
Jaarverslag 2020 Technische Commissie 
 

Samenstelling Technische Commissie 

 

Myrthe v.d. Boon, Stan Soels, Lucas Kolff, Cees Salentijn en Rien Hogerwerf 

 

Allereerst een korte presentatie van de leden van de Technische Commissie. 

 

In principe staan alle leden van de TC opgesteld om alle activiteiten gezamenlijk op te 

pakken. Toch hebben de leden natuurlijk hun specialiteiten. 

 

Myrthe is afgelopen jaar wat op de achtergrond actief geweest. Dit had te maken met haar 

zwangerschap. 

 

Stan is zeer actief op het gebied van de taken die te maken hebben met de landelijke 

competitie, overleggen, regelen van de trainingen en gesprekken hierover met de o.a. de 

trainers. Ook binnen het OST heeft Stan een organisatorische rol. Samen met Lucas een  

aanvang gemaakt met het Technische beleidsplan van de vereniging. 

 

Lucas is dit jaar in de breedte actief in de samenwerking bezig met Stan. Is ook actief 

betrokken bij de Clubkampioenschappen. Samen met Stan een aanvang gemaakt met het 

Technische beleidsplan van de vereniging. 

 

Cees is dit jaar zeer nauw betrokken bij district-voorjaars en Najaarscompetitie en de 

toernooien en is ook een vertrouwd gezicht bij de Toss. Ook samen met Rien de Clubladdder 

dit jaar weer verder uitgebreid. Samen met Marga Moeijes van het bestuur en met advies van 

Andre Janssens de introductie van OldStars tennis op ons park voorbereid 

 

Als laatste dan ikzelf. (Rien) Ik heb de officiële pet op als voorzitter van de TC en vanuit die 

hoedanigheid heb ik ook zitting in het bestuur. Daarnaast ook druk doende rondom alle taken 

m.b.t. districtscompetities en van daar ook competitieleider voor het district. 

Clubkampioenschappen en organisatie rondom de toss behoren ook tot mijn takenpakket.  

Ook alle toernooien, aantal samen met DC, (mede) georganiseerd, 

Samen met Cees de Clubladder verder in de steigers gezet.  

 

Alles wat niet specifiek genoemd is wordt door een ieder zo goed als mogelijk vanzelf 

opgepakt.  

 

In dit verslag ook een terugblik op de activiteiten van de Damescommissie. 

De DC valt onder de paraplu van de technische commissie en als zodanig zijn de 

activiteiten/evenementen in een totaalverslag (Technisch Commissie) terug te vinden. 

 

In de Damescommissie zijn Gonny Prins, Jeannette Dijkgraaf en Jeanne Hogerwerf de 

drijvende krachten.  

 

De evenementen en Toss die door de dames zijn georganiseerd komen verder in het verslag 

nog terug. Daarnaast wordt er ook de Dames Dubbel Daags georganiseerd. Dit is de interne 

competitie, waaraan dames meedoen die graag overdag op een competitieve manier in een 

poule hun wedstrijden spelen. Dit jaar waren er 17 koppels die in drie poules zijn ingedeeld. 

Helaas heeft de prijsuitreiking heeft dit jaar door Corona niet plaatsgevonden.  



Activiteiten 
 

Afgelopen seizoen is een aantal evenementen door Corona helaas flink in het water gevallen. 

I.i.g. op het laatste moment drie activiteiten bij elkaar gebracht en samen door TC en DC 

opgepakt.  

 

Jour des Dames en Hommes / Goede Doelen Toernooi ( zondag 16 augustus ) 

 

Dit jaar stond het Toernooi in het teken van KIKA. Opbrengst voor het goede doel € 280,00. 

Hieronder een tweetal verslagen van de deelnemers. 

 

Zondag 16 augustus, jour des dames en jour des hommes 

 

Een toernooi voor mannen en ook één voor vrouwen én er mochten introducés meekomen: dat 

leek mij erg leuk om aan mee te doen en nam een vriendin van een andere club mee. 

We werden hartelijk ontvangen 's morgens met een kop koffie. 

Jeanette, Rien en Jeanne hadden het allemaal prima geregeld, evenals Rick en zijn team van 

de catering.  

Er werden vier wedstrijden gespeeld in de volle zon met steeds wisselende mede en 

tegenstanders. Erg leuk om ook weer eens andere mensen te leren kennen en mee te 

spelen.  Het toernooi was gelinkt aan een goed doel. Er is geld ingezameld door vogelhuisjes 

te kopen waarvan het grootste deel van het geldbedrag naar het KIKA kinder kanker fonds zal 

gaan.  

Tussendoor konden we genieten van een uitgebreide lunch. En na afloop van het toernooi 

waren er heerlijke bonbons voor de dames en biertjes voor de heren, gefabriceerd in ons 

eigen Amstelveen, én lekkere borrelhapjes! 

Ik heb genoten van een sportieve warme dag, en werd tot slot ook nog beloond met een fijne 

prijs omdat ik zo veel games had weten binnen te halen!  Dank iedereen die deze dag zo 

geslaagd hebben weten te maken en volgende jaar: nog meer deelnemers? (jongere senioren 

of van een andere club, kom ook, ik kan iedereen aanraden mee te doen!!) 

 

Constance Raterink 

Zondag 16 augustus 2020 Joures des Dames en Hommes.  
  

Om 09:30 luisteren 18 mannen en 21 vrouwen onder het genot van een kopje koffie en 1,5 

meter afstand van elkaar, naar de uitleg van Jeanne over de Jour des Dames en Jour des 

Hommes (dit jaar weer samen op dezelfde dag gehouden).  

Deze dag staat ook in het teken van een Goed Doel. We kunnen ons inschrijven voor het laten 

maken voor een vogelhuisje waarvan € 20 naar KIKA gaat. Gelijk maar even ingeschreven 

voor twee vogelhuisjes (een voor de buurvrouw). 

  

We starten om 10:00 en het is heerlijk weer. Na drie kwartier spelen keren we terug naar het 

terras voor een drankje en de indeling voor de volgende ronde. Op deze dag zie ik vele 

nieuwe gezichten. Ik praat met een zomer-lid die vertelt dat hij het hier zo gezellig vindt dat 

hij zijn lidmaatschap maar heeft verlengd.   

  



Bij de tweede ronde loopt de temperatuur wat meer op (25 graden) maar er wordt nog 

fanatiek gespeeld en vooral veel gelachen.  

  

Om 12:00 is er een lunch voor ons geregeld. Rick en zijn Team hebben hun best weer gedaan. 

Er zijn broodjes kroket, ham, kaas en krentenbollen. Om het vocht op peil te houden is er 

melk, karnemelk en jus d’orange. 

  

Bij de derde en vierde ronde is de temperatuur nog meer opgelopen (28 graden) en met een 

hoge vochtigheid beginnen de meeste wat vermoeid te raken. Tegen drieën zijn de laatste 

wedstrijden gespeeld. 

  

Na zo’n lange dag smaakt een biertje uit de tap van Rick toch wel erg lekker. Rick en zijn 

Team verrassen ons ook nog met borrelhapjes. 

  

De organisatie bestaande uit Jeannette, Jeanne en Rien nemen de dag met ons door. Oudste 

deelnemer vandaag is 86 jaar!  Zo zie je maar als je gezond blijft nog lang kan mee doen aan 

dit gezellige evenement. 

Blijk ik ook nog in de prijzen te vallen met de meest gescoorde punten van de dag. NA afloop 

krijgen de heren een presentje in de vorm van twee flesjes bier van de “naeckte brouwers” en 

de dames een doosje bonbons. 

Voor KIKA is er tot nu toe € 220 opgehaald. Uiteindelijk resultaat is € 280,00. 

  

Ik vond het een zeer geslaagde dag die voor herhaling vatbaar is. 

Met heel veel dank aan Jeannette, Jeanne, Rien en het gehele Team van Rick 

Groetjes van Carlo en tot volgend jaar. 

 TOSSEN 

 
Tossen is en blijft een topper voor onze vereniging. I.v.m. Corona zijn we dit jaar niet direct  

gestart vanaf 1 april maar vanaf 1 juni. Ook heeft e.e.a. in zeer aangepaste vorm plaats 

gevonden. Ondanks dat zijn alle momenten zijn zeer goed bezocht activiteiten.  

 

 Op maandagochtend is de toss volledig in handen van onze veteranen, 

waar Richard van Beugen al vele jaren een voortrekkersrol vervult. Op 

deze ochtend kan Richard rekenen op volle bak. 

 De maandag en dinsdagavond de senioren-toss. Hiervoor is een poule 

van baancommissarissen die alles in goede banen leidt. 

De maandag wordt redelijk tot goed bezocht en de dinsdag is toch nog 

steeds wel de topper onder de toss. Ook wordt het ballenkanon dan 

ingezet om de leden die even niet kunnen “tossen” toch actief te 

houden.  

 Op woensdagochtend is al jaren de toss voor de dames, die volledig in 

handen is van de damescommissie. 

 

Ik wil alle leden die dit jaar als baancommissaris een of meerdere malen de toss hebben 

georganiseerd en de kanonniers op de dinsdagavond weer hartelijk bedanken en hoop volgend 

jaar weer een beroep op ze te mogen doen. 

Het gezellige avondje om alle bovenvermelde vrijwilligers te bedanken is helaas door Corona 

niet doorgegaan.  



 

COMPETITIE 
 

Voorjaarscompetitie 

 

Het aantal inschrijvingen voor de voorjaarscompetitie is afgelopen seizoen qua aantal teams 

iets toegenomen ten opzichte van afgelopen jaar. Er blijft wel duidelijk een tendens te zien 

naar de populariteit van dubbelcompetities. Ook dit jaar hebben we weer iedereen die zich 

heeft aangemeld voor de competitie een plek (als speler of invaller) kunnen geven. 

 

Totaal aantal ingeschreven teams: 36 (vorig jaar 34), dinsdag 4 (4), donderdag 1 (1), 

donderdagavond 0 (1), vrijdag 4 (4), vrijdagavond 4 (2), zaterdag 12 (13),  

zaterdagavond 0 (1) en zondag 11 (8). 

 

Helaas is deze competitie in zijn geheel afgeblazen. 

 

Zomeravondcompetitie  
 

Dit jaar geen inschrijving (afgelopen jaar 1 team) 

 

Najaarscompetitie 

 

Door het wegvallen van de Voorjaarscompetitie (VJC) is de Competitie 2020 in de plaats 

gekomen voor de “officiële” Najaarscompetitie (NJC). Hierdoor is de inschrijving ook 

aanzienlijk hoger dan afgelopen jaren, omdat men toch graag competitie wilde spelen. 

Inschrijfmogelijkheden daarom volledig geënt op de VJC, maar……….: 

 Geen kampioenen 

 Geen promoties 

Geen degradaties 

 

      2020  2019  2018 

Totaal ingeschreven     30 teams 12 teams ( 10 )  

-dinsdag     3 teams 

-donderdag overdag dames dubbel 17+  1 team  1 team   (   1 ) 

-donderdagavond 8&9 17+     1 team   (   0 ) 

-vrijdag veteranen     2 teams 

-vrijdagavond dames 17+     1 team  (   0 ) 

-vrijdagavond dames dubbel  35+    1 team   (   2 )  

-vrijdagavond gemengd dubbel 17+   4 teams 0 teams (   1 )  

-zaterdag overdag dames 17+   2 teams 1 team   (   2 ) 

-zaterdag overdag heren 17+    1 team  1 team   (   0 ) 

-zaterdag gem 17+     2 teams 1 team   (   1 )  

-zaterdag gemengd dubbel team   3 teams 2 teams  (   1 ) 

-zaterdag dames dubbel   2 teams 

-zaterdag heren dubbel   1 team 

-zondag overdag heren    5 teams 1 team   (   0 )  

-zondag dames     1 team  1 team   (   1 )  

-zondag gemengd     3 teams 1 team   (   1 ) 

 



Competitie 2020 heeft het eind niet gehaald. Twee speelrondes voor het eind werd alles helaas 

door de KNLTB afgeblazen. 

 

 

Digitale Clubladder / Dames Dubbel Daags 
 

Na twee jaar geleden de start met de Clubladder voor de Singles, de doorstart vorig jaar met 

de Dames Dubbel, Heren Dubbel en Mix Dubbel, dit jaar een aanzienlijke toestroom aan 

deelnemers in de breedte, is de Clubladder niet meer weg te denken.  

Dit jaar ook gekozen om alle deelnemers aan zowel de Ladder als DDD “gratis” mee te laten 

spelen. 

De feestelijke afsluiting van de Clubladdder/DDD is helaas i.v.m. Corona niet door gegaan. 

Hieronder een overzicht van het aantal deelnemers per ladder en de DDD. 

 

 Aantal teams Aantal personen 

Singel  88 

Dames Dubbel 36 72 

Heren Dubbel 17 34 

Mix Dubbel 35 70 

DDD 17 34 

Totaal aantal  298 

 

 

 

Clubkampioenschappen 
 

Dit jaar een compleet andere opzet van de Clubkampioenschappen (CK). Geen 

aaneengesloten periode van twee weken, geen singels, geen rating, maar drie weekends 

dubbels met per weekend direct afsluiting van de dat weekend gespeelde onderdelen. 

Uiteraard mocht de al enkele jaren geslaagde en fantastische Party Mix ook dit jaar niet 

ontbreken tijdens de CK. Speciale dank aan Benno en Marsha die de grootste bijdrage hebben 

geleverd tijdens de drie weekenden. Ook dank aan Marcel Tabak die al het verse fruit heeft 

geleverd.  

 

 

Namens de Technische Commissie 

Rien Hogerwerf 

 

 


