


MMM nr. 2  2018

MMM nr
. 2

20
18

Bestuurspagina
Van de ledenadministratie
Woord van de voorzitter
Van de redactie
Veranderde opzet Verenigingslessen
TV Mallumse Molen zoekt de weg naar de
toekomst
Ik serveer de pen
Verslag Clubkampioenschappen
Stem voor Vrijwilliger van het jaar 2018
Foto’s  klusochtend 21 april
Introductie sleepnetten
Uitslagen Najaarscompetitie senioren
Toernooikalender senioren
Activiteiten kalender
Van de Jeugdcommissie

Toernooikalender junioren

1
2
4
6
6
7 en 8

8
10
11
11
12
14
16
16
17, 18
19, 20
22

Contributie 2018           
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 gaat via automatische incasso.

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

Inhoudsopgave
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mmm@tvmallumsemo-
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                                            Activiteitencommissie
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Technische commissie VCP                               Technische commissie
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                                       Jeugdcommissie
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Irene de Graaf
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Tennisleraar                                                                              
Jord Klein Gunnewiek
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clubtrainer@tvmallumsemolen.nl
Tennisbaan en kantine Postadres
Rietmolenseweg 5J
7151 MD Eibergen
0545-472891

Postbus 102
7150 AC Eibergen                                                            
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Woord van de voorzitter
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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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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.

Bij het openen van de laptop om dit voorwoord te schrijven realiseer ik me dat het al weer 
halverwege oktober is en we richting het einde van het jaar gaan. Dat betekent een aantal din-
gen.

We hebben nog wat leuke evenementen in het verschiet. Zo vindt ons najaarstoernooi nog 
plaats van 28 oktober tot en met 4 november. De deelname lijkt al weer veelbelovend. Iedereen 
die mee speelt, veel succes gewenst! Voor de spelers die niet mee doen, kom gerust kijken en geniet van prachtige 
wedstrijden en een lekker drankje en hapje.

Verder staat de verenigingsavond op vrijdag 30 november op het programma. Zoals iedereen inmiddels weet is dit de 
avond waarop de vrijwilliger van het jaar gekozen wordt, de kampioensteams worden gehuldigd en er daarna nog een 
leuke activiteit wordt georganiseerd. Veel plezier en gezelligheid dus in het vooruitzicht! Zet de datum in je agenda en 
vergeet je niet aan te melden! Wees welkom en neem gerust je partner, een vriend of een vriendin mee. Aanmelden 
kan door een mail te sturen naar secretaris@tvmallumsemolen.nl.

Waar we als bestuur ook met een goed gevoel op terug kijken zijn de clubkampioenschappen. Dit jaar werd er voor 
het eerst in jaren weer een kampioenschap voor de jeugd gehouden. Chapeau voor onze JC. Het enthousiasme spatte 
er vanaf en werkte aanstekelijk voor onze senior deelnemers. Immers de clubkampioenschappen voor senioren von-
den tegelijkertijd plaats. Dankzij de actieve benadering van onze CK-commissie deden er maar liefst 77 senioren mee. 
De finale zondag stond in het teken van mooie partijen, de prijsuitreiking en daarna de bbq waaraan velen deelna-
men. Ook daarna bleef er nog een grote groep hangen om na te praten onder het genot van een hapje en drankje.

Het afgelopen jaar hebben we als bestuur met de nodige vrijwilligers ook veel stil gestaan bij de toekomst van de 
vereniging. Volleybalvereniging Boemerang en onze tennisvereniging hebben elkaar niet kunnen vinden in de realisa-
tie van beachvelden op ons terrein. We zullen onze pijlen dus op andere zaken moeten richten. Feit is dat er wel wat 
moet gebeuren om onze tennisvereniging toekomstbestendig te houden.

Als onderdeel van die toekomst hebben we ook naar de mogelijke alternatieven voor een toplaag gekeken. Onderzoek 
heeft in ieder geval uitgewezen dat we de levensduur van de banen nog kunnen verlengen door het vegen van de 
huidige banen, waardoor we de investering in een nieuwe toplaag kunnen uitstellen en nog meer kunnen reserveren. 
Dit vegen gebeurt alleen als de banen droog zijn, dus niet op een vochtige baan. Door het vegen van de banen wordt 
het zand verspreid, waardoor je als speler beter kunt afzetten en dus niet weg glijdt. Zoals jullie hebben kunnen zien 
zijn inmiddels de sleepnetten geplaatst en is de veeginstructie via de sociale media verspreid. Daarnaast komt de in-
structie nog bij de banen te hangen.

Vanaf oktober verhogen we de frequentie van de verenigingsles naar twee keer per maand. Voor slechts € 5,- per 
keer kun je deelnemen aan een training van onze clubtrainer Jord en kom je makkelijk in contact met andere leden. 
Uit eigen ervaring weet ik hoe leuk en leerzaam deze lessen zijn.

We hebben dit jaar helaas moeten besluiten dat de competitieteams nu zelf de kantinediensten verzorgen, aangezien 
we de kantinediensten vanuit de vrijwilligerspool niet meer volledig kunnen invullen. Dat is wat ons betreft een 
zorgelijke ontwikkeling. Via deze weg wil ik iedereen oproepen om eens na te gaan of je niet een keer per maand of 
eens per twee maanden een kantinedienst wilt draaien. Aanmelden kan op bestuur@tvmallumsemolen.nl

Ik wens iedereen veel gezondheid, geluk en (tennis)plezier de komende maanden en hoop jullie zeker te treffen       
tijdens ons najaarstoernooi, de verenigingsavond of een ander moment op ons park!

Paul Jonker

mailto:bestuur@tvmallumsemolen.nl
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Van de redactie
Beste lezers,

Tot mijn spijt moet ik meedelen dat het bestuur voor wat betreft de communicatie met de leden op termijn geen 
toekomst meer ziet in het uitbrengen van de MMM. Dat betekent dus dat na 45 jaar dit de laatste MMM is. 
In het belang van onze vereniging zal in overleg met de sponsorcommissie aan de huidige adverteerders alterna-
tieven moeten worden geboden.
Allerlei oorzaken hebben aan dit besluit ten grondslag gelegen, het feit dat het uitbrengen van de MMM verliesge-
vend is is slechts één daarvan, ook een steeds weerkerend gebrek aan kopij telde mee.  Dat een tekort aan kopij ons 
opbreekt is in dit nummer goed te zien.
Wellicht dat nieuwe communicatiemiddelen de rol van de MMM gaan overnemen, zo kan onze vereniging bv. gebruik 
gaan maken van de vernieuwde KNLTB ClubApp, waarmee clubs heel gericht met hun leden kunnen communiceren 
en leden gemakkelijker op de hoogte blijven van alles wat speelt binnen de club.
Met enige weemoed denk ik terug aan al die jaren dat ik de MMM mocht maken. Hoe lang ik nu in de redactie zit 
weet ik niet precies, maar het was in de tijd dat de tennisbanen zich nog op de oude locatie bevonden, toen er naast 
Frank Jansen een plekje vrij kwam in de redactie, dus mijn bijdrage zal zo bijna 20 jaar geduurd hebben. Het maken 
van de MMM was toen nog handwerk, samen met Frank werden de per mail binnengekomen stukjes kopij op maat 
geknipt waarna we ze op een A4tje plakten, voorzagen de tekst zo hier en daar van een plaatje en brachten vervol-
gens het stapeltje papier naar Drukkerij Maarse, die er op zijn beurt een clubblad van maakte. Eigenlijk was de MMM  
een collage. Toen Frank na een paar jaar stopte ben ik begonnen de binnengekomen mails in een Word document 
samen te voegen, eigenlijk een digitale collage dus. Ook werd het toen mogelijk foto’s te plaatsen. Omdat Word 
destijds nog lang niet die mogelijkheden had die het nu heeft, zo sprongen foto’s en afbeeldingen  alle kanten over 
de pagina’s heen, stelde Maarse voor over te stappen op een professioneel programma, InDesign geheten. Al weer 
heel wat jaren wordt de MMM nu met dit programma gemaakt en 1 x per jaar per mail verstuurd naar onze drukker 
en naar Jojanneke Hoks die de MMM op onze site zet, nu dus voor de laatste keer.

Rest mij nu niet anders dan iedereen die het mogelijk maakte de gedrukte MMM bij onze lezers in de bus te laten 
vallen te bedanken. Daarbij denk ik allereerst aan al onze adverteerders, die het uitbrengen van ons clubblad finan-
cieel mogelijk maakten. Natuurlijk ook al diegenen die de moeite namen kopij in te sturen, maar ook zeker  Erik 
en José Kleinluchtenbeld, die samen met Tom en Stef gedurende vele jaren na het drukken  de MMM bij Maarse 
ophaalden, er een etiket op plakten en zorgden dat er iemand voor de bezorging gevonden werd.

Marian
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     Koenders  
         Simmelinkstraat 1 
     7151 AP Eibergen 

DE 2 BOVAG
AUTOBEDRIJVEN
VAN EIBERGEN

Haaksbergseweg 2-4, Eibergen Tel: 0545-47 13 13 www.grooters.nl

Kiefteweg 3, Eibergen Tel: 0545-47 12 80 www.berenpas.nl

GROOTERS_BOVAGadv_210x222mm.indd   1 09-05-17   19:05

Verenigingslessen
In 2018 hebben we iedere maand een verenigingsles gehouden en zowel de leden als Jord, onze clubtrainer, ervaren 
deze les als positief. De combinatie van techniek bijschaven, sociale contacten opdoen en tennisplezier, maken het 
tot een succes. Daarom is in overleg met het bestuur besloten om de frequentie van deze verenigingsles te verhogen 
naar 1x per 2 weken.
De volgende data zijn gepland op: 7 en 21 november en 5 en 19 december. 
Laat Jord niet in de kou staan, kom allemaal !
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TV Mallumse Molen zoekt de weg naar de toekomst
EIBERGEN - Tennisvereniging TV 
Mallumse Molen zal banen moeten 
afstoten om het hoofd boven wa-
ter te houden. Ook moet de club 
meer jonge leden zien binnen te 
halen en ze vervolgens behouden.

Wie deze zondagmorgen het tennispark 
in Eibergen oploopt krijgt niet meteen de 
indruk dat het hier om een vereniging gaat 
die de door de jaren heen van 640 leden in 
de hoogtijdagen naar 261 op dit moment 
is gekrompen. Het huidige bestuur onder                                                                                            
leiding van voorzitter Paul Jonker is een 
tijdje geleden begonnen met een inven-
tarisatie van punten die om maatregelen 
vragen. ,,Dat zijn in de eerste plaats de 
banen”, geeft Jonker aan. ,,We hebben er 

zeven en dat zijn er een paar te veel voor nog geen driehonderd leden. Verder loopt de aanwas van jeugd achter en  
zijn meer dertigers en veertigers ook zeer welkom. Daarnaast zoeken we hier op de Bijenkamp naar samenwerking 
met andere sportverenigingen. Daar zullen we naartoe moeten, willen we hier nog jarenlang met plezier op de Bijen-
kamp kunnen tennissen. We pleiten voor een koepel, om als sportverenigingen echt wat voor elkaar te kunnen betek-
enen. Dat komt elke vereniging ten goede. Niet alleen TV Mallumse Molen.”

We hebben zeven banen en dat zijn er een paar te veel voor nog geen driehonderd leden

Terug naar drie banen is te rigoreus

Toernooileider Hilde Weerman meldt 164 deelnemers aan het Najaarstoernooi deze week bij Mallumse Molen. „Een 
mooi aantal dat al een tijd stabiel is dankzij goede contacten met de collega-verenigingen in de omtrek”, geeft ze aan. 
Toen de club in de jaren 90 nog ruim zeshonderd leden telde, waren alle zeven banen hard nodig.  Volgens de maat-
staf van de KNLTB, één baan per honderd leden, zouden de Eibergse tennissers momenteel aan drie banen genoeg 
hebben. Dat is echter te rigoureus, geeft bestuurslid Jeroen Bennink aan. „We willen twee banen afstoten en daaraan 
een andere invulling geven. Want ze simpelweg niet meer gebruiken, werkt verpaupering in de hand. Ze aanhouden 
en onderhouden kan niet meer uit met ruim 260 leden. We hebben ze er liggen en we zoeken nu naar een vorm van 
exploitatie van die ruimte op ons park.”

De vereniging tegen het licht gehouden

Het moment van deze keuze heeft alles te maken met het feit dat de officiële levensduur van de banen erop zit. Met 
goed onderhoud – en reparatiewerk kunnen ze nog een jaar of twee mee. „Met het vernieuwen van de banen als 
aanleiding, zijn we de hele vereniging eens tegen het licht gaan houden en hebben we gekeken waar de behoeftes 
van onze leden liggen en die van de Eibergenaar in het algemeen”, legt Paul Jonker uit. „Kunnen we een multifunctio-
nele rol vervullen op deze plek en zo ja, hoe dan? Waar liggen kansen en wat hebben wij als Mallumse Molen andere 
verenigingen hier op de Bijenkamp te bieden? Die zaken willen we inzichtelijk krijgen en daarvoor zullen we in overleg 
moeten met die andere verenigingen. We zien het elders bij tennisverenigingen ook gebeuren. Overal zijn ledentallen 
teruggelopen en samenwerken is een deel van de oplossing.”

We hebben gekeken waar de behoeftes van onze leden liggen en die van de Eibergenaar in het 
algemeen

Beach sporten zijn hot

Een voor de hand liggende optie is een beach court ter grootte van twee tennisbanen aan te leggen. De volleyballers 
van Boemerang waren enthousiast. Beach sporten zijn immers hot, ook beachvolleybal. Jonker: „Maar zo’n idee loopt 
vast op de financiën. Het zou makkelijker gaan als we in aanmerking waren gekomen voor een Leader subsidie voor 
maatschappelijke ontwikkeling op deze plek. Maar we zitten te veel buitenaf om aan de voorwaarden van de verstrek-
ker te voldoen. Dat is jammer, want met beach sporten haal je een nieuw publiek naar dit park.”

Een idee als een beach court op twee tennisbanen, loopt vast op de financiën

Jonker vertelt dat op facilitair gebied al veel meer wordt samengewerkt met tennisverenigingen in Berkelland om voor 
iedereen de verenigingskosten zo laag mogelijk te houden. „Waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden als een andere 
vereniging dat al heeft gedaan? Dat vinden de collega-verenigingen in de omgeving ook en we delen daarom onze 
kennis. 

Combi-abonnement voetbal en tennis

Ook met overbuurman FC Eibergen hebben we goed contact. De leden die 40- en 45-plus voetbal spelen kunnen bij 
ons tennissen zonder dat ze bij de voetbalclub vertrekken. Voor die categorie zou je een combi-abonnement van voet-
bal en tennis kunnen samenstellen. Voor de voetballers van FC Eibergen bestaat al een tijdje het zomerabonnement 
als de competitie in de vakantiemaanden plat ligt.” 

Talentvolle jeugd kun je als samenwerkende tennisverenigingen meer bieden dan als club al-
leen

De jongste jeugd is een punt van behoorlijke zorg, evenals het niveau van de hoogste categorieën, erkent Jonker. 
„Dat sportieve niveau heb je nodig om de jeugd een uitdaging te bieden. En ook hier geldt dat in samenwerken 
oplossingen schuil gaan. Talentvolle jeugd kun je als samenwerkende tennisverenigingen meer bieden dan als club 
alleen.”   

 
 

Dennis Bremmer
Hallo Allemaal,

Mijn naam is Dennis Bremmer en sinds een aantal jaar enthousiast tennisser bij TV Mallumse Molen. Ik had hiervoor 
al verscheidende sporten geprobeerd, maar die bleven allemaal niet echt hangen. Met tennis is dit gelukkig wel het 
geval. Ik tennis vooral ook voor de gezelligheid en dit lukt erg goed met ons vrijdagavond “mannenclubje” en ook 
sinds dit voorjaar in de zomeravondcompetitie. Ook probeer ik af en toe mee te doen met het tossen op de dinsdaga-
vond.
Als geboren Rotterdammer is het ook een leuke manier om meer mensen in Eibergen te leren kennen. Nu wonen we 
(vrouw en 2 dochters) al sinds 2004 in Eibergen, dus kennen we al aardig wat mensen, maar bij een gezellige club als 
TVMM maakt het alleen maar leuker. 
Dit jaar heb ik dus voor het eerst meegedaan aan de zomeravondcompetitie wat erg leuk was. Daarbij heb ik Maaike 
Wevers  leren kennen en inmiddels ook al een toernooitje mee gespeeld. Ik kan daarom natuurlijk ook niet anders 
doen dan de pen verder te serveren naar haar (omdat de MMM ophoudt te bestaan is er helaas geen vervolg meer 
van deze rubriek, red).

Met vriendelijke tennis groet,

Dennis
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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.

Chinees - Japans Restaurant 

Jasmine Garden

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

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.

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

Slijterij & 
Wijnhandel

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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Clubkampioenschappen 2018

De clubkampioenschappen zijn gespeeld van  25 -8 t/m 9-9 met (hoe kan het anders deze zomer) bijna onafgebro-
ken prachtig zomerweer. Ook dit jaar waren introducés toegestaan in de dames-, heren-, en gemengd dubbel met 
als doel om meer mensen op het park te krijgen en bij onze vereniging te betrekken. We hebben hierop wederom 
veel enthousiaste reacties mogen ontvangen. In totaal hebben 75 spelers/sters meegedaan waarvan 8 introducés.

Het speelschema is zo compact mogelijk gehouden door enkele dagen vrij te plannen. De meeste wensen/ verhin-
deringen en probleempjes konden in goed overleg opgelost worden. We hebben vooral veel sportieve wedstrijden 
gezien van spelers(sters) variërend tussen de 17 en 78 jaar! Verder natuurlijk veel gezelligheid op het park met uit-
gebreide analyses van, en voorbeschouwingen op, de wedstrijden. Dit alles mede mogelijk gemaakt door de inzet 
van leden van de kantinecommissie. Dank daarvoor!

Karel is zijn trofee weer kwijt. De Karel Nijboer Trofee (voor de persoon met de meeste bezoekdagen aan ons park 
tijdens het toernooi) ging dit jaar naar Gerard Onstein. 

Nieuw was de verloting tijdens de prijsuitreiking. Deelnemers en publiek konden dagelijks een gratis lootje afhalen 
en hierdoor meedingen naar een paar leuke prijzen. De lootjes waren zeer gewild en werden onderling ook flink “uit-
geruild”. Dit alles resulteerde in een grote deelname aan de afsluitende en gezellige BBQ. Deze was wederom prima 
verzorgd door onze sponsor de Klok! Ook na de BBQ bleef het met DJ Emile nog lang onrustig op het park…

De volgende mensen zijn in de prijzen gevallen:

HEA 1. Max Thesseling    2. Stefan Menkhorst
HEB 1. Ruud Bentsink    2. Roy Timmermans
DEC 1. Francien Lammers   2. Gerrien van Leeuwen 
DDA 1. Kim Grevink en Hilde Weerman  2. Jojanneke Hoks en Ans Leuverink
DDB 1. Kim Grevink en Marion Wansink  2. Saskia Kleinluchtenbeld en Annelize van der Lit
DDC 1. Yolanda Gerritse en Inge Laninga 2. Anja Schreurs en Lotte Scholten Van Mast
GDA 1. Herman Wilderink en Linda Wilderink 2. Eddy Kleinluchtenbeld en Saskia Kleinluchtenbeld
GDB 1. Bennie Olthof en Miranda Wahl  2. Erik Vrieze en Karin Vermeulen
GDC 1. Gerald Stellinga en Karen Gerrits  2. Jeroen Bennink en Mariska Hulshof
HDB 1. Stefan Menkhorst en Frank Robers 2. Roy Timmermans en Erik Vrieze
HDC 1. Jordi Pit en Gerald Stellinga  2. Dick Loman en Jan Schipper
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Vele handen maken licht werk, zoals hier te zien is bij de klusdag in het voorjaar.  Nadat 2 data hiervoor door 
vorst niet door konden gaan was het raak op 21 april en kon men alsnog aan de slag.

MMM nr. 2 2018                                                                             

12

Introductie sleepnetten
Een paar weken geleden zijn op baan 1, 2 en 3 sleepnetten geintroduceerd. Hiermee willen we zorgen dat het over-
tollige zand beter wordt verdeeld.

We hopen hiermee de banen nog een paar jaar goed te kunnen bespelen.  
Er worden 6 sleepnetten opgehangen, zodat iedere baanhelft door een team kan worden geveegd.

Bij het sleepnet wordt onderstaande instructie gehangen. We verzoeken iedereen om na iedere partij de baan te ve-
gen en ook erop toe te zien dat de tegenstander hieraan meewerkt.

Veel speelplezier en bedankt voor jullie medewerking,

namens het bestuur en de onderhoudscommissie.

Stem voor vrijwilliger van het jaar 2018

Zoals bekend konder er kandidaten genomineerd worden 
voor de felbegeerde titel “vrijwilliger van het jaar”. De 
vrijwilligers die de meeste nominaties hebben gekregen 
zijn:

Tonny te Koppel
Ondanks zijn gezondheid doet Tonny nog steeds erg veel 
voor de vereniging. Tonny zet zich al jaren enorm in voor het 
onderhoud van de banen en het tenniscomplex. Daarnaast is 
hij ook regelmatig te vinden in de kantine, waar hij met plezier 
bardiensten draait!

Yolanda Gerritsen
Yolanda is in 2007 gestart als voorzitter van de jeugdcommissie 
binnen onze vereniging. In 2012 heeft zij het stokje overgedragen 
en ging ze als secreatris aan de slag in het bestuur. Ondanks dat 
Yolanda geen “vaste taken” meer heeft, is zij nog steeds heel 
betrokken en actief in de organisatie van losse evenementen!

Jaap Spoor
Ook Jaap is al heel wat jaren actief binnen onze vereniging. 
Is het niet als bestuurslid, dan wel als vrijwilliger kantine- of 
onderhoud. Jaap zet zich met ziel en zaligheid in voor onze 
vereniging en is altijd bereid om te helpen (halfjaarlijkse 
schoonmaak, een kantinedienst overnemen, neemt de inkoop 
kantine voor zijn rekening)!

Hoe en op wie stemmen jullie?

Omdat Yolanda ook genomineerd is, is het fair om het tellen 
van de stemmen door een ander uit te laten uitvoeren. Zet de 
naam van de kandidaat waarop je wilt stemmen in een mail en 
stuur deze vóór 15 november a.s. naar Evelien Temmink. Het 
mailadres van Evelien is e.temmink82@gmail.com. Namens de 
kandidaten alvast bedankt voor je stem!

Clubavond
Op 30 november a.s. wordt tijdens de clubavond de vrijwilliger 
van het jaar 2018 bekend gemaakt. Naast de kandidaten en 
de kampioensteams heet het bestuur natuurlijk ook alle leden 
inclusief partner welkom.

Het zou fijn zijn als je vóór 
28 november via de mail aan 
Saskia Kleinluchtenbeld laat 
weten of je (met of zonder 
partner) komt. Het mailadres 
van Saskia is secretaris@
tvmallumsemolen.nl.

Het belooft weer een 
gezellige avond te worden!
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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.

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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Heren Dubbel 17+
Vrijdag 3e klasse

ptn Spelers Heren Dubbel 35+
Vrijdag 2e klasse

ptn Spelers

1
2
3
4

Lochem 1
De Kei 2
Mallumse Molen 2
Wildbaan 1

22
16
5
5

Berry Gorter
Roy Verhoeven
Gerard Onstein
Tim Oldenhof
Jeroen Bennink
Michiel Wansing
Arend Fekkes
Jaap Spoor
Herman Wilderink

1
2
3
4
5
6
7
8

Ready-Oldenzaal 3
Rijssen 1
De Molenhoek 1
Zuid Berghuizen 2
Mallumse Molen 1
Deurningen 1
Brilmansdennen 3
Tie-Break 1

21
19
15
13
13
13
6
4

Jeroen Weyermars
Rob Berentsen
Eddy Grotenhuis
Eddy Kleinluchten-
beld
Erik Vrieze
Ramon Nijboer
Charles Knobben

Mallumse Molen speelt nog 1 wedstrijd

Dames dubbel 17+
Vrijdag 2e klasse

ptn Speelsters Dames Dubbel 17+
Vrijdag 3e klasse

ptn Speelsters

1
2
3
4
5
6
7
8

Mallumse Molen 1
Altec 2
Veldmaat 2
Winterswijk 1
Wildbaan 1
Beltrum 1
De Mossendam 1
Groenlo 2

25
18
18
17
15
13
4
2

Wendy Floor
Jojanneke Hoks
Saskia Kleinluchtenbeld
Ans Leuverink
Jolanda Stabel
Cindy Posthuma
Karin Snijder
Renske Sauer

1
2
3
4
5
6
7
8

Beltrum 3
De Kei 2
Ruurlo 1
Groenlo 3
Harreveld 1
Wildbaan 2
Wildbaan 5
Mallumse Molen 2

24
19
17
16
16
10
4
2

Maaike Wevers
Mariska Hulshof
Marlies Hengeveld
Mireille Pelle
Sandra Lankwarden
Karin Konniger

Gemengd Dubbel 
17+
Vrijdag 1e klasse

Spelers/speelsters Gemengd Dubbel 
17+
Vrijdag 2e klasse

Spelers/speelsters

1
2
3
4
5
6
7
8

Glanerbrug 1
Mallumse Molen 1
De Kei 1
Het Wooldrik 3
Haaksbergen 1
Topspinners 1
Harreveld 1
Het Wooldrik 2

24
21
19
12
10
9
8
5

Maike Klein Gunnewiek
Linda Wilderink
Hilde Weerman
Lisa Borckink
Pascal Schenk
Roy Goering
Max Thesseling
Paul Jonker
Ruud Bentsink

1
2
3
4
5
6
7
8

Hasselo 1
Neede 1
Groot Driene 1
Ruurlo 1
Rietmolen 1
Mallumse Molen 2
Het Wooldrik 4
Winterswijk 2

26
20
16
12
11
10
9
8

Annelize van der Lit
Kim Grevink
Miranda Wahl
Renske Sauer
Gerrien van Leeuwen
Lucel Bennink
Aart Schepers
Emile Weeber
Johan Lindner
Bennie Olthof
Dinant Saaltink
Frank Robers
Jaap Spoor

Gemengd Dubbel 
17+
Zaterdag 1e klasse

Spelers/speelsters Gemengd 17+
Zaterdag 4e klasse

Spelers/speelsters

1
2
3
4
5
6
7
8

Bathmen 1
Zelhem 1
De Kei 1
Welgelegen 1
De Koem 1
Haarle 1
Mallumse Molen 1
Zutphen 1

22
20
20
18
13
11
7
1

Milou Koeslag
Elske Weerman
Kim Greevink
Hilde Weerman
Jojanneke Hoks
Stephan Menkhorst
Roy Timmermans
Paul Jonker
Luuk van der Most
Gerrit Stegeman

1
2
3
4
5
6
7
8

Mallumse Molen 1
Het Wooldrik 3
Ludica 7
Hasselo 1
TVVS 1
Enschedese LTC 1
Ludica 6
’t Weusthag 1

26
24
19
18
18
15
9
6

Fransien Lammers
Ingrid Lamaker
Wendy Emaus
Renske Sauer
Eveline Weerman
Harold Boevink
Gerard Onstein
Henk Weerman
Niels Wansink
Angelo Hemink

Uitslagen Najaarscompetitie



december
5, 19
4, 11, 18
                

Verenigingsles
Tossavond

januari
8, 15, 22, 29
16, 30

Tossavond
Verenigingsles

Wij blijven!
Steeds meer bankkantoren in Nederland verdwijnen. 
Terwijl iedereen een bank in de buurt verdient. 
Daarom blijft RegioBank ook in Eibergen. Bij ons 
regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. Op kantoor, 
via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

Welkom!

 
Assurantiekantoor Wormgoor
Grotestraat 32
7151 BD Eibergen
T (0545) 47 50 75
E info@wormgoor.net
I www.verzekering-eibergen.nl

Met dank aan onze adverteerders,
baan-, doek- en toernooisponsoren.

Sportief advies: doe zaken met onze
adverteerders en sponsoren.
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Toernooikalender senioren

Week Datum Organiserende ver. Soort toernooi

44 29-10-2018
04-11-2018

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

Mallumse Molen Najaars 
Dubbel Toernooi
HD, DD, GD
3, 4, 5, 6, 
7 en 8 17+

45 05-11-2018
11-11-2018

L.T.C. De Kei
Tennispark LTC de KEI, 
Kerkhoflaan 3, 
LICHTENVOORDE

Porskamp Open Dubbel 17+ 
Tennistoernooi Lichtenvoorde
HD, DD, GD
4, 5, 6, 7 en 8

46 12-11-2018
18-11-2018

T.V. Neede 
tennispark op sportpark ‘t Haantje, 
Kronenkamp 8, 
NEEDE 

Ter Avest Dubbeltoernooi 
T.V. Neede 2018 17+
HD, DD, GD
4, 5, 6 17+
7 en 8 25+

47 19-11-2018
25-11-2018

A.B.T.C. De Wildbaan 
De Wildbaan, 
Hoflaan 7, 
BORCULO

Open JKB Dubbeltoernooi
HD, DD, GD
3, 4, 5, 6 17+ en
7 en 8 25+

48 26-11-2018
02-12-2018

WITCON, 
Lievelderweg 88 A, 
LICHTENVOORDE

Achterhoekse Indoor 
Kampioenschappen 2018
HE, DE, HD, DD, GD
2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8

5 28-01-2019
03-02-2019

Park Grintebos, 
Geukerdijk 94, 
HAAKSBERGEN

Twentse Indoor 
Kampioenschappen 2019
He, DE, HD, DD, GD
2, 3, 4, 5, 6,7 en 8

10 04-03-2019
10-03-2019

WITCON, 
Lievelderweg 88 A, 
LICHTENVOORDE

Gelderse Indoor 
Kampioenschappen 2019
HE, DE, HD, DD, GD
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9

11 11-03-2019
17-03-2019

T.C. Welgelegen, 
Lage Weide 4, 
WARNSVELD

Open tennistoernooi
HE, DE, HD, DD, GD
3 en 4 
5, 6, 8 17+ en
6 en 7 25+

11 11-03-2019
17-03-2019

Goorse T.C., 
Diepenheimseweg 37 a, 
GOOR

Kunstgrasdubbeltoernooi 2019
HD, DD, GD
4, 5, 6 15+ en
7 en 8 17+

13 25-03-2019
31-03-2019

TV Mallumse Molen 
Sportpark De Bijenkamp, 
Rietmolenseweg 5 J,
EIBERGEN

Mallumse Molen 
Voorjaarstoernooi 2019
HE, DE, HD, DD, GD
3, 4, 5, 6 en
7 en 8 17+

november
4

6, 13, 20, 27
7, 21
30              

finale Mallumse Molen 
Dubbel Toernooi
Tossavond
Verenigingsles
Clubavond

Activiteitenkalender



Van de jeugdcommissie

Seizoen 2017/2018 zijn wij goed begonnen. Er was direct een kampioenschap te vieren. Ons 
Groen 1 team werd kampioen bij de tenniskids. Ze wonnen met 5-1 van de concurrent uit Henge-
lo. Trots op deze toppers! Het is een goed op elkaar ingespeeld team wat het hele jaar ontzettend 
leuk getennist heeft en met heel veel plezier.

V.l.n.r. Gavin, Nynke, Caro, Lisette, Sara 

v.l.n.r. Lieke, Sterre, Troy
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v.l.n.r. Gavin, Rutger, Sara, Liset, Nynke, Caro

Uitslag Najaarscompetitie
Groen 1 ptn In dit team spelen:

1
2
3
4
5
6
7
8

Mallumse Molen 1
Groenlo 1
TC Zuid 1
Lochem 1
Altec 1
Ruurlo 1
Wildbaan 1
Winterswijk 1

33
28
26 
24
19
17
10 
5

Nynke Korten
Sara Visser
Lisette Borgman
Rutger Borgman
Gavin Heuvelink
Caro de Gruil

In deze poule moet Groenlo nog 1 wedstrijd spelen om te bepalen 
wie als eerste eindigt!

(Deze tabel is door de redactie toegevoegd)
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Om net als andere verenigingen een uniforme uitstraling te krijgen hebben wij Intersport bonnen 
weten te verzilveren in mooie clubshirts voor de jeugd die competitie speelt.
In seizoen 2018/2019 worden wederom Intersport bonnen verzilverd maar dan voor vesten die 
tevens voorzien worden van het logo. Dan hebben de kinderen mooie warme vesten voor de win-
terperiode. 

DECEMBER
Gezien de leeftijd van de kinderen hebben we de laatste 2 jaar geen sinterklaasfeest meer gevi-
erd. We hebben deze omgezet naar een decemberactiviteit. Afgelopen seizoen hebben de kin-
deren o.l.v. juf Maike  een spelletjesavond gehad. De heren Gabor, Eddy en Frank bakten volop 
friet, hamburgers en frikadellen. Het was een super gezellige avond waarbij vrijwel alle jeugd aan-
wezig was.

WISSELING JC LEDEN
In december is Frank Verdaasdonk gestopt als JC lid. Wij willen hem ook hier nogmaals bedanken 
voor zijn inzet. In maart mochten wij Marlies Spekreijse verwelkomen als nieuw lid binnen de JC. 
Marlies is de moeder van Sara. Wij zijn blij met haar en wensen haar ook vanaf hier veel plezier 
binnen onze JC.

VRIENDJE/VRIENDINNETJE
In het voorjaar vond het vriendje/vriendinnetje middag plaats. We merken dat dit terugloopt en 
gaan aankomend seizoen een andere opzet bedenken. Alleen voor de allerjongsten blijven we dit 
organiseren.
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BELONINGSSYSTEEM
Voor het meebrengen van een vriendje/vriendinnetje gaan kinderen beloningen krijgen. Hoe dit 
precies in zijn werk zal gaan wordt door ons de komende maanden uitgewerkt. Jord zal dit intro-
duceren bij de kinderen en wij berichten ouders per mail.

MINI/MAXI
Met de open dag hebben wij het Mini/Maxi toernooi gehouden. Helaas was dit een minder groot 
succes dan andere jaren, mede door de vele overige activiteiten van de kinderen. Soms vallen 
evenementen samen, niks aan te doen. Volgend jaar beter!!

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN september 2018
Wederom een feestje bij de jeugd. Op de foto de deelnemers van de clubkampioenschappen met 
2e van links winnares Nynke!

Wij wensen alle jeugdleden een heel leuk, gezellig & sportief tennisjaar!!! 

Namens de jeugdcommissie:
Irene de Graaf
Gabor de Gruil
Eddy Kleinluchtenbelt
Maike klein Gunnewiek
Marlies Spekreijse
Karin Kruidenier
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Toernooikalender junioren

Week Datum Organiserende ver. Soort toernooi Accomodatie

50 10-12-2018
16-12-2018 A.B.T.C. De Wildbaan 

TA Effort JRT* najaar 2018
t/m 12 jaar (JD, MD),  
t/m 14 jaar (JD, MD) 
t/m 16 jaar (JD, MD)

Tennis-Squashcenter 
Lichtenvoorde, 
Lievelderweg 88 a, 
LICHTENVOORDE

51
52

17-12-2018
30-12-2018 W.C. Het Wooldrik

Open Kersttoernooi Tennis Inn Het 
Wooldrik 2018
Groen 1 (JE, JD, ME, MD) 
10 t/m 12 jaar (JE, ME) 
10 t/m 14 jaar (JE, JD, ME, MD) 
11 t/m 17 jaar (JE, JD, ME, MD) 
Oranje 1 (Enkel) 

Tennis Inn ‘t Wooldrik, 
Tegelerweg 74, 
ENSCHEDE

11 11-03-2019
17-03-2019 A.B.T.C. De Wildbaan

JRT** TA Effort Eibergen 
t/m 12 jaar (JE, ME) 
t/m 14 jaar (JE, ME) 
t/m 16 jaar (JE, ME) 

Tennis-Squashcenter 
Lichtenvoorde, 
Lievelderweg 88 a, 
LICHTENVOORDE

11 11-03-2019
17-03-2019

Tennisschool Eleveld
T.V. Het Wooldrik

Open jeugdtoernooi 
T.V. Het Wooldrik 2019
Groen 1 (JE, JD, ME, MD) 
10 t/m 14 jaar (JE, JD, ME, MD) 
11 t/m 17 jaar (JE, JD, ME, MD) 
Rood 1 (Enkel) 
Oranje 1 (Enkel, Dubbel) 

Tennisvereniging Het Wooldrik, 
Tegelerweg 72, 
ENSCHEDE

12
13

18-03-2019
31-03-2019 T.C. Delden

Delden Open Jeugd, 
10 t/m 14 jaar (JE, JD, ME, MD) 
11 t/m 17 jaar (JE, JD, ME, MD) 
Groen 1 (Enkel, Dubbel) 

TC  Delden, 
De Mors 2,  
DELDEN

13 25-03-2019
31-03-2019 T.C. Zuid

Warm up toernooi 
10 t/m 12 jaar (JE, JD, ME, MD) 
10 t/m 14 jaar (JE, JD, ME, MD) 
11 t/m 17 jaar (JE, JD, ME, MD) 
Rood 1 (Enkel) , Rood 2 (Enkel) 
Oranje 1 (Enkel), Oranje 2 (Enkel) 
Groen 1 (Enkel, Dubbel) 

TC Zuid, 
Stokhorstweg 5 A, 
DOETINCHEM

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 2005 of later.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!
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Het is 2017. Dus alles gaat online. Wie zit er anno nu nog te wachten op een overzichtelijke 

folder? Een stijlvolle brochure? Een branded magazine? Een huisstijl op kwaliteitspapier? 

Tijden veranderen. De manier van communiceren verandert. Met nieuwe technologie 

komen nieuwe mogelijkheden. Maar wij geloven - zéker nu - in communicatie die alle 

zintuigen prikkelt. We geloven in de geur van fris drukwerk. In de aanraking van een 

brochure met soft touch afwerking. In de kracht van een huisstijlkleur die van je drukwerk 

spat. In dat moment van relaxed bladeren door een magazine dat met aandacht 

samengesteld én geproduceerd is. Een combinatie van factoren die indruk maakt. Dus wie 

laat er nou nog wat drukken?

Maarse Drukwerk zorgt met bevlogen vakmensen al 40 jaar voor druk- en printwerk van 

hoogwaardige kwaliteit, geproduceerd op de beste machines. Daarbij voel je de persoonlijke, 

betrokken benadering met oog voor mens en milieu in alles wat we doen. Dat voelt goed.

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

Wie laat er nou 
nog wat drukken?
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Het is 2017. Dus alles gaat online. Wie zit er anno nu nog te wachten op een overzichtelijke 

folder? Een stijlvolle brochure? Een branded magazine? Een huisstijl op kwaliteitspapier? 

Tijden veranderen. De manier van communiceren verandert. Met nieuwe technologie 

komen nieuwe mogelijkheden. Maar wij geloven - zéker nu - in communicatie die alle 

zintuigen prikkelt. We geloven in de geur van fris drukwerk. In de aanraking van een 

brochure met soft touch afwerking. In de kracht van een huisstijlkleur die van je drukwerk 

spat. In dat moment van relaxed bladeren door een magazine dat met aandacht 

samengesteld én geproduceerd is. Een combinatie van factoren die indruk maakt. Dus wie 

laat er nou nog wat drukken?

Maarse Drukwerk zorgt met bevlogen vakmensen al 40 jaar voor druk- en printwerk van 

hoogwaardige kwaliteit, geproduceerd op de beste machines. Daarbij voel je de persoonlijke, 

betrokken benadering met oog voor mens en milieu in alles wat we doen. Dat voelt goed.
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