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september de competities weer 
van start.  In een iets gewijzig-
de vorm, want er wordt per 
dubbel op tijd gespeeld name-
lijk een uur. Zal wel even wen-
nen zijn en misschien komt er 
ook nog een tactisch element 
bij, want de een zal vertragen 
en de ander snel de punten wil-
len maken. 

We willen dit jaar als doel van 
de Club van 50 nieuwe bankjes 
voor de kleedruimtes. We zit-
ten nu op tuinstoelen en aange-
zien de ruimte beperkt is, is dit 
nogal een obstakel. Jullie dona-
tie zou erg welkom zijn.  
Wanneer we de ALV gaan uit-
schrijven is nog niet bekend. 
Zodra er meer duidelijk is om-
trent de Corona maatregelen 
gaan we een datum prikken. 
Heel veel plezier op de banen ! 

Machiel van der Baan,        
voorzitter. 

Beste leden, 
Machiel schreef het hierboven, 
indien de maatregelen omtrent 
corona het toelaten starten we 
in september weer met de com-
petitie. Dit betekent dat de 
teams die zich hadden opgege-
ven eindelijk aan de slag kun-
nen. Tevens hebben een aantal 
leden zonder team aangegeven 
dat ook zij graag competitie 
willen spelen, maar helaas nog 
niet genoeg om ook een team 
hiervoor aan te melden. Dus 
lijkt het je leuk om ook compe-
titie te spelen, laat het mij 
voor zondag 28 juni weten via 
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Beste Leden, 

We zijn weer druk aan het spelen. De kantine 
is dan nog wel dicht maar per 1 juli gaat deze 
weer open.  Dat is goed nieuws uiteraard . 
Verdere details komen nog. De donderdag-
avond wordt de clubavond welke Sylvia daar-
voor gaat afblokken. 

 Ik ben heel blij dat we al ruim een dozijn zo-
merleden erbij hebben.  Zij zijn heel harte-
lijk welkom bij onze club en ik hoop natuurlijk 
dat ze na deze 3 maanden zo enthousiast zijn 
geworden dat ze een volledig lidmaatschap 
aangaan. Ook krijgen een aantal les van Pieter 
Nijsse om de techniek aan te leren. 

Voor alle senior leden 
stellen we een blik 
tennisballen beschik-
baar. De zomerleden 
hebben deze reeds bij 
hun lidmaatschap ont-
vangen. De jeugd ont-
vangt een leuke atten-
tie. Door het niet kun-
nen spelen de voor-
gaande maanden geeft dit misschien nog een 
extra stimulans om te komen.  

Het reserveren via de clubapp werkt prima 
trouwens.  Ook kan je hier inschrijven  voor 
de laddercompetitie. Ik heb al eens eerder 
hiervoor een oproep gedaan, want het is een 
hele leuke manier om weer wedstijdritme op 

te doen en alle sterktes 
kunnen meedoen. 

Enigszins nog onder voor-
behoud van de Corona 
ontwikkelingen gaan in 



vcl@tvwpd.nl 
 

Met vriendelijke groet, 
Danny op 't Hof,            
VCL (verenigings-

competitieleider) 

 

Extra trainingen 

Vaste trainer Raoul 
Flipse van (T.O.F.) is 
bereid om in de eerste 
3 weken van de zomer-
vakantie extra tennis-
lessen te geven. Dit 
geldt zowel voor nieuwe 
(zomer-) als gevorder-
de leden en ook voor de 
kids. 

Er wordt alleen bij vol-
doende deelnemers les-
gegeven op dinsdag tus-
sen 18.00 en 22.00 uur. 

Per uur €35 voor een 
groep van 4 personen. 

Inlichtingen via trai-
ner@tvwpd.nl of tele-
fonisch: 0628264728 

KIA TENNISKIDS 
COMPETITIE 

Voor de jongste kin-
deren is er de 
Kia Tenniskids competi-
tie. Deze competitie is 
voor kinderen tot en 
met 12 jaar. De nadruk 
in deze competitie ligt 
vooral op leuke wed-
strijdjes spelen, plezier 
hebben en vriendjes 
maken. In totaal doen 
ongeveer 25.000 kin-

deren mee aan de leukste 
competitie van het jaar! 

Voorjaarscompetitie 
verplaatst naar het na-
jaar 

Vanwege de maatregelen 
in de strijd tegen het co-
ronavirus heeft de 
KNLTB besloten de Voor-
jaarscompetitie 2020 
te verplaatsen naar het 
najaar. Of de competities 
in het najaar definitief 
door kunnen gaan is af-
hankelijk van de ontwik-
kelingen in de komende 
maanden en of de maatre-
gelen het tegen die tijd 
toelaten om competitie te 
spelen. 

Bestaande en nieuwe 
teams 

Jeugdspelers die zich 
hadden ingeschreven voor 
de Kia Tenniskids voor-
jaarscompetitie kunnen 
met hetzelfde team spe-
len tijdens de KNLTB 
Competitie 2020. Daar-
naast kunnen er nieuwe 
teams worden gevormd en 
aangemeld. Ook kunnen 
teams die niet kunnen of 
willen deelnemen in het 
najaar besluiten om niet 
mee te doen. 

De jeugdleden krijgen hier-
voor nog een mailtje. We ho-
pen dat jullie allemaal weer 
meedoen.  

Voor de allerjongsten heb-
ben we de speciale mini-
netjes nu zelf aangeschaft. 
Hier mochten we de afgelo-
pen seizoenen van de tennis-
verenigingen van Kapelle en 
Vlissingen gebruik van ma-
ken. Waren we heel blij mee, 
maar nu hebben we ze zelf. 
Dankzij jullie verkoop van de 
loten in de grote clubactie! 

In het voorwoord van de 
voorzitter kunnen jullie le-
zen dat we voor jullie (kids) 
een attentie hebben. Sylvia 
zorgt dat deze in de loop 
van de week bij jullie wordt 
afgegeven. Dit geldt overi-
gens ook voor de senioren. 
Leden die buiten Wolp-
haartsdijk/Oud Sabbinge 
wonen kunnen de ballen bij 
Sylvia (Burg.Hackstraat 15) 
of in de kantine tijdens de 
clubavond ophalen. 

Vanuit de toernooicommis-
sie 

De dames van de toernooi-
commissie zien er niets in 
om dit jaar nog een open 
toernooi te organiseren. Ten 
eerste valt dit buiten de pe-
riode die wij daarvoor aan-
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leden vanaf en we hopen dan 
ook dat jullie 29 augustus 
allemaal mee willen doen met 
het afsluitingstoernooi voor 
het zomerlidmaatschap. 

Baanonderhoud 

Gisteren, 23 juni, heeft het 
baanonderhoud plaatsgevon-
den. De banen zien er goed 

uit zou je zeggen, maar toch 
is het voornaam dat dit jaar-
lijks gebeurt, net als je auto 

of je cv-installatie. 

Afijn, Henk van de firma 
Wijnbergen uit Heerde Gel-
derland, wist tijdens een 
bakje koffie op 1,5 meter, 
Kees en on-
dergetekende 
te vertellen 
waar ongeveer 
de drainage-
putten van de 
banen konden 
liggen. Nou 
het duurde 

gevraagd hebben en Co-
rona beperkt ons nog 
teveel, zowel financieel 
als organisatorisch. We 
hopen er volgend jaar 
met jullie medewerking 
weer een grandioos 
toernooi van te maken. 

Marja en Sylvia,         
VTL’s (verenigings– 
toernooileiders) 

 

Zomerleden 

Leuk al die zomerlid-
maatschappen. We heb-
ben nieuwe en oude be-
kenden kunnen begroe-
ten, al moet ik zeggen 
dat de gemiddelde 
leeftijd rond de 25 
jaar zit, dus zo oud zijn 
die oude bekenden nog 
niet en het tennissen 
zijn ze ook nog niet 
verleerd. 

Zo zijn Mariëtte en 
Jarnick Kole regelmatig 
een stevig balletje aan 

het slaan. Ook Rik Kats-
man en Ilona de Koster 
zijn het tennissen nog 
niet verleerd. Marije 
Noordhoek geloof ik niet 
al eerder bij WPD gezien 
te hebben, maar die weet 
de bal ook goed te raken, 
zoals trouwens al die 
voetballers als Harry, 
Jelle en Hidde Wisselink. 
Ik begreep dat Sanne 
Wisselink al eerder ge-
tennist heeft, maar die 
heb ik nog niet zien spe-
len. Pieter en Tamara 
Nijsse zijn ook regelmatig 
op de baan te vinden en 
Pieter was bereid om de 
andere zomerlidmaat-
schappen wat technieken 
en opfristrainingen te ge-
ven. Raoul zat jammer ge-
noeg helemaal volgeboekt. 
Fijn dat dit zo kon, dat 
maakt het toch wat leu-
ker voor de echte begin-
nelingen als Kayleigh 
Katsman en Marlies Zou-
tewelle. Het plezier 
straalt er bij alle zomer-



Nu de banen er weer prach-
tig en strak bijliggen wacht 
ons nog 1 “ergernisje” name-
lijk het scheren van de 
boomtoppen door de ge-
meente. Helaas gebeurt dit 
altijd kort na het onder-
houd. Moet gezegd, het on-
derhoud heeft nu wel eerder 
plaatsgevonden dan voor-
gaande jaren. Meestal valt 
het scheren van de bomen 
precies in onze toernooi-
week, laatste week juli en 
het onderhoud banen in de 
1e week juli. 

Dit was weer een korte up-
date, graag tot ziens op de 
baan, groetjes 

Sylvia         
secretariaat. 

 

 

Heb je nog vragen,   
stuur een mailtje naar:      
bestuur@tvwpd.nl 

niet lang of Kees had 
ze alle 8 uitgespit. Pe-
ter Noteboom werd in-
geseind en na het ver-
wijderen van de put-
deksels bleek dat de 
buizen en putten er 

keurig schoon uitzagen. 
Dit kon dus niet de oor-
zaak zijn dat de banen 
weleens wat langer 
blank bleven staan na 
een heftige regenbui. 
Na het onderhoud 
kwam Henk met de 
vraag welke kleur blok-
bezems op de driehoek-

bezem zitten. De drie-
hoekbezem wordt weke-
lijks achter het trekker-
tje getrokken voor het 
onderhoud. Rood zei ik en 
we gingen snel in het 
schuurtje kijken. Kees 
was even weg. Ja hoor, 
nou zei Henk dan is dat 
probleem ook opgelost. Er 
moeten groene blokbe-
zems op. Die zijn grover 
op de bezems gezet en 
ook veel stugger. Die ha-
len de banen open, die ro-
de slaan ze meer dicht. 
Voortschrijdend inzicht 
zei Henk. Klinkt plausibel 
dus gisteren besteld en 
nu al binnen.  

Kees gaat er binnenkort 
mee aan de slag. 

En of Henk in de war is 
met de seizoenen en 
daarom zout gestrooid 
heeft...nee dat is gedaan 
tegen de mos en andere 
groei op de banen. 

 

 

 

 


