
Tennisvereniging De Zoetsmeer  September 2021  

   

1 

  



Tennisvereniging De Zoetsmeer  September 2021  

   

2 

Inhoudsopgave 
Van de redactie .......................................................................................................................4 

Van de voorzitter ....................................................................................................................6 
Bestuur ...................................................................................................................................9 

Commissies .......................................................................................................................... 11 
Bestuurswijziging TV De Zoetsmeer .................................................................................... 13 

Overzicht nieuwe leden ........................................................................................................ 14 
Sponsors op website TV De Zoetsmeer................................................................................. 16 

Afscheid Louis v.d. Groes tijdens ALV TV De Zoetsmeer .................................................... 17 
Afscheidswoord van de voorzitter Louis v.d. Groes .......................................................... 20 

Verantwoord Alcoholschenken (IVA)................................................................................... 23 
Privacyverklaring ................................................................................................................. 26 

Bar- en paviljoencommissie .................................................................................................. 29 
Afscheidstekst van Joep Arts ............................................................................................ 30 

Verslag van de Technische Commissie. ................................................................................ 31 
Van de onderhoudsploeg ...................................................................................................... 32 

Verslag Wedstrijdcommissie ................................................................................................ 34 
Van de jeugdcommissie ........................................................................................................ 35 

De Jeugd-servicebeurt van Bas ......................................................................................... 36 
Het ouder kind toernooi van Stijn van den Boogaart. ........................................................ 37 

LED-verlichting: Omschrijving werking baanverlichting ...................................................... 38 
Geheugensteuntjes: ............................................................................................................... 39 

Huis- en gedragsregels verantwoord alcoholgebruik in kantine De Zoetsmeer ...................... 39 
Frans Daanen  serveert.......................................................................................................... 40 

Uitslagen Clubkampioenschappen Dames en Heren Dubbel ................................................. 41 
Uit de ballenbak ................................................................................................................... 45 
 

 



Tennisvereniging De Zoetsmeer  September 2021  

   

3 

Tennisvereniging De Zoetsmeer 
 

Orgaan van T.V. ‘De Zoetsmeer’ 

Opgericht: 27 april 1961   

Aangesloten bij de K.N.L.T.B. 

Bank:  Rabobank Land van Cuijk- en 

Maasduinen 

Rek.nr. NL96RABO0119108119 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

Onder nr. 40215811 

 

Adres tennispark:      ‘DE ZOETSMEER’ 

   Zoetsmeerweg 14 

   5443 NH Haps 

   Telefoon: 0485 – 324 565 

 

Info: 

Website: www.tvdezoetsmeer.nl 

www.knltb.nl 

 

       38e Jaargang nr. 1, september 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tennisvereniging De Zoetsmeer  September 2021  

   

4 

Van de redactie 
Hallo leden en nieuwe leden van TV De Zoetmeer! 

 

Hierbij ontvangen jullie voor de tweede keer in de historie van TV De Zoetsmeer het clubblad 

in digitale vorm in je mailbox. Tevens zal het clubblad met alle wetenswaardigheden van onze 

vereniging voortaan op de site van TV De Zoetsmeer geplaatst worden door onze webmaster.  

 

Het is weliswaar nog wel even wennen maar omdat in deze moderne tijd al onze leden 

beschikken over een computer en/of mobiele telefoon waarmee men gewend is mededelingen, 

baanreserveringen en informatie over toernooien te ontvangen, zal dit niet zo’n probleem zijn.  

 

Het was een tenniszomerperiode met ups en downs als gevolg van de steeds veranderende 

corona-maatregelen. Toch lijken we nu de meest ongelukkige periode achter ons te kunnen 

laten.  

 

Voor het eerst sinds lange tijd kon dan ook de eerder uitgestelde Algemene Ledenvergadering 

worden gehouden met de aanwezigheid van geïnteresseerde tennisleden. Gelukkig wel want 

op de agenda van de vergadering van 8 juli 2021 stond een zeer belangrijk agendapunt: het 

afscheid van onze voorzitter Louis v.d. Groes. Over dit feit wordt dan ook uitgebreid bericht 

in deze uitgave van uw clubblad. Tevens stelt natuurlijk onze nieuwe voorzitter, Roel Wijntjes 

zich voor. De clubbladredactie wenst hem hierbij alvast veel plezier en succes toe. 

 

Verder zijn alle wetenswaardigheden van de diverse commissies weer opgenomen in deze 

uitgave. De uitslagen van de clubkampioenschappen heren- en damesdubbel waarvan de 

finales op zondag 12 september 2021 zijn afgewerkt zijn ook reeds in dit clubblad vermeld.    

 

De clubbladredactie wenst je weer veel lees- en kijkplezier. 

 

Sportieve groet! 

 

Hans Peters,  

Sil Robben, 

Clubbladredactie TV De Zoetsmeer  

15 september 2021 

Email-adres: silrobben@yahoo.com 
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Van de voorzitter 
Beste leden, 

Het is een eer om mijn eerste voorwoord in ons digitale 

clubblad als voorzitter van TV de Zoetsmeer te mogen 

schrijven.  

 

Na 38 jaar (!!) bestuurslid te zijn geweest waarvan 12,5 

voorzitter, hebben wij tijdens de afgelopen Algemene 

Ledenvergadering afscheid genomen van Louis van de 

Groes als voorzitter van TV de Zoetsmeer. Het bestuur en 

leden hebben uitgebreid stil gestaan bij het afscheid van 

Louis tijdens deze ALV. Een mooi moment en ook een 

moment van verandering voor het bestuur met de keuze 

voor mij als nieuwe voorzitter van TV de Zoetsmeer. 

 

Mijn naam is Roel Wijntjes, 42 jaar, getrouwd met Lian en samen hebben wij 2 kids (Esmee 

van 10 en Siem van 8 jaar oud). Wij wonen inmiddels 5 jaar in Haps en zijn ook alle 4 lid van 

deze mooie tennisvereniging. Ik ben opgegroeid in Middelaar en tijdens mijn tienerjaren naar 

Cuijk verhuisd. Daar ben ik daar lid geworden van zwemvereniging Merlet waar ik jarenlang 

waterpolo heb gespeeld. Ik heb daar ook mijn eerste bestuurservaring opgedaan. Eerst als 

afgevaardigde van de Waterpolo afdeling en later als Penningmeester. In het dagelijks leven 

ben ik werkzaam bij SAP in Den Bosch. Hier geef ik als Finance Manager leiding aan een 

afdeling van 10 collega’s. 

 

Zoals gezegd hebben wij als vereniging op de afgelopen ALV afscheid genomen van Louis, 

maar dat niet alleen. Wij hebben 2 nieuwe bestuursleden welkom geheten binnen ons bestuur. 

Jessie Weijers is onze nieuwe Secretaris (zij vervangt Peter Pistorius) en Haico van Tienen 

wordt verantwoordelijk voor Marketing en Communicatie. Ook hebben we stil gestaan bij het 

vertrek van Joep Arts uit de barcommissie. Joep leverde allerlei hand- en spandiensten binnen 

deze commissie en zal gemist worden. Maar dit betekent ook dat er nieuw bloed gaat stromen 

binnen deze (en wellicht nog meerdere) commissie(s). Dat is gezond voor een vereniging. 

  

Een speciaal welkom aan onze nieuwe leden, voor wie deze editie de 1
e
 editie is van het 

clubblad. Ook dit jaar hebben wij weer veel nieuwe leden mogen verwelkomen en hopelijk 

voelen jullie je al goed thuis. Mocht je vragen hebben die betrekking hebben op onze 

tennisvereniging, neem dan gerust contact op met mij of één van de andere bestuursleden. 

 

Vele leden hebben de voorjaarstrainingen gevolgd. In meer dan 10 verschillende groepen 

hebben ongeveer 100 volwassenen en jeugdleden lessen gevolgd onder leiding van 

tennisschool Wits uit Uden. Na wat opstartproblemen zijn deze goed verlopen en hebben we 

veel enthousiaste reacties mogen ontvangen. 

 

Met de vakantie weer achter onze rug is het tijd om ons op te maken voor een mooi 

najaarsseizoen. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we met een gerust hart de 

najaarscompetitie ingaan, die de nare nasmaak van het niet doorgaan van de 

voorjaarscompetitie weg mag spoelen. Dit is al gedeeltelijk gelukt met een geweldig leuk, kei 

gezellig en goed bezocht DGWEEEBN (Doe Gewoon Weer Eens Effe Een Beetje Normaal) 

team toernooi met in totaal 93 deelnemers!! Super! Een groot compliment voor onze 

Wedstrijdcommissie die dit snel en vakkundig hebben weten te organiseren. 
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Ook zijn onze commissies alweer druk in de weer met de verschillende voorbereidingen. 

Onze Technische Commissie houdt zich wekelijks bezig met het onderhouden van ons park, 

de Barcommissie bereidt zich voor op de komende toernooien en competitie-avonden, de 

Wedstrijdcommissie en Jeugdcommissie gaan zich storten op alle komende activiteiten in de 

komende maanden. Wil jij graag actief worden binnen onze vereniging binnen een van deze 

commissies? Meld je dan bij één van onze bestuursleden. 

 

In totaal gaan er 15 teams meedoen aan de Najaarscompetitie, verdeeld over de donderdag, 

vrijdag en zaterdag. Vanaf de week van 13 September start de competitie. Mocht je geen 

competitieteam hebben maar wel in willen vallen, meld je dan aan bij onze competitieleiders 

Jim Hesen en Marloes van Wanroij. 

  

De komende weken staan ook in het teken van het opzetten van de  Najaarstrainingen. Houd 

daarvoor de email in de gaten. We zijn ook bezig met het invullen van ons 60 jarig bestaan dat 

we afgelopen April niet hebben kunnen vieren. Wij verwachten hier in de loop van de 

komende weken meer duidelijkheid over te kunnen verstrekken. 

 

Tot slot ook graag jullie aandacht voor het inplannen van de bardiensten. Voor het 

organiseren van de komende competitieavonden en toernooien is een goede invulling van de 

bardiensten absoluut noodzakelijk. Maak s.v.p. gebruik van de inschrijvingsmogelijkheden en 

plan een dienst in voor een van de beschikbare avonden/dagen. 

  

Rest mij om jullie allemaal ontzettend veel tennisplezier toe te wensen in de komende weken 

en maanden, of dit nu is met onze nieuw in het leven geroepen racketavonden (vrije inloop op 

vrijdag avond), de komende clubkampioenschappen, Najaarscompetitie of gewoon bij het vrij 

tennissen. Plezier staat voorop! 

 

Met sportieve groet, 

 

Roel Wijntjes 

Voorzitter TV de Zoetsmeer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tennisvereniging De Zoetsmeer  September 2021  

   

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tennisvereniging De Zoetsmeer  September 2021  

   

9 

Bestuur 
Voorzitter:  Roel Wijntjes   voorzitter@tvdezoetsmeer.nl 

   Tulpenstraat 35   

   5443 BP  Haps  06 48 77 12 37  

 

Secretaris:  Jessie Weijers   secretariaat@tvdezoetsmeer.nl 

   Burg. Moorenstraat 11 

   5443 AC  Haps  06 21 59 29 66  

 

Penningmeester: Cecile Arts    penningmeester@tvdezoetsmeer.nl 

   Dorsheseweg 2A 

   5443 NR  Haps  06 42 41 22 05 

 

Voorzitter  Michel Jilissen   wedstrijdcommissie@tvdezoetsmeer.nl 

Wedstrijd-   De Schans 2 

commissie:  5443 PT  Haps  06 19 65 67 75 

      

 

Voorzitter  Angelique Derks   jeugdcommissie@tvdezoetsmeer.nl 

Jeugdcommissie: Burg v. Hultenstraat 15 

   5443 AP Haps   06 55 73 61 22 

 

Voorzitter   Marcel Messing  technischecommissie@tvdezoetsmeer.nl  

Technische   De Schans 30 

commissie:  5443 PT Haps   06 23 47 88 58 

          

 

Communicatie  Haico van Tienen  bestuur@tvdezoetsmeer.nl 

   Ronduitsestraat 1 

   5443 BC  Haps  06 46 60 76 74 

 

Voorzitter  Frans Daanen   barcommissie@tvdezoetsmeer.nl 

Bar-/paviljoen  Parallelstraat 49 

commissie:  5443 AE Haps   06 21 87 16 22 

 

Bardienstplanning: Nicole Gerrits   bardienst@tvdezoetsmeer.nl 

  

about:blank
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ERE-GALERIJ 

Ere-voorzitter:    Ted Verschuren † 

Ere-leden:    Willy Hurkens 

     Louis v.d. Groes 

 

Leden van verdienste:   Gerrit Hendriks  Theo Hendriks † 

     Gerard Schoenmakers Hans Peters 

     Martin Smits   Frans Joosten 

     Joep Arts 

 

Vrijwilligers van het jaar:  2002: Henk Reynen †  2011: Theo Hendriks † 

     2003: Jan Hesen  2012: Frans Joosten 

     2004: Joep Arts  2013: Jim Hesen 

     2005: Willy Hurkens  2014: Bart Hesen 

     2006: Louis v.d. Groes 2015: Theo Berents 

     2007: Ad Laureijs  2016: Leo v.d. Poel 

     2008: Hans Peters  2017: Thijs Rutten 

     2009: Theo Derks  2018: Michel Jilissen 

     2010: Sil Robben  2019: Debbie Arts 

         2020: geen verkiezing 
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Commissies 
Wedstrijdcommissie 

Tel: 06-19656775  Michel Jilissen  voorzitter 

 322343  Stan Laarakkers 

 06-30378756  Anke Erps 

 312385  René Fleuren 

 06-21872966  Dane Nabuurs  

 314247  Marion Roelofs 

 320527  Marloes van Wanroij 

 311911  Helga Rutten 

06-39418192  Jim Hesen 

Jeugdcommissie 

Tel.:  323006  Angelique Derks  voorzitter 

 06-16960204  Cynthia Bronkhorst 

 318961  Diny Thoonen 

 06-40828999  Gina Messing 

 322942  Caroline Gijsbers 

322609  Nathalie Gloudemans 

 320082  Lian Wijntjes 

Bar-/paviljoencommissie 

Tel.:  06-21871622  Frans Daanen   voorzitter 

314093  Ad Laureijs 

 351598  Wendy van Lint 

 455216  Nicole Gerrits   bardienstplanning 

 

Technische commissie / onderhoudsploeg tennispark 

Tel: 317428  Bart Hesen 

 212941  Jan Hesen 

 312543  Willy Hurkens 

 314571  Leo van der Poel 

 313805  Thijs Rutten 

 314813  Theo Berents 

 317862  Gerard Janssen 

 313460  Louis Thijssen 

 316155  Marcel Messing   voorzitter 

Ledenadministratie: 

 320687  Theo Derks   t.derks@hccnet.nl 

 

Redactie-commissie: 

Tel: 317562  Hans Peters 

 312195  Sil Robben (silrobben@yahoo.com) 

Sponsor-commissie: 

Tel: 317562  Hans Peters 

    Joep Arts (tot 1-1-2022)  
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Webmaster:   Johan Rutten   jhe.rutten@gmail.com 

 

Training 

WITS Tennis Uden 

 

De wedstrijdcommissie Nabuurs Open Dubbeltoernooi 

Frans Joosten  Theo Derks  Tonnie van Bree Marcel Arts 

Louis van de Groes Joop de Hoog  Diny van Raay Anke Erps 

Stan Joosten  Peter Luijpen     

 

De wedstrijdcommissie Weemen Open 45+ Dubbeltoernooi 

Frans Joosten  Lia van Elk  Louis van de Groes Riet Kersten 

Joop de Hoog  Diny van Raaij Peter Luijpen 

Tonnie van Bree Gerard Janssen  

 

Competitie-leiders 

Jim Hesen  De Schans 47   5443 PT Haps  06 – 39418192 

(jim.hesen@home.nl)  

Marloes van Wanroy marloes_wan@hotmail.com   0485 – 320527  

 

 

 
 

 

 

mailto:jim.hesen@home.nl
mailto:marloes_wan@hotmail.com
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Bestuurswijziging TV De Zoetsmeer 
Beste leden, 

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 8 juli 2021 heeft Louis van de Groes, 

38 jaar bestuurslid waarvan 12,5 jaar als voorzitter, de voorzittershamer overgedragen aan de 

nieuwe voorzitter van TV de Zoetsmeer, Roel Wijntjes. In de 38 jaar dat Louis als bestuurslid 

verbonden is geweest aan onze vereniging heeft hij zich met veel passie en toewijding 

ingezet. Namens het bestuur bedanken wij Louis voor alles wat hij voor de vereniging heeft 

betekend en we hopen hem nog vaak te mogen verwelkomen op ons park. 

 

Naast de benoeming van Roel zijn Jessie Weijers en Haico van Tienen toegetreden tot het 

bestuur. Jessie vervangt Peter Pistorius die na 1 jaar secretariaat heeft besloten terug te treden 

als secretaris van TV de Zoetsmeer. Haico vult de nieuwe positie voor communicatie in. 

 

De volgende leden hebben momenteel zitting in het bestuur: 

Roel Wijntjes   Voorzitter 

Cecile Arts   Penningmeester 

Jessie Weijers  Secretaris 

Michel Jilissen  bestuurslid (toernooicommissie) 

Angelique Derks bestuurslid (jeugdcommissie) 

Frans Daanen   bestuurslid (bar- en paviljoen commissie) 

Marcel Messing  bestuurslid (technische commissie) 

Haico van Tienen  bestuurslid (communicatie) 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur T.V. de Zoetsmeer 
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Overzicht nieuwe leden 
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Sponsors op website TV De Zoetsmeer 
 

Op de website van onze vereniging treft u sinds enige tijd de namen aan van de talrijke 

ondernemingen uit Haps en omliggende plaatsen, die onze vereniging jaarlijks financieel 

ondersteunen.  

In ruil voor een financiële bijdrage worden ondernemingen in de gelegenheid gesteld hun 

naamsbekendheid lokaal en in de regio te vergroten d.m.v. een bord/winddoek, een bank of 

anderszins langs de banen of aan het paviljoen en het plaatsen van een advertentie in ons 

clubblad. De sponsors zijn wij daarvoor zeer erkentelijk. 

Als blijk van onze waardering wordt op de website van onze vereniging de mogelijkheid 

geboden om d.m.v. een klik op de naam van de sponsor rechtstreeks contact te leggen met de 

website van de betreffende onderneming. Een vorm van reclame waaraan wij graag onze 

medewerking verlenen. Doe er uw voordeel mee. 

De sponsorcommissie 
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Afscheid Louis v.d. Groes tijdens ALV TV De Zoetsmeer 
 

Beste leden, beste overige aanwezigen 

Vandaag, 8 juli 2021 is een dag waar we met z’n allen lang naar uitgekeken hebben. Want de 

tijd begon te dringen. Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Eindelijk konden we vandaag weer eens 

een Algemene Ledenvergadering houden waar de leden ook daadwerkelijk in levende lijve bij 

aanwezig mochten zijn. Eigenlijk is dat iets heel gewoons want die houden we immers elk 

jaar maar deze keer is het wel een heel speciale. Want we hopen een vervelende periode 

ermee af te sluiten en we hopen in de toekomst nooit meer de Algemene Ledenvergadering te 

hoeven uitstellen. 

 

Maar er is natuurlijk nog een reden waarom deze Algemene Ledenvergadering een heel 

bijzondere is. Want we sluiten vandaag ook een heel bijzonder prettige periode af. En wel met 

het afscheid van onze voorzitter Louis van de Groes. Nou klinkt dat bijna als op een uitvaart 

maar dat is het allerminst. 

 

Want de vereniging is springlevend en Louis gelukkig ook. Sterker nog, hij heeft nog energie 

voor tien en je vraagt je wel eens af waar hij het vandaan haalt allemaal. Het antwoord is 

volgens mij de drive die Louis nog elke dag laat zien. De drive om het voor iedereen goed te 

doen en om er iets van te maken met zijn allen. 

 

Maar het moment is daar om die energie en drive wat anders te gaan gebruiken, hij heeft het 

verdiend. En niet te vergeten Annelie, de kinderen Femke en Eelke en de kleinkinderen: 

Anouk, Teun, Jette en Lina. Die speelden natuurlijk altijd een belangrijke rol voor hem, maar 

er zijn ook momenten geweest dat ze niet altijd de volledige aandacht konden krijgen en dat 

Louis in zijn agenda nog allerlei verplichtingen en taken had staan die ook door moesten 

gaan. De kleinkinderen staan voortaan niet zomaar op één, maar met stip op één. 

 

Twee weken geleden hadden we Bestuursvergadering bij Louis en Louis en Annelie gingen 

daarom ’s ochtends met twee auto’s naar Wijchen, zodat Louis ’s avonds om 20.00u thuis kon 

zijn en de koffie bruin kon hebben om de rest van het Bestuur op tijd te kunnen verwelkomen. 

Louis was effe vergeten dat hij een Bestuursvergadering had, dus moest het maar zo en dan 

kon Annelie nog wat langer blijven om later die avond alleen naar huis toe te komen. En dat 

zijn precies de dingen die voortaan anders zullen gaan. De familie op plaats één, twee én drie. 

Natuurlijk hebben Annelie en de kinderen altijd begrepen dat De Zoetsmeer ook een soort 

kind van Louis was dat zijn aandacht nodig had, maar dat is niet vanzelfsprekend. En dat ze 

die aandacht hebben moeten delen met zo’n 275 andere mensen, is ook niet vanzelfsprekend. 

En daarom wil ik allereerst een groot applaus voor Annelie, voor de kinderen (en 

kleinkinderen). Dank jullie wel dat jullie altijd achter Louis hebben gestaan en hem de ruimte 

hebben gegeven om er ook voor ons te zijn op soms onhandige, of zelfs onmogelijke tijden. 

 

En tijd heeft ie besteed aan de club. Het is maar goed dat we hem nooit per uur hebben 

hoeven betalen, want dan was de contributie al lang geen 108 euro meer geweest. Zelfs zijn 

afscheidskado – waarvoor gewoon in de reglementen een vast bedrag per jaar is gereserveerd 

– kost de club een rib uit het lijf. Want vruuger, in 1983 is Louis toegetreden tot het Bestuur, 

toen eerst nog verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Inmiddels dus een 

Bestuursperiode van maar liefst 38 jaar. Een dusdanig lange tijd dat het briefpapier en de 

enveloppen van “de club” ik wed wel een keer of vijf veranderd zijn. 

Na carrière-stappen als Voorzitter Wedstrijdcommissie en Penningmeester heeft hij 

uiteindelijk de voorzittershamer overgenomen van Hans Peters, zo’n 12,5 jaar geleden. Waar 
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vind je dat nog tegenwoordig? Het zal dan ook niemand verbazen dat Louis de langstzittende 

voorzitter in de geschiedenis van onze vereniging is. En ik heb het niet meer nagekeken, maar 

ongetwijfeld ook het langstzittende Bestuurslid. 

 

Langst zittend is in dat verband een verkeerde term, want stilzitten heeft hij in die tijd weinig 

gedaan, daar gunde hij zichzelf de tijd en de rust niet voor. Altijd druk in de weer om zijn en 

andermans ideeën tot verbetering vorm te geven. Of om de steeds veranderende 

omstandigheden het hoofd te bieden en daar weer het beste uit te maken.  
 

De privatisering in 1994 

bijvoorbeeld was een 

belangrijke mijlpaal die 

Louis van dichtbij heeft 

meegemaakt. Dat heeft 

veel veranderd en daar 

moest het nodige 

gebeuren voor de 

vereniging om de broek 

op te houden en daar 

sterker uit te komen. En 

zo is het hele besturen van 

een vereniging een steeds 

professioneler gebeuren 

geworden waar steeds 

meer regelgeving mee 

gepaard gaat. Louis is altijd met zijn tijd meegegaan en heeft daarbij de nodige creativiteit en 

doorzettingsvermogen getoond. 

 

Nou ja, er zijn natuurlijk wel grenzen aan dat meegaan met de tijd, want het gedwongen 

vergaderen via Microsoft Teams bleek soms net wat te modern. Behalve dat het gewoon 

minder gezellig is als vergaderen bij elkaar aan de keukentafel, had Louis nog wel eens wat 

ruzie met de techniek. Maar als je je nog goed de tijd van de komst van de mobiele telefoon 

en van de fax kunt herinneren, is dat eigenlijk ook niet zo raar. 

 

Een instrument dat Louis beter hanteert en dat hem enorm heeft geholpen om te gaan met de 

veranderingen door de jaren heen, is zijn enorme netwerk. Louis is naast een gezelligheidsdier 

een echte verenigingsman, ook voor andere organisaties heeft hij zich altijd enorm ingezet, de 

bekendste is natuurlijk de Carnavalsvereniging. Hij kent werkelijk waar Jan en Alleman en 

het mooie is dat Jan en Alleman hem ook kent. In de verre omgeving is hij in tenniskringen en 

daarbuiten een gekend en gewaardeerd persoon en heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld 

als er wat georganiseerd moest worden of als er samen opgetrokken moest worden. 

 

En is hij een keer niet de voortrekker, dan wordt hij wel gevraagd. Want Louis weet alles. Of 

zo goed als alles. Of van alles wat. Of hij heeft op zijn minst de klok horen luiden. Maar weet 

hij er het fijne eens een keer niet van, dan spreekt hij zijn netwerk aan om weer op de hoogte 

te raken. Een wandelend archief bij tijd en wijlen en dat hij meestal (om niet te zeggen altijd) 

gelijk heeft, is soms wel eens een tikkeltje irritant, maar het is hem bij deze vergeven. 

 

Nee, hij heeft een ijzersterk geheugen, zoals Frans (red.: Joosten) al aangaf, en een enorme 

dossierkennis, zoals ze dat in de politiek noemen. Beslissingen nemen vindt Louis volgens mij 
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helemaal niet moeilijk. Hij kent de feiten, kan ze vanuit verschillende hoeken beoordelen en 

vormt aan de hand daarvan zijn mening. Met overtuigingskracht wordt een plan gemaakt en 

uitgevoerd vervolgens. 

 

Kenmerkend is ook de manier van uitvoeren. Gewoon, zonder poespas of opsmuk. Zonder 

aanziens des persoons wordt het gesprek aangegaan om mensen op één lijn te krijgen en om 

dingen voor elkaar te krijgen. Typisch vond ik het stukje in de Schakel pas geleden. 

Natuurlijk een mooi eerbetoon aan Louis voor de Hapse bevolking. En je zou denken dat je 

voor zo’n artikel extra goed voor de dag wil komen met een mooie portretfoto om het aan te 

kleden. Met de foto was niet veel mis, alleen had Louis net een foto gekozen waarop hij een 

overhemd draagt waarvan de kraag op dat moment dubbel zat. Geen nette pakken bij 

recepties, maar een voorzitter voor de leden en tussen de leden. En met meer oog voor 

gezelligheid dan voor formaliteiten. 

 

Wij als bestuursleden zijn vaak genoeg op moeilijke punten gestuit en waarbij we elkaar 

aangekeken: tja en wie gaat dat dan doen? Vaak was het Louis die dan de stilte doorbrak: “zet 

maar bij mij neer”, “ik ga wel effe kijken van de week” of “ik bel morgen wel effe”. Een 

valkuil soms, omdat Bestuursleden, - dat zijn ook net mensen -, geneigd zijn daar soms wat 

teveel op te gaan leunen. En ook Louis’ tijd heeft grenzen, dus dan was het ook nog wel eens 

een keer in de volgende Bestuursvergadering “heb ik nog niet gedaan”, “moet ik nog doen” of 

“nog niet aan toe gekomen”. Zo gaat dat in de praktijk dan wel eens, maar dingen die niet 

konden wachten, hebben nooit hoeven wachten. 

 

Zijn onzelfzuchtigheid en de wil om het voor iedereen eerlijk en goed te doen is net al ter 

sprake gekomen in de toespraak van Frans en dat is iets wat iedereen kan onderstrepen. Het 

Nabuurs- het Weemen zijn toernooien die in de verre omgeving bekend staan als toernooien 

waarbij alles kan, waarbij altijd wel iets te regelen valt. Helaas wordt dat soms tegen je 

gebruikt en soms leidt dat zelfs wel eens tot scheve gezichten, maar de flexibiliteit waarmee 

vooral Louis zich probeert te richten naar de wensen van de deelnemers en daar heel wat extra 

uurtjes heeft ingestopt, is waarschijnlijk toch een grote succesfactor van deze toernooien. 

 

De zelfopoffering ging ook in de vakantie nog wel eens door en ook dan moesten er nog wel 

eens wat telefoontjes gepleegd worden en zaken afgetikt. Gelukkig ook maar, want de 

gewoonte aan het eind van een Bestuursvergadering is om meteen de datum vast te stellen 

voor de volgende vergadering. En dan Louis: “nee, dan ben ik weg, dan ben ik op vakantie”, 

“dan hebben we een weekendje met de vrienden”, of met de carnavalsclub, of met de familie, 

of met de buurt. Soms hadden we het idee dat Louis driekwart van het jaar op vakantie was. 

Maar we wisten dat dat eigenlijk niet kon kloppen, want daar had hij eigenlijk helemaal geen 

tijd voor. Veel te veel te doen. 

 

Stomverbaasd was ik persoonlijk toen Louis te kennen gaf dat Annelie en hij hun huis aan de 

Beerseweg gingen verkopen. En dat is op zich niet heel bijzonder rond je pensioensleeftijd. 

Maar dat het vervolgplan was een huis te bouwen, zelf………….. hoe dan??? Een ander 

voorbeeld van zijn doorzettingsvermogen. Ik geloof niet dat hij met al die drukke bezigheden 

rondom de bouw één bestuursvergadering heeft overgeslagen. Zelfs niet toen hij van het dak 

lazerde en zijn hak brak………zelfs niet toen Annelie tot overmaat van ramp een aantal keren 

met toch behoorlijke gezondheidsproblemen te kampen kreeg. 

 

Een normaal mens had op dat moment allang de boel de boel gelaten misschien, maar Louis 

gaat gewoon door en laat zich niet uit het veld slaan. Hart voor de zaak, noemen ze dat. 
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Gelukkig lijkt alles nu weer in wat rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen, maar we 

vragen ons wel af of Louis niet een beetje onrustig gaat worden van al die rust. Want niet 

alleen weet hij goed met de voorzittershamer om te gaan, maar de hamer hanteert hij dus net 

zo makkelijk tijdens het klussen. En zo nadert hun nieuwe stulpje aan de Margrietstraat al een 

heel eind de perfectie. 

 

Maar het kan natuurlijk altijd nog beter, nog mooier, nog perfecter. En er moet toch ook 

gelegenheid zijn om na gedane arbeid goed te rusten. Buiten onder hun nieuwe overkapping 

bijvoorbeeld. Maar ook daar wil Louis er graag warmpjes bijzitten en dat lukt met dit weer 

nog niet altijd optimaal. Daarom bieden we hem namens ons allen een kadobon aan die hij – 

naar wij uit betrouwbare bron vernomen hebben – gaat besteden aan een mooie 

terrasverwarmer. 

En als hij dan eindelijk – met rode wangen van de warmte - tot rust gekomen is en ook zijn 

klushamer heeft neergelegd, hebben we nog een andere voor hem waar hij nog eens naar kan 

kijken en daarbij kan genieten van alle herinneringen uit zijn lange Zoetsmeer-geschiedenis. 

Dat zijn er eigenlijk zoveel dat ik de avond verder nog zou kunnen vullen, maar misschien is 

het beter om er zo meteen even op te proosten. 

 

Louis, namens ons allemaal bedankt voor alles wat je voor ons gedaan en betekend hebt, het 

ga je goed en we komen je ongetwijfeld nog vaak in één of andere hoedanigheid en anders 

zeker op de baan nog tegen. 

 

Michel Jilissen,  

namens Bestuur TV De Zoetsmeer 

 

Afscheidswoord van de voorzitter Louis v.d. Groes 

Hiermee wil ik iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen als bestuurslid en de 

laatste 12 ½ jaar als voorzitter. 

In de ALV van maart 1983 werd ik gekozen in het bestuur van deze mooie vereniging. Mijn 

1
ste

 taak werd de ledenadministratie die ik overnam van Dinie van Raaij. Er was nog heel 

weinig geautomatiseerd en bijna alles was handwerk en alle formulieren werden in ordners 

opgeborgen. In mijn zoektocht naar automatisering kwam ik terecht bij Theo Derks die de 

ledenadministratie van mij overnam maar geen bestuursfunctie ambieerde. Gerrit Hendriks 

stopte als bestuurslid en de taak van voorzitter wedstrijdcommissie kwam daarmee vrij. Ik heb 

die taak toen op mij genomen maar dat betekende echt heel veel werk.  

 

Toernooien organiseren, clubkampioenschappen en zelfs een Open Toernooi dat toen de naam 

kreeg B-C-D toernooi. We hadden nog gravelbanen en dat betekende dat we als 

wedstrijdcommissie regelmatig lijnen moesten inkloppen en banen na een flinke regenbui met 

grote sponsen moesten droogmaken om toch maar de wedstrijden te kunnen spelen en alles 

binnen de geplande termijn tot een goed einde te brengen. 

  

In 1988 hadden we zoveel geld in kas dat er in de Algemene Ledenvergadering besloten werd 

om baan 5 aan te leggen. Dit moest dan een kunstgrasbaan worden. Kunstgras was net in 

opkomst. We konden dan ook in de winter op die baan buiten doorspelen. Zo gezegd zo 

gedaan en in juni 1988 werd de baan door de toenmalige burgemeester Piet Berkhout officieel 

geopend. We hebben daar vele jaren veel plezier aan mogen beleven. 
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In het begin van de jaren ’90 werden we door de gemeente Haps gevraagd om te privatiseren. 

Dit traject is toen opgestart onder leiding van onze voorzitter Theo Hendriks die helaas veel te 

vroeg is overleden. In 1993-1994 werd dit traject afgerond. De gemeente zou de banen voor 

zijn rekening nemen (van gravel naar kunstgras) en een bedrag beschikbaar stellen voor 

nieuwe verlichtingsarmaturen. De tennisvereniging zou dan zelf voor aanpassing / 

verbouwing van het clubgebouw / kantine zorg dragen. In 1994 hadden we 5 kunstgrasbanen 

en een totaal in eigen beheer verbouwd clubgebouw. Niet lang hierna kwamen we zonder 

penningmeester te zitten en mij werd gevraagd om deze taak op mij te nemen. In de persoon 

van Frans Joosten hadden we een goede opvolger voor mij als voorzitter wedstrijdcommissie 

en daarom was de keuze niet zo moeilijk om deze uitdaging aan te gaan.  

 

Hans Peters werd de opvolger van Theo Hendriks als voorzitter en onder zijn leiding hebben 

we de lening die we hadden afgesloten voor de verbouw van het clubgebouw afbetaald. In 

2007 hebben we alle 5 banen vervangen, vooral vanwege de slechte waterdoorlaatbaarheid en 

het feit dat baan 5 zo slecht was dat er niet meer verantwoord op gespeeld kon worden. Na 

een paar maanden heel hard werken, vooral door de onderhoudsploeg, lag er alles weer pico 

bello bij maar was de bodem van de schatkist bereikt.  

 

In 2009 stopte Hans als voorzitter en heb ik met jullie goedkeuring de hamer van hem 

overgenomen. In die 12 ½ jaar is er veel gebeurd en zeker de laatste jaren. Ons ledenaantal 

daalde van bijna 360 leden naar 231 leden in 2018. Dit betekende een groot gemis aan 

inkomsten, denk alleen al aan de contributie. Daarnaast de grotere belasting van de andere 

leden, zoals een extra bardienst draaien. Met minder mensen toch hetzelfde werk doen. 

Gelukkig zitten we nu weer in een stijgende lijn.  

 

Enkele jaren geleden hebben we LED verlichting laten plaatsen. Dit heeft alleen maar 

positieve reacties opgeleverd en heeft financieel bijgedragen door een veel lagere 

elektriciteitrekening. We zijn ook al enkele jaren in gesprek met de Gemeente Cuijk en Hapse 

Boys over een eventuele verplaatsing van het tennispark naar Sportpark De Berkte. Vorig jaar 

hadden we als bestuur de beslissing genomen dat dit niet ging lukken en dat we voor een 

grondige renovatie van ons clubgebouw zouden gaan. Nu heeft zich een nieuwe mogelijkheid 

aangediend, zodat dit misschien in de nabije toekomst toch mogelijk wordt. 

  

Ik had mijn laatste jaren als voorzitter toch anders voorgesteld. Covid-19 met alle maatregelen 

had ik absoluut niet aan gedacht en dat er afgelopen zondag 4 juli 2021 ook nog de heg bij 

baan 1 in de brand zou vliegen is toch niet geweldig om als laatste aan terug te denken. Maar 

de brand was gelukkig in een vroeg stadium door oplettende voorbijgangers ontdekt en die 

hebben kordaat opgetreden en direct 112 gebeld. 

De brandweer was ook snel ter plaatste en heeft de 

schade beperkt tot een tiental verbrande coniferen 

en een gesmolten reclamedoek. Het had allemaal 

veel erger kunnen uitpakken. De onderhoudsploeg 

heeft met de hulp van de buurman met tractor de 

verbrande coniferen en de coniferen rond de 

gastank verwijderd en Joep Arts heeft er voor 

gezorgd dat de gemeente alles heeft opgehaald. 

Mannen ook hiervoor zijn wij jullie weer veel 

dank verschuldigd.  
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Alles overdenkend heb ik het altijd (ik moet eigenlijk zeggen bijna altijd) met plezier gedaan 

en nogmaals allen hartelijk dank in het in mij gestelde vertrouwen als  

Ledenadministrateur, Voorzitter Wedstrijdcommissie, Penningmeester en last but not least 

Voorzitter van deze mooie en energieke vereniging. 

 

Ik wil hiermee alle mensen bedanken, die met mij in het bestuur hebben gezeten voor de 

prettige samenwerking en hun inzet. Maar vooral bedank ik het thuisfront in de persoon van 

Annelie, die mij altijd heeft gesteund, veel hand- en spandiensten heeft verricht en mij de 

vrijheid heeft gegeven om dit allemaal uit te voeren. Ook dank aan Femke en Eelke, die heel 

vaak mee moesten naar de tennisbaan, ook als ze daar niet veel zin in hadden.  

 

Rest mij nog om het zittende bestuur, de nieuwe bestuursleden Jessie en Haico en onze 

nieuwe voorzitter Roel alle succes en plezier toe te wensen, die ik ook heb mogen meemaken. 

Mijn taak zit er op!  

Bedankt. 

Louis van de Groes  

Laatste ALV-voorzitter Louis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een uitgebreid bedankwoord van Frans Joosten 

 

 

 

 

 

 

En de afscheidscadeaus 
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Verantwoord Alcoholschenken (IVA) 
I(nstructie) V(erantwoord) A(lcoholschenken)-plicht voor bardienstvrijwilliger 

Best barvrijwilliger, 

Sinds januari 2013 is het wettelijke plicht dat barvrijwilligers van 16 jaar en ouder in het bezit 

moeten zijn van het zogenaamde IVA-certificaat.  

Zoals iedereen ondertussen in de media heeft gemerkt (o.a. met de campagne NIX18 ), zet de 

overheid zwaar in op het tegengaan van alcoholgebruik bij jongeren. Jongeren onder de 18 

mogen in het geheel geen alcohol drinken en daarnaast wil men alcoholmisbruik en rijden 

onder invloed voorkomen. Het schenken van alcohol brengt daarom een grote 

verantwoordelijkheid met zich mee. 

Het is wettelijk verplicht dat bardienstvrijwilligers aantoonbaar een IVA-Certificaat 

(Instructie Verantwoord Alcoholschenken-certificaat) bezitten zodra er bardienst wordt 

gedraaid. Niet alleen de club, ook jij als lid, bent strafbaar indien dit IVA-certificaat niet 

getoond kan worden. Om de clubs en hun vrijwilligers te helpen op een goede manier met 

deze verantwoordelijkheid om te gaan, is er een website ontwikkeld in samenwerking met 

meerdere sportbonden waaronder ook de KNLTB. De informatie op deze website stelt je in 

staat op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken binnen de clubs waar je actief 

bent. 

Wanneer je de informatie hebt gelezen, ben je makkelijk in staat om de test te maken, 

waarmee je een gekwalificeerde barvrijwilliger wordt en je bardienst mag draaien op 

tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken. Dit certificaat is persoonsgebonden en is geldig 

bij alle verenigingen waar je als vrijwilliger actief bent.  

Om het één en ander te vereenvoudigen hebben we de acties hieronder voor je op een rijtje 

gezet. Het lezen van de informatie en het doen van de test kost je ca. 15-25 minuten. Volg 

onderstaande aanwijzingen stap voor stap op en je zult zien dat het behalen van het IVA-

certificaat zo geregeld is. 

 

Online gratis het wettelijk verplichte IVA-Certificaat halen: 

Open eerst:      http://www.nocnsf.nl/IVA 

Lees de info bij:    Wat je moet weten en bekijk de filmpjes. 

Open vervolgens:      Doe de test 

S.v.p. onderstaande info invullen voor een juiste registratie: 

Voornaam *      Jouw eigen naam     

(evt.) Tussenvoegsels  

Achternaam *     Jouw eigen achternaam 

Geboortedatum (min. 16jr) *   Jouw geboortedatum 

E-mailadres deelnemer *   Jouw e-mail adres 

E-mailadres barverantwoordelijke ** barcommissie@tvdezoetsmeer.nl 

Naam vereniging *    TV De Zoetsmeer 

Aangesloten bij welke bond (afkorting)* KNLTB  

Plaats vereniging *    Haps 

Naam barverantwoordelijke   barcommissie@tvdezoetsmeer.nl 

Begin daarna de test. 

De test bestaat uit 20 vragen. Alle vragen zijn multiple-choice. De test is zeer goed te doen, 

dus slagen doe je altijd! Het kost niet veel van jullie tijd om te doen en het scheelt onze 

vereniging heel veel kopzorgen en boetes als jullie het IVA-certificaat behalen en we dat 

kunnen overleggen indien nodig. De barcommissie krijgt automatisch een kopie van jullie 

certificaat, zodra jullie geslaagd zijn. Indien je het IVA-Certificaat al voor een andere club 

gehaald hebt, stuur barcommissie@tvdezoetsmeer.nl dan een kopie van het certificaat. 

http://www.nocnsf.nl/IVA
mailto:barcommissie@tvdezoetsmeer.nl
mailto:barcommissie@tvdezoetsmeer.nl
mailto:barcommissie@tvdezoetsmeer.nl
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Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking en het behalen van dit certificaat. Mochten 

jullie nog vragen hebben dan horen wij het graag. 

Bestuur TV De Zoetsmeer 

 

Groeten, Frans Daanen 
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Privacyverklaring  
Dit is de privacyverklaring van TV De Zoetsmeer gevestigd te Zoetsmeerweg 14, 5443 NH, 

Haps, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

40215811 hierna te noemen: `de Vereniging`.  

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat 

zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement 

voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft 

u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail 

aan: secretariaat@tvdezoetsmeer.nl. In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig 

terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoe lang wij deze 

bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.  
Doel  Welke 

persoons 
gegevens 

Grondslag Bewaar 
termijn  

Ontvangers 
 

Onderzoeken of u lid 

kunt worden  
 

en  

 

het uitvoeren van de 
lidmaatschaps- 

overeenkomst. 

 Voornaam 

 Achternaam 
 Adres  

 Geboortedatum  

 Telefoonnummer 

 E-mail adres 
 

Uitvoering van de 

overeenkomst  

Indien u lid wordt 

gedurende de 
looptijd van de 

overeenkomst. 

Indien u geen lid 

wordt, worden uw 
gegevens zo snel als 

mogelijk verwijderd 
binnen 6 maanden  

NVT 

Administratie  Voornaam 

 Achternaam 
 Adres 

 Telefoonnummer 
 E-mail adres 

 Bankgegevens 
 Betaalgegevens 

 

Uitvoering van de 

overeenkomst  

Gedurende de 

looptijd van de 
overeenkomst en tot 

2 jaar daarna, 
daarna alleen in de 

financiële 
administratie voor 7 

jaar. 

 Penningmeester 

 Ledenadministratie 
 Belastingdienst 

 Overige bevoegde 
personen 

Het verrichten en 

versturen van 
aankopen (bv 

clubkleding) 

 Voornaam 

 Achternaam 
 Adres  

 Telefoonnummer 
 E-mail adres 

 (Kleding)maat  
 Bankgegevens 

 Betaalgegevens 
 

Uitvoering van de 

overeenkomst  

Gedurende de 

looptijd van de 
overeenkomst en 

daarna alleen in de 
financiële 

administratie voor 7 
jaar. 

 Producent 

 Vervoerder 
 Verstrekker 

(sportzaak)  

Doel  Welke 
persoons 
gegevens 

Grondslag Bewaar 
termijn  

Ontvangers 

Versturen digitale 
berichten, waaronder 

nieuwsbrief, 
informatiemails etc 

 Voornaam 
 Achternaam 

 E-mailadres 
 

Uitvoering van de 
overeenkomst 

 

Zolang als men 
aangemeld is. 

 E-marketingtools 

Versturen berichten 

van derden, 
waaronder sponsoren. 

 Voornaam 

 Achternaam 
 E-mailadres 

 

Toestemming (via 

toestemmings 
formulier) 

Zolang als men 

aangemeld is. 

 Sponsoren  

 Andere 
verenigingen 

Om onze digitale 

dienstverlening te 
verbeteren 

 Cookies (zie voor 

meer info het 
sub kopje 

Cookies) 
 IP-gegevens 

 

Toestemming (via 

toestemmings 
formulier) 

Iedere keer dat 

onze website 
bezocht wordt. Deze 

gegevens worden zo 
snel als mogelijk 

geanonimiseerd.  
 

 Website  

beheerder 
 Analytics tools 

Ter benadering na 
beëindiging 

lidmaatschap. 
Bijvoorbeeld voor een 

reünie of bijzondere 

gebeurtenis.  

 Voornaam 
 Achternaam 

 Adres  
 Telefoonnummer 

 E-mail adres 

 

Toestemming (via 
toestemmings 

formulier) 

Zolang als de 
toestemming niet is 

ingetrokken. 

NVT 

mailto:secretariaat@tvdezoetsmeer.nl
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Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd 

en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We 

gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die 

daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd 

kunt blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden 

onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website en welke pagina’s door 

bezoekers worden bekeken. 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven voordat deze cookies 

mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch 

noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de 

toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy 

Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken door uw 

internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het 

verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.  

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als 

dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, 

tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze 

derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de 

situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de 

Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet 

gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of 

af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw 

gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere 

organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen 

verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat 

alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de 

persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig 

gecontroleerd worden. 

 

Minderjarigen 

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van 

uw ouder of voogd te overleggen. 

 

Links naar andere websites 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van 

toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen 

privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites 

altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.  
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Wijziging van het privacy beleid 

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op 

de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. 

De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij 

belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te 

informeren. 

 

Contactgegevens 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt 

verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens neem dan 

contact op met de ledenadministratie of stuur een mail aan: 

ledenadministratie@tvdezoetsmeer.nl 

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te 

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. 

U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

  

mailto:ledenadministratie@tvdezoetsmeer.nl
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Bar- en paviljoencommissie 
 

De leden van de barcommissie, te weten: Joep Arts, Maria van Dijk, Ad Laureys, Wendy van 

Lint, Nicole Keijzers en Frans Daanen hebben het in 2020 helaas niet zo heel druk gehad. We 

hadden net onze inkopen gedaan voor het Nabuurs toernooi toen corona er tussen kwam en 

we met de voorraden bleven zitten.  

 

In de zomer zijn toch nog enkele activiteiten doorgevoerd waardoor we toch nog wat kantine 

voorraad hebben kunnen gebruiken. We hebben wel een kleine compensatie voor de kosten 

van deze voorraden gehad vanuit de overheid maar we hadden natuurlijk liever de omzet 

hiervan gehad en dan had er bovendien ook getennist kunnen worden. 

 

In 2020 heeft Maria van Dijk te kennen gegeven te willen stoppen als commissielid. Ze is per 

1 januari jongstleden gestopt met tennis en ook als commissielid. Maria is bijna 17 jaar lid 

geweest van de bar- en paviljoencommissie en heeft zich de laatste jaren met name bezig 

gehouden met het inkopen van de hapjes. In de eerstvolgende vergadering zullen wij nog 

officieel afscheid nemen. Maria, nogmaals bedankt voor jouw inzet al die jaren. 

 

Recentelijk heeft ook Joep Arts aangegeven te willen stoppen als commissielid van de bar- en 

paviljoencommissie. Hiermee stapt wederom bijna 17 jaar ervaring uit de commissie. Hoewel 

we ook dit vertrek betreuren, respecteren we dit natuurlijk wel. Er zijn niet zo heel veel leden 

die op 60-jarige leeftijd nog in een commissie stappen om dat vervolgens nog bijna 17 jaar te 

doen. Joep, je hebt aangegeven om jouw opvolger nog in te werken, zodat je met een gerust 

hart deze commissie achter je kunt laten over een aantal maanden. Joep, nogmaals ontzettend 

bedankt voor al die jaren en we gaan nog een keer officieel afscheid nemen vanuit onze 

commissie. 

 

Door het vertrek van Maria en Joep is de bar- en paviljoencommissie dringend op zoek naar 

vrijwilligers om deze commissie te komen versterken. Vele schouders maken licht werk. 

Mocht je interesse hebben, bel, mail of spreek een commissielid aan om je hierover te laten 

informeren. 

 

In het voorjaar van 2020 hebben we gekeken naar mogelijkheden om het gebruik van  

pinbetalingen mogelijk te maken in onze kantine. Voorwaarden hierbij waren lage kosten en 

gebruiksgemak omdat we werken met bardienstmedewerkers die slechts enkele keren per jaar 

achter de bar staan. Gekozen is voor de oplossing van SumUp. Hiermee kunnen we draadloos 

betalingen accepteren met bijna alle betaalkaarten en is onze kantine weer een stukje 

moderner geworden met gemak voor onze bezoekers. 

 

Het invullen van de bardiensten blijft een hele uitdaging voor een onze vereniging. We 

hebben als bestuur een nieuwe bardienstregeling opgesteld die wat strenger is geworden. De 

vrijwilligersbijdrage wordt per 1 januari 2022 verhoogd naar € 60 per jaar, die middels het 

draaien van (bijvoorbeeld) 3 bardiensten van 4 uur weer terugverdiend kan worden. De 

uitbetaling van de bardienstvergoeding zal per maand of per kwartaal plaatsvinden. Zodra op 

een bardienstregeling is ingetekend (zelf of door de bardienstplanner), wordt er een 

bardienstvergoeding verdiend, ongeacht of deze bardienst later nog wordt ingetrokken vanuit 

de vereniging of niet. Daar staat tegenover dat het niet komen opdagen bij bardienst wordt 

beboet met € 50 per keer. Het bestuur kan deze boete eventueel intrekken bij een gemotiveerd 

verzoek daartoe. Met de KNLTB Clubapp worden leden op de te vervullen bardiensten 

geattendeerd, zodat de communicatie over de te vervullen bardiensten ook beter verloopt. 
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Zoals jullie mogelijk al gemerkt hebben zijn de prijzen in de horeca gestegen, zo ook in Haps. 

Ook TV De Zoetsmeer heeft te maken met hogere inkoopprijzen voor drank, waardoor wij 

genoodzaakt zijn om enkele prijzen in de kantine aan te passen. Dit is doorgevoerd per 1 

september. 

 

Verder wil ik iedereen nog wijzen op het IVA-certificaat. Er is een wettelijke plicht dat 

barvrijwilligers van 16 jaar en ouder in het bezit moeten zijn van het zogenaamde IVA-

certificaat. Daarom de vraag aan de (nieuwe) leden om een IVA-Certificaat (Instructie 

Verantwoord Alcoholschenken-certificaat) te behalen. Informatie is te vinden op de website 

onder bardiensten en in dit clubblad. 

 

Alvast bedankt! 

Frans Daanen 

 

Afscheidstekst van Joep Arts 

 

Na ongeveer 32 jaar lid en 25 jaar lid van diverse commissies ga ik stoppen als vrijwilliger 

van onze mooie club: TV de Zoetsmeer. 

 

Waarom ga ik stoppen?  

Mede omdat ik niet meer tennis. Jullie als vrijwilligers staan elke week klaar met de nodige 

inzet om te komen zoals het er nu uitziet. Alleen maar lof aan deze vrijwilligers.  

Mijn taak binnen deze club was hoofdzakelijk achter de schermen wat ik altijd met liefde en 

plezier heb gedaan. Ik wil jullie daarom bedanken voor het vertrouwen dat jullie in mij 

hebben gesteld. Voor mij is dit best een moeilijke beslissing maar wel een beslissing waar ik 

helemaal achter sta. 

Dit seizoen wil ik afmaken en mijn opvolger hierbij steunen waar nodig. 

Organiseren is vooruit kijken. 

Groetjes, Joep Arts 
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Verslag van de Technische Commissie. 
 

Lekker kort want door corona zijn er weinig spannende zaken te behandelen. Vorig jaar na de 

Algemene Ledenvergadering  heb ik het voorzittersstokje overgenomen van Bram Thijssen. 

Alle lopende acties hebben we toen samen tegen het licht gehouden en de conclusie was dat 

alleen het onderhoud door de onderhoudsploeg voor zover mogelijk zou doorgaan. Waarvoor 

dank aan het team.  

 

Theo, Bart, Jan, Willy, Leo, Louis, Thijs en natuurlijk ook Joep hebben met hun 

doorzettingsvermogen het toch maar weer op weten te brengen. Reguliere keuringen en 

certificeringen zijn doorgeschoven tot na het moment dat er weer mogelijkheden kwamen om 

de draad weer op te pakken. Dat is inmiddels allemaal weer onder controle en baanonderhoud 

zal door corona later dit jaar gaan plaatsvinden.  

 

Het jaarlijkse heg knippen is in de coronaperiode ook niet uitgevoerd. Maar ook daar is al wel 

een begin mee gemaakt. Om ons paviljoen de komende jaren in stand te kunnen houden was 

het voornemen om met een aantal leden de mogelijkheden voor vernieuwingen of renovatie te 

onderzoeken. Ook dit is door de beperkingen van afgelopen tijd en de nieuwe ontwikkelingen 

voor een eventuele verplaatsing naar het Hapse Boys-terrein nog niet tot een daadwerkelijke 

start gekomen. Tot zover de ontwikkelingen van de TC van afgelopen jaar.  

 

Marcel Messing, 

Voorzitter Technische Commissie. 

  



Tennisvereniging De Zoetsmeer  September 2021  

   

32 

Van de onderhoudsploeg 
Corona en onderhoud paviljoen 

 

 

In de periode voor ons is er minder onderhoud gepleegd op het tennispaviljoen. De poort was gesloten 
ook voor ons. Op 7 april zijn we weer begonnen, elke week op woensdagmorgen. Een paar maanden 

geen gras maaien, schoffelen etc. dat zie je dan wel. Vooral met het huidige weer, alles schiet de grond 

uit. Toch zijn we weer met frisse moed begonnen en hebben we weer alles in orde. De hagen knippen 
hebben we uitbesteed, dat is geen werk meer voor die oudjes. Bij het schrijven van dit stuk moest er 

nog een stukje gedaan worden. 

Mannen bedankt. Gezien de vele 

meters gaarne meer ondersteuning 
van meer vrijwilligers. 

 

Helaas hebben we een pyromaan 
op het paviljoen gehad. Gelukkig 

dat de brandweer snel is gebeld, 

anders was er van de haag op baan 
1 en 2 niets overgebleven. De haag 

was net een week eerder mooi 

geknipt. De restanten zijn 

verwijderd en in het najaar 
bekijken we hoe dit te herstellen. 

Het kunstgras op baan 1 heeft 

gelukkig niets geleden. Dit bleek 
bij het groot onderhoud in juli 

 

Onderhoudsgroep 
Theo Berents 
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Verslag Wedstrijdcommissie 
Zoals elk jaar ook vanuit de Wedstrijdcommissie een kort verslag van hetgeen waarmee we 

met onze commissie het afgelopen jaar zijn bezig geweest. 

En daarmee ben ik aan het eind gekomen van mijn verslag, bedankt voor jullie aandacht. 

 

Nee, dat het kort gehouden kan worden dit jaar spreekt voor zich. We hebben immers veel 

minder kunnen organiseren dan we hadden willen doen. Wat dat betreft hebben we vooral 

veel geduld moeten hebben, hebben we de persconferenties in spanning gevolgd en was een 

groot incasseringsvermogen nodig als wéér het één en ander uitgesteld werd. 

 

Het Teamtoernooi hebben we kunnen houden in 2020 want dat was nog net voordat de 

Coronapandemie ook Nederland trof. En het Midzomeravondtoernooi is doorgegaan met een 

40-tal deelnemers. Dat was destijds een goede oefening voor het herbergen van 

competitieteams, zowel de thuisteams als hun tegenstanders in de coronaproof kantine. 

Maar ook toen al bleek dat dat nog best een uitdaging was. Ondanks alle voorbereidingen en 

waarschuwingen bleek het moeilijk om alle regels goed in acht te nemen, zeker wanneer in de 

loop van de avond de remmen wat losser gaan. Kortom, van een onbezorgd feestje was op dat 

moment absoluut geen sprake meer en vroegen we ons af of we zoiets nog moesten willen. 

 

Uiteindelijk zijn de kantines en kleedlokalen dan ook helemaal dicht gegaan en werd de 

competitie – met buiten omkleden in de herfst en zonder hapjes of drankjes - afgebroken. 

Daar was niet iedereen rouwig om want gezellig was het niet echt zo en het leek meer op 

plichtmatig de potjes afraffelen. 

 

Wij waren uiteindelijk wel teleurgesteld maar daar hadden we onze eigen redenen voor. Wij 

vermoedden dat er bij het RIVM ook mensen uit Den Bosch en Berlicum werkten want met 

het afbreken van de competitie konden ze nog net voorkomen dat wij een zeker 

kampioenschap alsnog misliepen. 

 

Gelukkig heeft er daarna wel steeds getennist kunnen worden, maar dan was het alleen maar 

enkelen, trainen in beperkte groepsgrootte, geen wedstrijden, geen publiek, geen kantine en 

geen terras. Een erg uitgeklede versie van wat wij gewend zijn als we aan tennissen denken. 

 

Dat er toch nog steeds getennist heeft mogen worden, heeft ons als vereniging zelfs nog wat 

extra leden opgeleverd, omdat lang niet alle sporten beoefend konden blijven worden en 

mensen toch graag wat wilde blijven doen. Tennis was daarbij een ideale vervanging en ik 

heb het idee dat dat heel veel mensen nog eens uitstekend is bevallen ook. 

 

Maar wat die nieuwe leden nog niet hebben kunnen ontdekken, is dat de tennissport ook een 

uitstekende bron van gezelligheid kan betekenen en een manier om elkaar te ontmoeten en 

contacten op te doen. 

Daarvoor is het toch wel heel handig als ook de kantine en terras deel mogen uitmaken van de 

hele beleving en gelukkig is dat nu – met nog wat beperkte restricties – het geval. 

 

Het enthousiasme voor het DGWEEBN Teamtoernooi was heel erg groot. Maar liefst 93 

inschrijvingen hebben we mogen verwelkomen die samen in 8 teams de strijd met elkaar 

aanbonden, maar ook vooral de gezelligheid kwamen opzoeken. Onder die 93 inschrijvingen 

zag ik ook heel veel nieuwe leden, het was heel bijzonder om zoveel namen te zien waarvan 

ik soms nog nooit gehoord had, laat staan wist dat ze lid waren geworden. 
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En zo hopen we toch langzaam maar zeker de activiteitenkalender weer wat verder te gaan 

vullen. In september ging dan eindelijk de Competitie van start. Die had eigenlijk als 

Voorjaarscompetitie van start zullen gaan, maar heeft zoals bijna alles grote vertraging 

opgelopen. De destijds ingeschreven teams hebben zo goed als allemaal aangegeven graag 

weer de wei in te willen en zich opnieuw aangemeld. 

 

Diezelfde competitie heeft wel weer tot gevolg dat andere toernooien direct getroffen worden 

door de speeldagen die de competitie voor zich opeist, dus we gaan nog even bezien wat er dit 

jaar buiten de competitie nog gespeeld worden kan. 

 

Clubkampioenschappen staan daarbij hoog op ons verlanglijstje. Die hebben we in 2020 

wonder boven wonder ook nog kunnen spelen, maar wellicht in 2021 vanwege de beperkte 

tijd die ons na de zomervakantie nog rest, in aangepaste vorm, een aangepaste periode of iets 

dergelijks. En een gezelligheidstoernooitje ergens in november zal ook nog wel op de 

kalender komen staan. Als de Deltavariant of een andere variant tegen die tijd geen roet in het 

eten gooit. 

 

Voorlopig is er in elk geval weer hoop en een hoop gezelligheid. Voor diegenen die meedoen, 

veel plezier! 

 

Voorzitter Wedstrijdcommissie 

Michel Jilissen 

Van de jeugdcommissie 
Tijdens de ALV toonde de voorzitter van de Jeugdcommissie, Angelique Derks, een fraaie 

Powerpoint presentatie van de activiteiten van de Jeugdcommissie. Hieronder een kleine 

samenvatting:  

Tennisclinics op de basisschool 

Maak kennis met Tennis! 

Zomer-bingo 

Zomer-toernooi 

 

De jeugdtrainingen werden zeer goed bezocht: 

Voorjaarstraining: 
Maandag: 3 groepen met in totaal 16 kinderen 

Dinsdag:    3 groepen met in totaal 18 kinderen 

Najaarstraining:  

Dinsdag:  4 groepen met in totaal 22 kinderen 

woensdag: 1  groep met in totaal 6 kinderen 

 

Competitie:  

Aan de competitie werd door 4 teams deelgenomen: 

 2x  team oranje 

 1 team groen 

  1 team geel 

 

Al deze activiteiten leverde een gestaag groeiend aantal jeugdleden op: 

In 2019: 27, 2020: 39 en in 2021: 50 
Winnaars zomerbingo 
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De Jeugd-servicebeurt van Bas 

 

Hallo allemaal,  

ik ben Bas Zeelen ik ben 15 jaar en ik zit sinds een jaar bij de tennis vereniging in Haps. 

ik zit op het Elzendaalcollege Boxmeer en ga dit jaar naar 4 Havo dit jaar heb ik een 

profielkeuze moeten maken en heb ik gekozen richting de gezondheid kant heen te gaan. Eerst 

woonde ik op de Burgemeester Moorenstraat maar ik ben recentelijk verhuisd naar de 

Beerseweg. Als bijbaantje werk ik bij de Anytyme in Haps. Ik zit in een tennisgroep met 

Daan vd Oever, Tessa Hendriks en Anke Daanen en vind tennis altijd leuk omdat we altijd 

veel afwisselingen hebben in de trainingen en de competitie wedstrijden altijd heel sportief 

zijn. Ik ga daarom ook altijd met veel plezier naar de training/wedstrijd. Ik hoop nog vele 

jaren te kunnen genieten van de Hapse tennis vereniging 

en geef de pen door aan Daan vd Oever.  

Groetjes, Bas Zeelen 
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Het ouder kind toernooi van Stijn van den Boogaart. 

In juli heb ik meegedaan met het ouder-kindtoernooi.  

Het was een erg leuke dag met lekker weer. Omdat Niels al met mijn moeder meedeed aan het 

toernooi heb ik samen met mijn tante getennist.  

Ik had niet gedacht dat ik samen met mijn tante het toernooi zou winnen.  

Vooral omdat mijn tante nog nooit op tennisles heeft gezeten.  

Het was een heel gezellige ochtend.  

Ik vond het leuk dat er veel kinderen en ouders meededen.  

Volgend jaar doe ik zeker weer mee" 

Groetjes Stijn 
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LED-verlichting: Omschrijving werking baanverlichting 
 

Bediening in het halletje:   

-Als de verlichting van een baan wordt aangemaakt dan 

zal deze 75 minuten branden waarna deze automatisch 

naar 10% zal dimmen om 10 minuten later automatisch 

uit te gaan. 

-Als de verlichting brandt en er wordt nogmaals op de 

AAN-knop gedrukt dan zal de timer van 75 minuten 

opnieuw starten. 

-Als iedereen die gaat tennissen (ongeacht of er al 

iemand op de baan of de baan ernaast staat) op de “aan-

knop” drukt dan heb je altijd 75 minuten om te 

tennissen. 

-De oefenbaan heeft geen timer van 75 minuten omdat 

die lampen moeten afkoelen en opwarmen. 

-Het is mogelijk om de verlichting eerder uit te schakelen door de “UIT”-knop te gebruiken. 

-Om 23.00 uur gaat de verlichting automatisch uit. 

-De verlichting kan niet eerder dan 2 uur voor zonsondergang aangemaakt worden. 

-Indien de verlichting van baan 3+4 wordt ingeschakeld zal ook de verlichting van het pad 

achter deze banen (naar baan 5) aangaan. Deze verlichting gaat uit om 23.00 uur met de 

avondklok, of als de avondklok uit staat om 01.00 uur. 

-Bovenstaande instructie kan door een beperkte groep mensen van de tennisvereniging 

overruled worden via een andere bediening. 
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Geheugensteuntjes: 
 Denkt u aan het gebruik van uw lidmaatschapsbewijs voor het afhangen van banen en 

speeltijden. Laat uw recht om te spelen niet verloren gaan;  

 Uw KNLTB-ledenpas geeft recht op een aantal aantrekkelijke kortingen 

(www.tenniscard.nl). Hebt u er nog geen? Vraag hem aan bij Louis v.d. Groes! De 

tenniscard is ook van belang wanneer u toernooien en/of competitie gaat spelen! 

 Denk aan hetgeen u geleerd is tijdens de Instructiecursus Verantwoord Alcoholgebruik 

(IVA); 

 Verantwoord alcoholgebruik; Geen alcohol schenken aan jeugdigen onder de 18 jaar; 

 Wie is de BOB ( Bewust Onbeschonken Bestuurder) ??? 

 Bezoek onze website. Deze is te vinden op www.tvdezoetsmeer.nl.  

 Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen! Dus ruim uw spullen netjes op en 

breng leeggoed terug naar de bar. De bardienst is u er dankbaar voor. 

 E-mail: De leden worden veelal via e-mail geïnformeerd. Verandert u van e-mailadres 

(en u wilt dat het adres bij ons bekend is), geef dat dan even door aan onze 

ledenadministrateur, de heer Theo Derks (e-mail: t.derks@hccnet.nl). Tevens kunt u 

e.e.a. zelf wijzigen door in te loggen op onze website. Maak het u zelf makkelijk, maar 

ook een ander. Hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Huis- en gedragsregels verantwoord alcoholgebruik in 
kantine De Zoetsmeer 
 

 Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de 

kantine of elders op het terrein van de vereniging; 

 Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders 

(bijvoorbeeld in de kleedkamer) te nuttigen dan in de kantine of op het terras; 

 Er wordt geen alcohol geschonken aan: jeugdbegeleiders, trainers van de jeugd en 

andere begeleiders van de jeugd  tijdens het uitoefenen van hun functie; 

 Ook niet aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers; 

 Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage 

alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van 

alcoholhoudende drank worden geweigerd; 

 Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst; 

 Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en 

rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan; 

 Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van 

alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan 

alcoholhoudende drank. 

 Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de 

dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. 

 

Bestuur Tennisvereniging De Zoetsmeer  

  

http://www.tenniscard.nl/
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Frans Daanen  serveert 
Coen bedankt voor de service en jouw blijk van 

waardering ;-) 

 

Mijn naam is Frans Daanen, zo’n 48 jaar geleden geboren, 

getrouwd met Joke en vader van Inge 13 jaar, Anke 13 jaar 

en Kim 11 jaar. Zowel Anke als Kim slaan intussen ook 

een balletje op de vereniging, tot groot genoegen van vader 

en moeder. Ik heb bijna al mijn tijd in Haps gewoond en 

sinds november 2020 woonachtig aan de Parallelstraat in 

Haps. De verhuizing naar de Parallelstraat en de daaraan 

voorafgaande verbouwingen zijn ook de reden van mijn 

verlate servicebeurt. Een soort Hops kwartierke. 

 

In het dagelijks leven ben ik financieel directeur bij Emons Group in Milsbeek. Emons houdt 

zich bezig met het wegtransport van grootformaat glas, het wegtransport van goederen in een 

dubbeldek trailer en de handel in champost (afgewerkte compost uit de 

champignonkwekerijen). In 2008 ben ik begonnen met tennis, nadat ik daarvoor een jaar of 20 

badminton gespeeld had. Via oud badminton partner Dick ben ik in contact gekomen met de 

tennissport in Haps. Na een aantal kennismakingsavonden getennist te hebben en nageborreld 

in de kantine, bleek het erg gezellig te zijn op de baan maar vooral ook in de kantine. Daar 

kwam ik Coen ook regelmatig tegen en na een paar jaar via het een en ander heb ik de functie 

als voorzitter barcommissie in 2017 van Coen overgenomen.  

 

Ik denk dat de tennisvereniging in Haps zich kenmerkt als een open vereniging met een goed 

samengaan van gezonde strijd op zijn tijd op de baan, met de nodige gezelligheid in de 

kantine na afloop. Hierbij komt dat je tennis op elk nivo tot bijna elke leeftijd nog kunt spelen 

in de buitenlucht. Dit alles maakt het tot een leuke combinatie van sport, amusement en 

gezelligheid.  

 

In de afgelopen jaren zijn een aantal bestuurs- en commissieleden gestopt, waardoor flink wat 

jaren ervaring uit onder andere de bar- en paviljoencommissie verdwenen is. Intussen zijn we 

al weer druk bezig om dat op te vangen en dat gaat lukken. 

Naast de tijd voor het gezin, het werk en het tennis, ben ik ook nog lid van het St. 

Nicolaasgilde in Haps maar ook hiervoor geldt dat vanwege drukke werkzaamheden dit sinds 

een paar jaar op een wat lager pitje staat.  

 

Ik hoop dat we in 2022 een nieuwe start kunnen maken met onze gebruikelijke toernooien en 

competities waarbij ook onze kantine weer veelvuldig gebruikt kan en gaat worden. Hiermee 

kunnen we onze mooie vereniging in stand houden en daar waar mogelijk en wenselijk 

verbeteren. Het is ook van belang dat iederen zijn of haar steentje bijdraagt, of het nu is als 

bestuurslid of commissielid, maar zeker ook als bardienstmedewerker. Als ieder lid zich actief 

inschrijft op deze bardiensten, kunnen we de kantine makkelijker en vaker openhouden en is 

een toewijzing van bardiensten aan leden niet (meer) nodig.  

 

Sinds begin 2020 verzorgt Nicole Keijzers de bardienstplanning maar vanwege de Corona 

pandemie is er helaas weinig te plannen geweest tot nu toe. Ik hoop dat dat binnenkort gaat 

veranderen en daarvoor wil ik  haar dan ook graag de volgende service geven. 

 

Groet,  Frans Daanen 
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Uitslagen Clubkampioenschappen Dames en Heren Dubbel 

HD 5/6 

1. Peter Luijpen & Roel Wijntjes 

2. Joost van de Groes & Joris van de Meulenhof 

3. René Fleuren & Lars Jilesen 

4. Stan Laarakkers & Bram Thijssen 
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DD 7 

1. Ilse van den Besselaar & Sanne Peter Rit 

2. Renee van Dijk & Paula de Visser 

3. Diane van den Bosch & Nicole Gerrits 

4. José van Alphen & Hannie Weren 
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HD 7  

1. Roy van Hoften & Wouter Thoonen 

2. Bart Janssen & Rick Keijzers 

3. Louis van de Groes & Bas Thijssen 

4. Rob Tax & Mark Weerts 
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DD 8 

1. Jolanda van den Hoek & Celia vander Ligt 

2. Tessa Janssen & Kim Nabuurs 

3. Wendy van Lint & Jessie Weijers-Meerbeek 

4. Monique Giesbers & Monique Janssen 
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Uit de ballenbak 
De dochters van Joris dachten zeker dat hun papa en Joost de finale zouden gaan winnen van 

Peter en Roel! Het mocht niet zo zijn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het symbool voor het afscheid van Louis als voorzitter: de voorzittershamer van TV De 

Zoetsmeer gaat naar Roel Wijntjes. Roel: alle plezier en succes gewenst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


