink@gmail.com

12
13

20-03-2017
02-04-2017

TC Delden 
De Mors 2 
DELDEN

HE, DE, HD, DD, GD
2, 3, 4, 5, 6 en 7 17+
HD, DD, GD 8 17+

Dhr. V. de Groot 
Steinwegstraat 27 
7491 KD Delden 
06-42283462 
videgro@hotmail.com

13
23-03-2017
29-03-2017

Mallumse Molen
Sportpark De Bijenkamp 
Rietmolenseweg 5 
EIBERGEN

Voorjaars Dubbel toernooi
HD, DD, GD
3, 4, 5, 6 en
7 en 8 17+ en 50+

Marian Hoks, 
Mallumse Molenweg 17 
7152 AT EIBERGEN 
dubbeltoernooi@tvmallumsemolen.nl
www.toernooi.nl
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PENTERMAN B.V.
Bouwbedrijf

voor al uw bouwwensen!

Olden Eibergsedijk 4    Tel. 0545 - 47 30 70       
7151 NB  EIBERGEN     Fax 0545 - 4732 23
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Na een hele mooie, droge 
nazomer gaat de temper-
atuur toch echt wat naar 

beneden.
Langzaamaan wordt het 

herfst met alles wat daarbij 
hoort, soms wat regen en 

ook wat wind.

We zijn blij met

Sara Visser 
en

Eva Wielens

als nieuwe juniorleden en 
wensen hen veel speelplezier 

bij onze vereniging

Resultaten toernooispelers

12

De zomervakantie werd door 2 van onze jeugdspelers deels gebruikt om mee te doen aan 
toernooien.
In week 33 bezocht Teun Scholten het Jeugdtoernooi van TC Sprenkelaar in Apeldoorn. 
Hij had zich ingeschreven voor JE 11 t/m 17 jaar. Nadat hij 2de geworden was in de poule 
moest hij in de 1/4 finale tegen de eerst geplaatste speler, dat was helaas een te zware op-
gave voor Teun.
In week 35 had hij meer geluk, misschien doordat hij het hier niet al-
leen hoefde te doen. Samen met Lotte te Raa werd ingeschreven voor de Open  
Goorse voor het onderdeel GD speelsterkte 6. Na in de poule het eerst geplaatste koppel ver-
slagen te hebben, konden ze in het daarop volgende afvalschema doorstoten tot de finale, die 
winnend werd afgesloten.
Hopelijk gaan wij nog meer van dit koppel horen, zij hebben zich inmiddels ingeschreven voor 
het Mallumse Molen Najaarstoernooi!



Boenders
Keurslager
Die... van de grillworst!!!
Uw specialist in lekker vlees
Brink 5   7151 CR Eibergen   tel. 0545-471393   fax 0545-477295

LAAGTE 5   7151 BS EIBERGEN   0545-472707

Telefoon: 477475

Voor elke feestelijke
aangelegenheid uit én

 thuis!Voor elke feestelijke
aangelegenheid uit én

 thuis!



Zonovergoten driedaags Tenniskamp groot succes.

Op 18, 19 en 20 augustus vond voor de 14e keer het Tennisdagkamp voor de jeugdleden van 
Tennisvereniging Ruurlo, Tennisvereniging Mallumse Molen uit Eibergen en Tennisvereniging De 
Wildbaan uit Borculo plaats.
De drie tennisverenigingen organiseren al jaren gezamenlijk deze tennisdagen voor de jeugd in de 
laatste week van de zomervakantie. 

Trainers Jord Klein Gunnewiek en Tom Kleinluchtenbeld zorgden samen met drie enthousiaste 
hulptrainers, waarvan de meesten al jaren hun medewerking verlenen, voor een gevarieerd 
tennisaanbod. Er waren 40 deelnemers in de leeftijdscategorie van 8 t/m 14 jaar.
De ochtenden stonden in het teken van tennis. De ene keer een oefening, de andere keer een 
spel, zodat het voor alle leeftijden leuk is. 
De middagen zijn gevuld met andere sportieve activiteiten. 
Donderdagmiddag werd er softbal en voetbal gespeeld en naast de tennisbaan was een 
buikschuifbaan opgesteld. Warm weer en water is altijd een goede combinatie.
De tweede middag zijn we naar het Klimbos in Ruurlo geweest. Wat een succes! Verschillende 
parcours werden afgelegd. Tot hoog in de bomen waren de kinderen en (hulp)trainers te vinden.
Op zaterdagmorgen werden er wedstrijdjes gespeeld. Iedereen op zijn/haar eigen niveau. Een 
mooie afsluiter van het tennisgedeelte.
Traditiegetrouw hebben we de laatste middag gezwommen in het zwembad in Ruurlo. Na het 
zwemmen hebben we het Tennisdagkamp afgesloten op de tennisbaan in Ruurlo.
De organisatie kijkt terug op drie zeer geslaagde dagen. De kinderen hebben het onderling goed 
naar hun zin gehad en maakten er samen een geweldig leuk kamp van. We hopen velen van hen 
en ook andere enthousiaste tenniskids van onze tennisverenigingen volgend jaar weer te mogen 
verwelkomen.

Toernooikalender junioren

Week Datum Organiserende ver. Soort toernooi Wedstrijdleiding

12
13

20-03-2017 
02-04-2017

TC Delden 
De Mors 2 
DELDEN

Delden Open Jeugd
Open Toernooi 
Groen 10 t/m 12 (E, D), 
JE, JD, ME, MD
11 t/m 14, 11 t/m 17

Dhr. V. de Groot 
Steinwegstraat 27 
7491 KD Delden 
06-42283462 
videgro@hotmail.com
www.toernooi.nl

Verklaring van gebruikte afkortingen in dit overzicht:
E = enkel, geen apart onderdeel voor jongens en/of meisjes 
D  = dubbel
JE = Jongens enkel
ME = Meisjes enkel
JD = Jongens dubbel
MD = Meisjes dubbel
GD = gemengd dubbel
10 t/m 12, 11 t/m 12, 11 t/m 14, 11 t/m 17, t/m 12 en t/m 14 is de leeftijdsaanduiding, vaak rekent men hier met geboortejaren, 
zo mag je b.v. aan het onderdeel t/m 12 deel nemen als je geboren bent in 2004 of later.

Omdat de wintertoernooikalender voor het district Gelderland nog niet beschikbaar is zie je hier alleen 
één Overijssels toernooi
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De aandacht van de doelgroep vasthouden

Maarse zorgt met bevlogen vakmensen voor druk- en printwerk van 

hoogwaardige kwaliteit, geproduceerd op de beste machines. Daarbij 

voel je de persoonlijke, betrokken en laagdrempelige benadering met 

oog voor mens en milieu. eerlijke communicatie > dat voelt goed

Kiefteweg 12, 7151 HT Eibergen telefoon: 0545 473083 e-mail: info@maarsedrukwerk.nl www.maarsedrukwerk.nl
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