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Technische Commissie 2020-2021 / ALV 
 

De TC bestaat uit: 

- Henry le Noble (vz) 

- Goos van Toorn 

- Sandra Broerse 

- Gerard Remmerswaal 

- Luc Dijkstra 

- Joey Dijkstra 

 

De Technische Commissie: voor alle leden die competitie en/of toernooien willen spelen: 

- Prestatief tennis: onderscheidend in de regio 

- Recreatief tennis: actief en gezellig met zijn allen 

- Padel: nieuw in 2020 > recreatief en in de toekomst prestatief 

- Trainingen in samenwerking met Tennisschool Netwerk 

 

Evenementen 

- Clubkampioenschappen 

- Voorjaarscompetitie 

- Open Toernooi – georganiseerd door Open Toernooi commissie 

- Najaarscompetitie 

 

 

Terugblik 2020: alles ging anders dan gepland 

 

2020 stond 100% in het teken van Covid-19. Alles liep anders en het was voor de TC en alle andere 

commissieleden constant schakelen. 

 

Clubkampioenschappen: 

De Clubkampioenschappen stonden gepland van 15 t/m 21 maart. Op 12 maart kregen we te horen 

dat het niet door kon gaan. Dit jaar geen clubkampioenen. 

 

Open Toernooi: 

Het Open Toernooi stond gepland voor 6 t/m 4 juni. Dit heeft gelukkig uiteindelijk, met 1,5 meter 

afstand, door kunnen gaan op 22 t/m 30 augustus. Naast tennis voor het eerst met padel.  

 

Hoog niveau tennis en padel, zon en gezelligheid: het hoogtepunt van 2020 in Corona tijd. 
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Voorjaars- en najaarscompetitie tennis: 

40 teams hadden zich ingeschreven voor de voorjaarscompetitie in april en mei. Eerste weken van 

april werd het uitgesteld naar mei/juni waarbij in mei definitief werd besloten de voorjaarscompetitie te 

verplaatsen naar het najaar. 

 

In september is de competitie alsnog gestart met vrijwel alle teams. Een registratiesysteem met QR-

code werd snel geïntroduceerd. Om de 1,5 meter afstand zo veel mogelijk te waarborgen zijn in 

samenwerking met de barcommissie twee tenten naast het clubhuis geplaatst.  

 

    
 

Helaas na drie speeldagen moest het clubhuis sluiten waarbij we gelukkig nog in de tent konden zitten 

en vooral schuilen (wat regende het veel). Na vijf speeldagen is alsnog de competitie afgelast.  

 

 

Padelcompetitie: 

In juni stond de primeur gepland om de padelcompetitie aan te vangen met twee teams op de 

vrijdagavond. 

 

Ook deze competitie werd uitgesteld tot september/oktober. Omdat deze competitie uit vijf 

speelrondes bestond is de padelcompetitie wel afgerond. Leuk feit: beide teams zijn ook kampioen 

geworden in hun eigen klasse! 

 

 



 

 4 

 

Trainingen/Netwerk: 

Mijlpaal in eerste instantie is dat dit jaar voor het eerst padeltrainingen zijn gegeven. Charles, Kika en 

Wesley hebben hun diploma KSS-3 bij de KNLTB behaald. 

 

Maar ook met de trainingen was 2020 constant schakelen. In maart en april werd tennis verboden. In 

mei mocht eerst jeugd en gelukkig daarna snel ook de senioren weer trainen. In het najaar, alleen met 

twee personen, toen weer met vier en toen weer met twee. Dan weer wel, en dan weer niet in de hal. 

Gelukkig met medewerking van alle leden, het bestuur en de trainers, hebben we dit goed samen 

kunnen oplossen. 

 

Eind 2020 is de samenwerkingsovereenkomst tussen T.V. Cromwijck en Netwerk weer verlengd tot 1 

april 2026. 

 

 
 

 

 

Prestatief tennis bij T.V. Cromwijck 

 

2020 was voor de selectieleden een lastig jaar. De prestatieve voorjaarscompetitie ging niet door, 

open toernooien door het hele land gingen veelal niet door en ook de trainingen zelf werden 

onderbroken. 

 

Toch heeft de TC niet stilgezeten om het beleid samen met Netwerk te verfijnen.  

De doelstellingen blijven: 

1. Attractief tennis op hoogste niveau in Woerden e.o. 

2. Brede selectie met grotendeels spelers uit Woerden en omgeving 

3. Doorstroming (eigen) jeugd 

4. Prestatief tennis staat het recreatieve tennis bij T.V. Cromwijck niet in de weg. 
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Vooruitblik 2021 

 

Wie zegt het? Hoe gaat de samenleving zich de komende maanden ontwikkelen. Wanneer mogen we 

weer wedstrijden tennissen? 

 

De TC gaat door met de planning waarbij wederom circa 40 tennisteams voor de voorjaarscompetitie 

zich al hebben opgegeven en door de TC zijn ingeschreven. Hopelijk mogen we in april beginnen. 

 

Ook de animo voor de padelcompetitie is sterk groeiende. We weten nu al dat we padelbanen te kort 

komen om voor de vrijdagavond alle teams te kunnen laten spelen die zich hebben opgegeven. Loting 

zal hier de keuze bepalen. Ook op de zaterdag en zondag zullen dit jaar voor het eerst teams gaan 

spelen. 

 

Planning: 

- 21 t/m 27 maart: Clubkampioenschappen 

- 2 april t/m 11 juni: Tenniscompetitie voorjaar 

vrijdagavond om en om: GD de ene week, DD en HD de andere week 

- 11 april t/m 16 mei: Padelcompetitie Triple Double 

- 11 juni t/m 11 juli: Padelcompetie voorjaar 

- 12 juni t/m 20 juni: Cromwijck Open Toernooi 

- Sept-okt: Tennis- en padelcompetie najaar (data worden nog door de KNLTB vastgelegd) 

 

Verder is de TC voornemens om in 2021 de laddercompetitie weer te gaan organiseren. Op dit 

moment wordt dit nog verboden vanwege de corona-maatregelen. 

 

Ivm Corona heeft de KNLTB besloten de vrijdavond competitie te splitsen. 

De bedoeling was zoals normaal 7 avonden met alle teams tegelijk. 

Nieuw plan: 

- 5 avonden Gemengd Dubbels > voor Cromwijck 7 teams: 

- 5 avonden Dames Dubbels & Heren Dubbels > voor Cromwijk 3 teams 

 

De nieuwe data zijn bijgevoegd: 

Begint nu op 2 april (1 week eerder) en laatste is gepland op 11 juni (de avond voor aanvang 

Cromwijck Open). 

 

 

Henry le Noble,        Woerden, 27-12-2020 



 

 6 

Baancommissie 

Maud Kuipers, Hans en Lies van de Werken, Louis Holla (door omstandigheden alleen even 

meedenkend) 

Terugblik 2020 

- Grootste actie is de aanleg van padelbanen geweest  

- En de daarbij behorende renovatie van het park achter het clubhuis 

- Aanleg grasperk 

- Plaatsen hekken en beplanting 

- Aanschaf nieuwe banieren en masten 

- Ondanks corona is er veel werk verzet op het park 

- (Groot) onderhoud ging "gewoon" door (met minder parkdiensten) 

- Heel veel snoeiwerk verricht om woekering rond de banen in te dammen 

- Futura college bleef ook gewoon actief. 

 

Vooruitblik 2021 

→Voorbereiding renovatie diverse banen op basis van meerjarenplan 

→ Onderhoud park volhouden zoals het gaat. 

→ Bijhouden jaarboek in excel 

→ Futura blijft 

→ Indien mogelijk parkdiensten hervatten 

→ Aanscherpen van diverse regels t.a.v. gebruik van de banen door leden 

 

→ Nieuwe commissieleden zijn altijd welkom 

 

 



 

 7 

Bar / Paviljoen Commissie  
Jolanda, Lise-Lotte, Meriam, Corine, Jannette, Bertus, George, Arie, Chris, Gerard, Harm-Jan, Ton   

Terugblik 2020 

De Barcommissie kon helaas door Covid-19 zijn doelstellingen niet behalen, dit heeft een flinke deuk 

in de begroting geslagen. Wel veel lof voor onze penningmeester die alle subsidiepotjes van het Rijk 

heeft aangeboord zodat we er toch nog redelijk door zijn gekomen. 

Om tijdens deze periode toch zoveel mogelijk de bar / paviljoen open te kunnen stellen, hebben we 

ons uiterste best gedaan om dit volgens de geldende regels te bewerkstelligen, door o.a. desinfecteer 

plekken te realiseren, looprichting aan te geven, het Pin apparaat te verplaatsen, 

beschermingsmateriaal t.b.v. barmedewerkers, een anderhalve meter indeling van tafels en stoelen te 

maken, tijdens de najaarscompetitie extra ruimte weten te creëren in tenten en niet minder belangrijk, 

het schoonmaak schema t.b.v. paviljoen aan te passen. 

 

Daarnaast heeft ons team sturing gegeven en werkzaamheden verricht t.b.v. realisatie van het terras 

nabij de padel banen,  voor de veiligheid een nieuw hekwerk naast het paviljoen en rond de 

padelbanen geplaatst, schilderwerk verricht aan het paviljoen, verplichte NEN 3140 elektra 

keuring met opvolging uitgevoerd, de dakrabatdelen aan zuidkant inclusief isolatie vernieuwd, 

beveiliging gemonteerd op gastoestel, keuken gesaust + LED-verlichting gemonteerd, spotjes 

gemonteerd boven padelterras,  en droegen we zorg voor de keuringen aan CV ketel, Geisers, 

brandblus middelen, noodverlichting + alarminstallatie en houden het energie verbruik + kosten 

onder controle. 

   

Voor de bar is er een nieuwe energiezuinige vriezer en nieuwe vaatwasser aangekocht, hebben 

afspraken gemaakt met Vrumona en daardoor een nieuwe frisdrankkoeling voor de 

bar (gratis) kunnen regelen. En zijn we weer erkend als gezonde kantine.  

 

Vooruitblik 2021 

- Wij hopen begin van het nieuwe jaar het paviljoen met bar weer snel te kunnen 

openen, hoe eerder hoe liever natuurlijk, maar gezien de huidige omstandigheden 

zijn we hier voorzichtig in en kunnen we alleen maar afwachten. 

- Onze doelstelling is dan om er weer voor te zorgen dat eenieder in het paviljoen terecht kan en zich 

thuis voelt voor het praatje onder het genot van een drankje en/of hapje na een spannende partij op 

de banen. 

- Nieuwe opzet indeling van bar of parkdienst of hulp bij op/afbouw tennishal, maar daar hoort uw 

z.s.m. meer van. 

- Ook voor 2021 zal het Bar-team zijn best doen om het geheel rond de bar en paviljoen in 

goede banen te leiden, rekening houdend met de wensen van de leden maar ook de 

noodzakelijke verplichtingen /  verordeningen omtrent het beheer van bar en paviljoen. 

 

De barcommissie, de gezelligste commissie       zoekt een nieuwe voorzitter.                                                                                                                             

Na jaren me actief te hebben ingezet voor de barcommissie wil ik graag het stokje aan een opvolger 

overdragen. De nieuwe voorzitter komt in een gespreid bedje met een actieve, gezellige en 

doortastende, handen-uit-de-mouwen commissie, waarin iedereen zijn eigen taken en 

verantwoordelijkheden kent.  Zou jij aanspreekpunt willen zijn en sturing willen geven aan dit topteam, 

bel of mail dan met: bestuur van TV Cromwijck  bestuur@tvcromwijck.nl, Ton de Goey 06-51388289 

tondegoey@outlook.com of Chris van Rhee 06-30507836 cvanrhee@hetnet.nl. 

Tot slot wenst de barcommissie iedereen, een gezond, voorspoedig en Tennis/Padel 2021 toe.                                                    

Namens de bar-/paviljoencommissie,  

Ton de Goey 

mailto:bestuur@tvcromwijck.nl
mailto:tondegoey@outlook.com
mailto:cvanrhee@hetnet.nl


 

 8 

Jeugdcommissie 
Sandra, Martine, Marielle, Arie 

 

Terugblik 2020 

Het was een bewogen jaar waarin we als jeugdcommissie met handen en voeten gebonden waren. 

• Grand Slam for Kids 

Dit evenement kon net voor Covid-19 nog doorgang vinden. 

We hadden ruim 80 kids vanuit het hele land, verdeeld over twee dagen. 

• Afscheid commissieleden 

Puck, Jesse, Karin, Tubien hadden aangegeven te willen stoppen met de JC. 

• Competitie 

Dit heeft gelukkig nog enkele keren kunnen plaatsvinden. 

• Sjors Sportief  

Voor basisschool jeugd om kennis te maken met tennis en padel. 

Dit heeft gelukkig nog enkele keren kunnen plaatsvinden. 

 

2021 

Nieuwe voorzitter. 

De ambitie ten opzichte van voorgaande jaren is om vanaf 2021 jaarlijks vaste 

evenementen/toernooien te organiseren op vaste tijdstippen in het jaar.  

Waaronder bijvoorbeeld: 

• Grand Slam for kids 

Was in 2020 een succes en willen we graag weer doen. 

• Winter Chill 

Was de afgelopen jaren ook een succes. 

• Jeugd relax moment 

Nieuw evenement / exacte invulling nog uit te werken. 

• Toernooi/ladder/tossen. 

exacte invulling nog uit te werken. 

• Tenniskamp  

Nieuw evenement / exacte invulling nog uit te werken. 

Daarnaast gaan we uiteraard door met: 

• Sjors Sportief 

• Koningsspelen 

Onze doelstelling is om o.a. hiermee onze jeugd meer te binden aan de club. 
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Padelcommissie 2020-2021 / ALV                                       
 

De Padelcommissie bestaat uit: 

 

- Erik Bijlsma (vz) 

- Luc Dijkstra 

- Joey Dijkstra 

- Sunny de Roo 

- Jeffrey Oostveen 

- <<Vacature voor RC activiteiten>> 

 

 

Terugblik 2020:  

Op 18 mei 2020 zijn de 2 prachtige panorama padelbanen door Padel Service opgeleverd en direct 

gretig in gebruik genomen door de leden. Door Corona was het helaas niet mogelijk om een 

feestelijke openingsevent te organiseren. Ondanks alle Corona beperkingen heeft de Padelcommissie 

in samenwerking met de overige commissies binnen de mogelijkheden toch wat activiteiten kunnen 

organiseren in 2020. 

 

Gratis Padelclinics: In de maanden juni en juli zijn er door de Padelcommissie aan (niet) leden gratis 

Padelclinics gegeven. De circa 120 deelnemers kregen na afloop een leuke goody bag en waren zeer 

enthousiast over deze nieuwe racketsport bij TV Cromwijck. Veel van de niet leden die deelnamen zijn 

vervolgens zomerlid geworden.  

 

 

       
 

Racketlon: Er is in samenwerking met de RC twee keer een gezellige vrijdagavond Rackelon 

georganiseerd, de eerste Racketlon was zo goed op ingeschreven dat er – met slechts 2 padelbanen- 

per koppel slechts 25 min Padel gespeeld kon worden. De tweede Racketlon werd afgesloten met een 

mooie Padel Demo partij van enkele toppers van TV Cromwijck. 

 

Bedrijfsclinics: In de zomermaanden is de Padelcommissie gestart met het geven van Padel 

bedrijfsclinics aan diverse bedrijven (max 10 personen). Dit was een groot succes en tevens een 

mooie extra inkomstenbron voor de club. Er ontstond steeds meer vraag naar dergelijke clinics maar 

door de Coronamaatregelen hebben we deze activiteiten even moeten staken. We hopen snel in 2021 

weer de Padel clinics voor bedrijven of als familie- en vriendenuitje aan te kunnen bieden. 

 

Padeltoss: Tijdens de maandag- en vrijdagochtend Toss en de Woensdagavond Toss waren de 

Padelbanen vrijwel alle keren volledig bezet. Weer of geen weer…de padelbanen zijn altijd goed 

bespeelbaar, het is altijd Padel weer!!  

 

Losse verhuur tijdens daluren: Tijdens daluren hebben we de padelbaan regelmatig kunnen 

verhuren aan scholen en voor de losse verhuur. Ook dit zijn wat mooie extra inkomsten in Corona 
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tijden. In 2021 zullen we gebruik maken van de KNLTB padelboeker.nl waarmee de losse verhuur van 

de banen tijdens daluren voor TV Cromwijck efficiënter met de huurder afgehandeld kan worden. 

 

Padel Introductiecursussen en training: Tennisschool Netwerk heeft na de oplevering van de 

padelbanen een korte Padel introductiecursus aangeboden. Dit was een heel groot succes en er zijn 

nog steeds (niet) leden die zich hiervoor aanmelden echter is er weinig ruimte om deze cursisten in te 

plannen want de meest gangbare uren zijn bezet. De padel wintertraining heeft ook direct al veel 

animo. Een groot aantal introductiecursisten hebben de training voortgezet door zich aan te melden 

voor de wintertraining. 

 

Baanbezetting  

De Padelbanen hebben vanaf het begin een zeer sterke baanbezetting. Door de leenrackets kan ieder 

lid direct gebruik maken van de Padelbanen. De midweekse avonden 19-22u zijn altijd vol. Ook 

wanneer er door Corona alleen enkelen is toegestaan zijn de banen vol. Leden moeten inmiddels 

letterlijk 7 dagen van tevoren de midweekse avonduren reserveren om te kunnen padellen anders 

grijpen ze mis en hebben ze geen baan. De vrijdag en zondag overdag zijn voor veel leden ook vaste 

Padel momentjes geworden (9-18u vol). Deze momenten overdag behoren inmiddels ook tot de 

piekuren.  

 

Ook zien we dat veel leden voor een uurtje Padellen regelmatig een introducee meebrengen. 

Introducees kunnen nu eenvoudig afrekenen middels de QR Code en de betaallink. 

 

Padelcompetitie 

Aan de Padel najaarscompetitie van 2020 hebben twee top teams van TV Cromwijck kunnen 

deelnemen. Ze hebben gelukkig de competitie kunnen uitspelen en beide teams zijn het eerste jaar 

gelijk overtuigend kampioen geworden. Dit beloofd weer veel spektakel voor 2021. 

Maar liefst 17 teams! hebben zich voor de Padel voorjaarscompetities van 2021 ingeschreven en door 

de beperkte baancapaciteit moet er helaas geloot gaan worden.  

 

De komst van de padelbanen is dus een enorm succes. De sterke baanbezetting en animo voor 

training, competitie e.a. padelevenementen vraagt dus om uitbreiding van het aantal padelbanen.  

De padelcommissie heeft met het bestuur de mogelijkheden en haalbaarheid voor de padelbaan 

uitbreiding onderzocht. Het bestuur wil graag tijdens de ALV een voorstel voor uitbreiding van de 

padelbanen toelichten. 

 

Vooruitblik 2021 

 

Bij akkoord van de ALV voor de aanleg van extra padelbanen, zullen we in een petit comité de 

baanuitbreiding verder in gang zetten en de aanleg van de padelbanen coordineren. En hopelijk is er 

in 2021 wel een feestelijke opening van deze padelbanen mogelijk. 

 

De Padelcommissie zal in samenwerking met de RC de evenementenagenda vullen voor 2021. Zie de 

evenementenagenda bij de recreatiecommissie.  

 

Verder zullen we in 2021 zodra de Corona ontwikkelingen het weer toelaten en dubbelen en grotere 

gezelschappen weer mag, Padel in Woerden meer gaan promoten door o.a. de gratis padelclinics 

weer aan te bieden, bedrijven-, vrienden-, familieclinics en de verhuur in daluren te promoten. Ook zal 

in samenwerking met de JC Padel meer gepromoot worden bij de jongeren. 

 

In samenwerking met Beweegteam Woerden e.a. lokale verenigingen en partners zal er invulling 

gegeven worden aan het Sport Akkoord Woerden 2020-2022. 
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TV Cromwijck zal zich miv 2021 ook inzetten voor het project De Derde Helft waarmee o.a. activiteiten 

voor (jong) senioren worden georganiseerd en eenzaamheid bij senioren wordt tegen gegaan. 

 

 

Recreatiecommissie  

Gerrit van Assem (vz), Steef v.d. Kraan, Bianca Plugge, Sacha Vedder, Ben Tournier, Fred Lardinois, 

Kevin Gottenbos 

Terugblik 2020 

Het jaar 2020 begon normaal voor de recreatiecommissie met de wekelijke toss-avonden op 

woensdag en de wedstrijden van de halwintercompetitie op zondagen. In februari werd het jaarlijkse 

(Hal) Snerttoernooi gehouden. Ook de afsluiting/finalemiddag van de halwintercompetitie op zaterdag 

5 maart kon nog doorgang vinden.  

Maar na twee geslaagde activiteiten gingen we daarna in lockdown vanwege Corona.  Tot in juli 

mochten er geen activiteiten meer worden georganiseerd waardoor het openingstoernooi en het 

jaarlijkse Ouder-kind toernooi moesten worden geannuleerd.  

Nadat vanaf juli weer activiteiten mochten worden georganiseerd werden in samenwerking met de 

padelcommissie enkele zeer geslaagde Rackleton-toernooien en Thuisblijversavonden georganiseerd.  

Evenementen waarbij er getennist en padel gespeeld kan worden. De deelname was groot. Binnen 

enkele dagen zaten we qua inschrijvingen aan de maximale capaciteit. Ook viel op dat we elk 

evenement weer veel andere deelnemers hadden. Waaronder veel zomerleden. De 

recreatiecommissie zorgde voor lekkere hapjes en het heerlijke weer zorgde voor enkele gezellige 

avonden en tevreden leden. De toss-avonden werden goed bezocht (16-18 deelnemers gemiddeld). 

Veel nieuwe leden bezochten de toss-avonden om kennis te maken met de vereniging en andere 

leden te ontmoeten.     

Helaas kwamen we na de zomer opnieuw in een lockdown met een verbod om evenementen te 

organiseren terecht, zodat we het bewogen jaar 2020 afsloten met beduidend minder georganiseerde 

activiteiten dan andere jaren. Ook de halwintercompetitie 2020-2021 hebben we helaas moeten om 

Corona-redenen van de agenda moeten halen. Financieel is daarom maar 50% van het budget 

verbruikt. 
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Vooruitblik 2021 

Voor 2021 hebben we weer een mooie activiteitenagenda opgesteld. We zullen in de toekomst, na het 

grote succes van vorig jaar, bijna bij alle evenementen de combinatie tennis/padel aanbieden. 

We hopen na 19 januari weer snel te kunnen starten met de wekelijkse tosavonden. Maar door de 

heersende pandemie is alles onzeker. Om die reden plannen we de eerste ‘echte’ activiteit pas half 

maart in de hoop dat er dan weer activiteiten georganiseerd mogen worden. Verder zien we dat er 

door het toenemen van het aantal competities er tussendoor steeds minder ruimte overblijft voor 

recreatieve activiteiten.  “Alles in 1” is het motto van de KNLTB (tennissen, trainen en competitie 

spelen). Binnen onze vereniging zien we dat dit door meer dan 300 leden ook wordt gedaan. Van de 

bezoekers aan onze toss-avonden en activiteiten zijn velen ook competitiespeler.  

De agenda voor 2021: 

    

We wensen iedereen heel veel tennis- en padel plezier toe in 2021 en vooral veel gezondheid! 

De recreatiecommissie                    

 

   

 


