
 

 

 

 

 

Tennisvereniging Cromwijck 
 

overzicht activiteiten 2021-vooruitblik 2022 

 

 

 
 

2021 Ondanks pandemie succesvol jaar voor tv Cromwijck  

 
Ook dit jaar beperkte Corona ons behoorlijk in het organiseren van evenementen. Vele evenementen 

gingen niet door en andere werden verschoven. Voor de commissies en vrijwilligers betekende dit 

constant improviseren na weer een teleurstelling.  

 

Om een indruk te geven wat de Covid19 maatregelen voor tennis en padel en het clubhuis betekende, 

hierbij een overzicht: 

- Het clubhuis was 7 juni verplicht gesloten. Tot 16 maart mocht er alleen enkelspel gespeeld 

worden. Eind januari kwam daar nog de avondklok als beperking bij.. 

- Vanaf 16 maart mocht er weer gedubbeld worden; avondklok bleef. 

- Vanaf 28 april verviel de avondklok  

- Pas vanaf 7 juni mocht de kantine weer na lange tijd open. Eerst tot 22.00u. Vanaf eind juni 

volledig.  Interne evenementen mochten langzaam weer worden opgestart en daarna ook de 

externe. 

- Vanaf 26 september moesten we niet-gevaccineerden weren in het clubhuis door de 

Coronacheckapp-controle omdat het aantal besmettingen weer hard opliep. 

- 14 november ging het clubhuis weer dicht vanwege verplichte sluitingstijd 20.00 u. 

 28-11 Was het weer afgelopen met avondsporten door de 17.00 uur sluitingstijd.  

- 5-12 Harde lockdown dubbelen niet meer toegestaan. 

Conclusie is dat we eigenlijk maar van 1 juli tot 14 november volledig open zijn geweest (nog geen 5 

maanden). Gelukkig mochten we wel gedurende het hele jaar (overdag) blijven tennissen 

en padel spelen.  

 

De komst van 2 extra padelbanen, die na veel tegenslag bij de bouw, eind september werden 

opgeleverd heeft een enorme ledengroei opgeleverd. Bij tv Cromwijck steeg het ledenaantal met 

19,23% (landelijk 7.6%) Thans hebben we iets minder 800 leden. Een geweldig resultaat! En padel 

blijft booming! Padel trekt veel nieuwe leden aan, doch is ook goed voor  de uitstraling van ons park 

en de gezelligheid binnen onze vereniging. Dat dankzij de inzet van vele vrijwiligers! 
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In dit overzicht leest u wat de verschillende commissies in 2021 hebben georganiseerd/bereikt 

en wat de plannen zijn voor 2022 (als de pandemie dat toe laat).  

 

Vanaf 2022 komen er twee overkoepelende commissies bij. Een ICT commissie, die onder leiding van 

Luc Dijkstra aanschaf, storingen en onderhoud van WiFi, computers, geluidsapparatuur, led-schermen 

en dergelijke coördineert. Daarnaast wordt er een marketingcommissie gevormd, die de communicatie 

via de diverse media; site, verenigings-app, mail en social media gaat coördineren en verbeteren.                   

 
 
Technische Commissie 2021-2022 / ALV 

 
De TC bestaat uit: 

- Henry le Noble (vz) 
- Goos van Toorn 
- Sandra Broerse 
- Gerard Remmerswaal 
- Luc Dijkstra 
- Joey Dijkstra 

 
De tc organiseert voor alle leden die competitie en/of toernooien willen tennissen en padellen: 

- Prestatief tennis/padel: onderscheidend in de regio 
- Recreatief tennis/padel: actief en gezellig met zijn allen 
- Trainingen in samenwerking met Tennisschool Netwerk 

 
Evenementen 
- Clubkampioenschappen tennis en padel 
- KNLTB Voorjaarscompetitie tennis en padel 
- KNLTB Zomercompetitie padel 
- Open Toernooi – georganiseerd door Open Toernooi commissie 
- KNLTB Najaarscompetitie tennis en padel 
- Wintercompetitie padel 

 
 
Terugblik 2021: En weer ging alles anders dan gepland 
 
Net als 2020 stond ook 2021 100% in het teken van Covid-19. Alles liep anders en het was voor de 
TC en alle andere commissieleden constant schakelen. Eén voordeel: we waren het al gewend. 
 
Clubkampioenschappen: 
De Clubkampioenschappen stonden eind maart gepland, maar konden helaas niet doorgaan. 
 
Open Toernooi: ESH-Media Cromwijck Open 
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Het Open Toernooi stond gepland voor begin juni maar is net als in 2020 doorgeschoven naar na de 
zomer; van 28 augustus t/m 5 september. Dit jaar voor het eerst onder de naam van de nieuwe 
hoofdsponsor ESH-Media. Centraal thema was “Mexico”, de bakermat van de sport padel. 
 
Doordat we dit pas enkele weken van tevoren te horen kregen dat we het toernooi eind augustus 
mochten organiseren was het tennistoernooi niet goed gevuld. 
Het padeltoernooi (P250) was wel vol en zeer attractief. Helaas hadden we nog maar 2 padelbanen 
ter beschikking waardoor direct met een knock-out fase begonnen moest worden. 
 
Competities: 
Net als in 2020 is de voorjaarscompetitie afgelast. 
De najaarscompetitie hebben we gelukkig wel kunnen starten en in tegenstelling tot 2020 ook kunnen 
afmaken. 
In totaal deden 26 teams mee aan de tenniscompetitie en 17 teams mee aan padelcompetitie in het 

najaar. Vooral op de vrijdagavond was het een ongekende drukte en gezelligheid, alles binnen de op 

dat moment geldende Covid-normen. 

 

In november zijn we met 5 teams de winter padelcompetitie gestart. Een primeur. Helaas is na enkele 

rondes deze competitie op hold gezet vanwege de nieuwe Covid-maatregelen. 

Laddercompetitie: 
Omdat in de maanden mei t/m augustus wedstrijd spelen tussen verschillende verenigingen nog niet 
was toegestaan zijn we in juni gestart met de laddercompetitie. Dit keer voor het eerst via een handige 
app. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt en door velen als positief ervaren.  

    
Trainingen/Netwerk: 

In 2021 zijn de eerste structurele trainingen voor padel gestart, net als bij tennis bestaande uit 16 

lessen per half jaar. De animo is groot en net als bij tennis zoeken we hier de meest optimale 

verhouding voor lessen en voor vrij-spelers in de avonduren. De sleutel die we hierbij toepassen is 

circa 30% van de capaciteit ter beschikking stellen voor trainingen. 

Ook voor de trainingen was 2021 weer constant schakelen. Helaas is op dit moment alleen enkelen 
mogelijk tot 17.00 uur. We proberen zoveel mogelijk in de weekenden de trainingen te kunnen blijven 
geven 
 
Vooruitblik 2022 
 
De plannen en de agenda is vol. Door de komst van de 4 padel competities (voorjaar, zomer, najaar 
en winter) voller dan ooit. 
 
Of alles door kan gaan? Wie zegt het? De hoop is toch echt dat we in april 2022 weer voor het eerst 
sinds 2019 met de door zo velen geliefde voorjaarscompetities kunnen starten. 
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En dat velen dat willen blijkt wel weer door het hoge aantal inschrijvingen: 20 padelteams en 33 
tennisteams bij de senioren.  
Hoogstwaarschijnlijk zal ook het eerste jeugdteam aan de padelcompetitie gaan meedoen. 
 
Het CromwijckOpen toernooi organiseren we normaal altijd in juni. Omdat dan ook de zomer 
padelcompetitie plaats vindt en we als doel hebben om het tennis en padel open-toernooi tegelijkertijd 
te organiseren zijn we nog in gesprek met de bond of we ons toernooi structureel op een andere 
datum mogen organiseren. Onze voorkeur is begin september net voor aanvang van de 
najaarscompetities. 
 
Planning: 
 

- 20 t/m 26 maart: Clubkampioenschappen 
- 27 maart tot 12 juni: jeugdcompetitie voorjaar (hiervoor is veel hulp nodig) 
- 1 april t/m 10 juni: Tenniscompetitie voorjaar 
- 8 april t/m 15 mei: Padelcompetitie voorjaar 
- 3 juni t/m 3 juli: Padelcompetitie zomer 
- 16 sept t/m 14 okt: Padelcompetitie najaar 
- November t/m Februari 2022: Padelcompetitie winter 
- Onbekend: CromwijckOpen 

 
 
Tot slot: wie wil ons helpen? 
De TC is een zeer actieve commissie met een goede balans. Maar we kunnen goed hulp gebruiken en 
willen eigenlijk nog wel veel meer doen. Ook op de zondagmorgen kan de club veel hulp gebruiken 
om de jeugd te begeleiden. Wil je aansluiten bij de TC of een andere commissie? Graag ☺ 
 
Henry le Noble 
Voorzitter TC 
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Baancommissie 

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

meedenkend) 

Terugblik 2021 

- In 2021 zijn padelbanen 3 en 4 gerealiseerd. De daarbij behorende inrichting van het park achter het 

clubhuis is deels gerealiseerd en deels nog gaande. 

- Voorbereiding grote renovatie diverse tennisbanen op basis van meerjarenplan ( overleg met 

leveranciers en beoordelen offertes, pre-advies aan bestuur formuleren). 

- Ondanks corona is er veel werk verzet op het park. 

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

- Futura college bleef ook wekelijks ondersteuning bieden door met leerlingen van de opleiding 

Groenvoorziening onderhoud te komen verzorgen in het kader van de opleiding. Uiteraard alleen 

wanneer de Corona-maatregelen dat toelieten. 

- Aanscherpen van diverse regels t.a.v. gebruik van de banen door leden is goed opgepakt door het 

aanbrengen van borden bij alle banen en door leden aan te spreken. Ondanks het feit dat wij hier 

soms door de leden persoonlijk op werden aangesproken ( terwijl het door het bestuur en de leden 

ingestelde regels zijn! ) worden de regels steeds beter door de leden nageleefd. Dit stemt ons positief! 

- We hebben een onderhoudsmachine (zie afbeelding) voor de Padelbanen aangeschaft om goed 

onderhoud van deze banen te vergemakkelijken. 

- Verhuur van banen en padelbanen aan met name scholen verloopt goed en genereert de nodige 

inkomsten. 

Vooruitblik 2022 

- We gaan hekken en beplanting bij Padelbanen 3 en 4 paatsen. 

- Aanschaf nieuw meubilair rond Padelbanen 1,2,3,4. ( spelersbanken en tribunes) 

- Onderhoud park voortzetten. 

- Bijhouden jaar (onderhouds)boek in Excel. 

- Futura college blijft ook het komende jaar actief met meerdere klassen groenvoorziening per week. 

- Indien mogelijk parkdiensten volgens schema uitvoeren en eventueel vaker. 

- Begeleiden van de uitvoering van de grote renovatie van de tennisbanen, mits toestemming voor de 

renovatie wordt verleend door de ALV. Een en ander wordt tijdens ALV toegelicht! 

NB: Nieuwe commissieleden zijn nog altijd welkom en kunnen zich melden bij Maud Kuipers 
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Bar / Paviljoen Commissie  
Heleen van der Kaaden, Jolanda Hoogeveen, Lise-Lotte Noordzij, Corine van Drie, Jannette Nap, 

Leonie Rietveld, Gerard Slagter, Harm-Jan Dijkstra, Bertus Balk, Chris van Rhee, Fred Rietveld    

Helaas is de bar dit jaar meer dicht geweest dan open. Op 7 juni opende we voor het eerst de deuren 

en moest de bar en het terras om 22 uur weer leeg zijn. Dat onze leden het fijn vinden om bij ons een 

drankje te doen is gebleken, want ondanks de maatregelen is er een goede omzet gedraaid. Helaas 

sloten de deuren van de bar zich weer op 14 november toen er vanaf dat moment weer een sluiting 

voor horeca gold vanaf 20 uur.  

We hebben de tijd goed besteed om mooie plannen te maken over de toekomst van de bar, over hoe 

we meer zitplekken kunnen creëren en de ruimte een moderne uitstraling mee kunnen geven. Want 

door de ledengroei is het regelmatig voorgekomen dat er geen tafel meer vrij was in het clubhuis en 

dan is de drukke voorjaarscompetitie nog niet doorgegaan. Deze plannen gaan we tijdens de ALV 

presenteren.  

Door de verhoogde inkoopsprijzen waren we genoodzaakt de prijzen per 1 december te verhogen. 

We hebben een aanpassing in het keukenassortiment doorgevoerd met luxe broodjes voor tijdens de 

competitie en toernooien.  

Er is een digitaal prijzenscherm gekomen zodat we altijd actueel kunnen zijn met de voorraad en 

eventuele leuke nieuwe acties of broodjes daarop kunnen presenteren.  

 

Het vrijwilligersteam wat zich bezig houdt met de bar heeft veel flexibiliteit getoond. Door de steeds 

wisselende Covid 19 spelregels moest er steeds bijgestuurd worden met inkopen, aanpassingen 

gedaan worden in de ruimte om het Covid proof te houden en de Coronacheck moest worden 

ingeregeld. Het plannen van de bardiensten was weer een hels karwei ondanks de nieuwe werkwijze. 

Vaak meldde men zich af vanwege een besmetting of klachten en moesten we opzoek naar 

vervanging. Het was iedere keer meebewegen. Dat heeft het team goed gedaan!   

 

 

Dit jaar zijn er een aantal mutaties geweest in de barcommissie. Zo heeft Ton de Goey zijn jarenlange 

voorzittersrol neergelegd en hebben Meriam van Zijl, George Sahertianen Arie Uittenbogaard afscheid 

genomen. Ik wil hen ontzettend bedanken voor hun jarenlange inzet voor de barcommissie en alles 

wat daarbij kwam kijken. We zijn blij om te melden dat Fred Rietveld en Leonie Rietveld (geen familie) 

hebben plaatsgenomen in de commissie.  
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Vooruitblik 2022 

Zoals gezegd, dit jaar staat in het teken van het creëren van meer zitplekken in de kantine. Ook willen 

we de eerste stappen zetten richting een moderne industriële uitstraling die al in de bestuurskamer is 

doorgevoerd. Het wordt een tweejarenplan dat we tijdens de algemene ledenvergadering zullen  

toelichten. 

Heleen van der Kaaden 

Voorzitter barcommissie 

 

Jeugdcommissie 
 

De jeugdcommissie is het afgelopen jaar is heel zwaar weer gekomen. Bekend was al dat we op zoek 

moesten naar een nieuwe voorzitter en dat enkele commissieleden er na jaren actief te zijn geweest  

gingen stoppen. Met de overgebleven 2 commissieleden en ondersteuning van enkele trouwe leden 

en een enkele ouder zijn we 2021 toch goed doorgekomen.   

 

Terugblik 2021 

Ook de JC heeft door de Covid19 maatregelen maar enkele activiteiten kunnen organiseren in de 

beperkte periode dat dit mocht. 

Vrijdag 23 april werden de Koningsspelen o.a. weer op ons park georganiseerd. De JC met hulp van 

de trainers en enkele vrijwilligers (leden en ouders) zorgden dat de klassen, die ons park bezochten 

een gevarieerd aanbod van bal- en tennisspelletjes kreeg  voorgeschoteld. Wederom een zeer 

geslaagde dag. Dank voor jullie inzet. 

 

De KNLTB jeugdvoorjaarscompetitie werd uitgesteld tot het najaar. Aan deze competitie namen we 

met 13 teams deel. Het lukte de interim-JC met veel moeite genoeg bezetting te vinden om tijdens de 

competitiedagen alles in goede banen te leiden.  
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Wat kunnen we verwachten in 2022? 

 

De jeugdcommissie zit in heel zwaar weer en is op dit moment bijna volledig onbemand. 2022 staat 

dan ook in het teken van het opstarten van een nieuwe commissie en/of het op een andere manier 

organiseren van ondersteuning tijdens de jeugdcompetitie en activiteiten. Ook een nieuwe JC 

voorzitter is nog niet gevonden.  

Via een mail aan de ouders en ook aan de andere leden van onze vereniging hebben op 14 december 

een dringende oproep gedaan om ons als vrijwilliger structureel of incidenteel te helpen.  

Het belang van de rol van de ouders kan niet voldoende worden benadrukt. Dit geldt voor zowel de 

prestatiegerichte als de recreatieve jeugd. Inmiddels is ook al een herinneringsmail uit, omdat op de 

eerste mail weinig reacties zijn gekomen.  

 

- Ouders zullen in 2022, één vrijwilligersdienst tijdens de jeugdcompetitie-ochtenden 

moeten invullen. Dit zal dan i.p.v. de tot nu toe verplichte bar of parkdienst zijn. Iets wat bij 

andere sporten zoals hockey- en voetbal al langer gebruikelijk is. We rekenen op 

voldoende steun vanuit de ouders! 

- In 2022 zullen we als T.V. Cromwijck clubshirtjes voor de jeugdcompetitie aanschaffen.  

We gaan de kosten hiervoor zo laag mogelijk houden 

- Voor elke competitie zullen we een “ouderavond” organiseren. Hier krijgen de ouders 

alle informatie omtrent de competitie, (spel)regels, instructies vrijwilligersdiensten en de 

kans om een clubshirtje aan te schaffen 

- De JC (Indien voldoende vrijwilligers) zal weer een aantal leuke jeugdactiviteiten 

organiseren 

- We zullen blijven werven totdat er een nieuw kernteam is voor de jeugdcommissie 

- Het bestuur gaat zich in 2022 ook inzetten voor een Cromwijck Jeugdfonds. Met dit fonds 

willen we via verschillende kanalen geld werven. Het doel is om met dit fonds, kinderen 

waarvoor tennis en padel om financiële redenen niet haalbaar is, een gratis lidmaatschap 

en training aan te bieden. We hebben momenteel meerdere gesprekken lopen met 

potentiele partners. Denk aan partijen als de Voedselbank Woerden en Stichting Leergeld 

het Groene Hart. Zo willen we ook op dit gebied onze maatschappelijke bijdrage leveren.  

Meer informatie zal spoedig volgen.  
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Padelcommissie 2021-2022 / ALV                                       
 

De Padelcommissie bestaat uit: 

 

- Erik Bijlsma (vz) 

- Ilse Visser 

- Luc Dijkstra 

- Joey Dijkstra 

- Sunny de Roo 

- Jeffrey Oostveen 

- Jesse Lohr 

- <<Vacature voor Padel activiteiten en Padelclinics>> 

 

 

Terugblik 2021:  

Door de succesvolle introductie van Padel bij TV Cromwijck en de vraag naar extra baancapaciteit is 

er tijdens de ALV van januari 2021 met maar liefst 98% ingestemd voor verdere uitbreiding van de 

padelbanen. De padelcommissie heeft vervolgens met het bestuur de businesscase voor padelbaan 3 

en 4 verder uitgewerkt en deze case is tijdens de extra ALV in april gepresenteerd en met 100%!! van 

de stemmen goedgekeurd. Nog geen 2 weken na de ALV was het doelbedrag (75k) voor de 

obligatielening voor de aanleg van de padelbanen 3 en 4 bereikt. Padel heeft TV Cromwijck een 

positieve impuls en nieuwe energie gegeven.   

De bouw:  

- Het kernteam bestaande uit Sunny de Roo, Hans van de Werken, Gerard Slagter, Erik 

Bijlsma en Fred Lardinois heeft het project begeleid 

- De bouw van de padelbanen 3 en 4 heeft enige vertraging opgelopen door ongelukkige 

weersomstandigheden tijdens de aanleg van de fundatie en onvoorziene 

herstelwerkzaamheden.  

- In januari zullen de laatste werkzaamheden aan de Avesco-baan plaatsvinden, tezamen 

met de bijbehorende finale keuring en oplevering 

Sinds dat padelbaan 3 en 4 zijn vrijgegeven zien we dat de banen gretig in gebruik zijn genomen met 

als resultaat een 90%+ bezetting van de banen in de gebruikelijke piekuren. 

 

 

       
 

Door Corona was het wederom niet mogelijk om een feestelijke openingsevent te organiseren. 

Ondanks alle Corona beperkingen heeft de Padelcommissie in samenwerking met de overige 

commissies binnen de mogelijkheden toch wat activiteiten kunnen organiseren in 2021. 

 

Gratis Padelclinics bijzondere doelgroepen (tbv Gemeente subsidie): In de maanden juni en juli 

zijn er door de Padelcommissie aan bijzondere doelgroepen (o.a. mensen met beperking, ouderen en 
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jongeren) gratis Padelclinics gegeven. De circa 60 deelnemers waren zeer enthousiast over deze 

nieuwe racketsport bij TV Cromwijck en bij veel deelnemers is het Padelvirus ook toegeslagen.  

 

 
 

 

Racketlon: Ook in juli 2021 werd er samen met de RC weer een gezellige vrijdagavond Racketlon 

georganiseerd. Er waren 40 deelnemers en het was weer een mooie sportieve zomeravond. Veel 

leden vinden het recreatieve racketlon concept (tennis- en padel combineren) leuk en gezellig. Voor 

2022 zullen we kijken of weer ruimte is voor een of meerdere racketlons met mogelijk nog aanvullende 

racketsporten. 

 

First Dates toernooi: Helaas heeft het first dates toernooi in 2021 niet door kunnen gaan. We 

proberen deze toernooivorm in het voorjaar 2022 weer in te plannen. 

 

Bedrijfs- en sponsorclinics: Na de oplevering van padelbaan 3 en 4 ontstond er voor de 

padelcommissie ruimte voor het geven van grotere padelclinics voor sponsors en bedrijven. Dit was 

een groot succes en tevens een mooie extra inkomstenbron voor de club. Er ontstond steeds meer 

vraag naar dergelijke clinics maar door de start van de competities en nieuwe coronamaatregelen 

hebben we deze activiteiten even moeten staken.  

 

Padeltos: Tijdens de maandag- en vrijdagochtend tos waren de Padelbanen goed bezet. De 

Padelcommissie kijkt met de RC naar het hervatten van een Padel avondtos.  

 

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

verhuren aan scholen, bedrijven en aan particulieren. Jongeren hebben tijdens schoolvakanties veel 

interesse in de huur van een padelbaan. Ook zien we dat veel leden voor een uurtje padellen 

regelmatig een introducee meebrengen. Introducees kunnen eenvoudig afrekenen middels de QR 

Code en de betaallink. Dit alles genereert mooie extra inkomsten voor de club. 

 

Padel Introductiecursussen en training: De padellessen en introductiecursussen van Tennisschool 

Netwerk zitten nog steeds helemaal vol. De meest gangbare uren zijn bezet. En steeds meer 

doorgewinterde tennissers die ook padelcompetitie spelen melden zich aan voor padelles. 

 

De Derde Helft: In december is bij TV Cromwijck het project De Derde Helft gestart voor 50-plussers.  

Iedereen is bij T.V. Cromwijck van harte welkom om elkaar vrijblijvend te ontmoeten en mee te doen 

met activiteiten die georganiseerd worden door vrijwilligers zoals tennis, padel, buitenfitness, 

tafeltennis, wandelen, workshops etc.. Het aanbod zal aan de hand van de behoeftes van de 

deelnemers verder uitgebreid worden. TV Cromwijck stelt haar deuren open elke 

donderdag van 10:00 tot 13:00 uur. Er wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM. 

 

Vooruitblik 2022 

De Padelcommissie zal in samenwerking met de RC de evenementenagenda vullen voor 2022. Zie de 

evenementenagenda bij de recreatiecommissie. Daarnaast blijft de padelcommissie zich inzetten voor 



 

 11 

de verhuur van padelbanen in daluren en het organiseren van padelclinics voor de verschillende 

doelgroepen. In samenwerking met de Communicatiecommissie zullen promotionele activiteiten voor 

Padel ontwikkeld worden. 

Ook zullen we al voorzichtig gaan kijken naar wat er nodig is voor eventuele uitbreiding van de 

padelbanen. We merken dat al veel leden het hierover hebben en beseffen dat het belangrijk is om 

een goed onderbouwd perspectief te schetsen. Uiteraard houden wij en het bestuur hierbij rekening 

met aspecten als de financiële haalbaarheid, het aflossen van de huidige obligaties, het leden aantal, 

de ledengroei, aanhoudende populariteit van Padel, etc. We komen hierop terug. 

 

NB: Extra commissieleden zijn nog altijd welkom en kunnen zich melden bij Erik Bijlsma. 

 

Recreatiecommissie  

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

Kevin Gottenbos 

Terugblik 2021 

De lange lockdown die er voor zorgde dat we een groot gedeelte van het jaar geen evenementen 

mochten organiseren en de drukke (prestatieve) agenda in de maanden dat het wel mocht heeft er 

voor gezorgd dat de recreatiecommissie maar enkele evenementen heeft kunnen organiseren in 

2021. Doordat we vanaf 28 november na 17.00u niet meer mochten spelen hebben we ook de 

wekelijkse tosavond maar enkele weken kunnen houden dit jaar.  

Wat is wel door kunnen gaan? 

Vrijdag 2 juli  overdag Racketlon Toernooi voor 55 plus 

Een dertigtal senioren namen die dag deel en speelden enkele gezellige tennis en/of 

padelwedstrijden. s’ochtends was er koffie met gebak en tevens werd er een lunch aangeboden. 

De reacties waren lovend dus zeer zeker voor herhaling vatbaar. 

Vrijdagavond 2 juli  het Racketlon Toernooi voor alle leden 

Ook dit toernooi dat in samenwerking met de padelcommissie werd georganiseerd werd goed 

bezocht. Het concept tennis- en padel combineren slaat aan. De padelcommissie verzorgde de 

planning en de recreatiecommissie zorgde voor de hapjes en ondersteuning.  

Vrijdagavond 13 en 20 augustus Norbert Driessen Thuisblijverstoernooi 

Dit jaarlijks terugkerend toernooi over meerdere avonden blijft populair. Ook hier wordt de combinatie 

gezocht van tennis- en/of padel. Het maximaal aantal deelnemers voor padel was al snel bereikt. Door 

de komst van de 2 extra banen kunnen we vanaf komend jaar het maximaal aantal deelnemers flink 

verhogen. Onder het genot van lekkere hapjes en een drankje waren het 2 zeer geslaagde avonden.  
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Tosavond op woensdag 

Vanaf 8 september tot de verplichte sluiting van 17.00 uur in ging (28 november) organiseerden we 

ook weer de wekelijkse tosavond op woensdag (alleen voor tennis). De belangstelling bleek in deze 

weken sterk afgenomen om te komen tossen. Enerzijds logisch omdat de meeste leden in de lange 

periode zonder evenementen zoals tos, tennispartners gezocht en gevonden hebben en nu zelf een 

baan reserveren op woensdag of een andere dag. Daarnaast liep in deze periode de 

najaarscompetitie en speelde het weer ons meerdere woensdagen parten. De tos blijft wel een eerste 

opstap voor nieuwe leden om kennis te maken met andere leden en zo aansluiting te kunnen vinden. 

Het merendeel van de leden, die kwamen tossen waren nieuwe leden! Zodra het weer mag starten we 

de tos weer op en zullen deze ontwikkeling in de gaten houden en zo nodig aanpassingen doen. 

Samen met de padelcommissie kijken we ook naar de combinatie met padeltos.  

Zaterdagmiddag 20 november Bourgondisch Toernooi 2022 

Als laatste buitenactiviteit en naar later bleek vlak voor weer strengere Covid19 maatregelen werd het 

Bourgondisch toernooi zoals vanouds een geslaagde  tennis- padelmiddag met soep en een buffet na 

afloop. Er waren een dertigtal deelnemers, die onder redelijk goede weersomstandigheden een 

gezellige middag hadden op ons park onder het genot van een hapje en een drankje.  

Halwintercompetitie 2021-2022 

De halwintercompetitie is op zondag 14 november gestart met 18 teams, 12 mixteams en 6 DD teams. 

10 teams van onze vereniging. De rest van andere omliggende tennisverenigingen; VEP, Woerden, 

Zegveld, Montfoort, en Kamerik. De teams spelen om de drie weken een wedstrijd van 2 uur op 

zondagmiddag, Helaas moesten we de competitie  na 1 speelronde vanwege de sluiting van 

binnensportlocaties door Corona vanaf 5 december weer stilleggen. Nu is het afwachten of en hoe we 

de competitie nog een vervolg kunnen geven!   

Vooruitblik 2022 

Voor 2022 hebben we weer een mooie activiteitenagenda opgesteld. We zullen in de toekomst, na het 

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

samenwerking met de padelcommissie. We hopen snel weer te kunnen starten met de wekelijkse 

tosavonden. Maar door de heersende pandemie is alles onzeker. Om die reden plannen we de eerste 

‘echte’ activiteit pas half maart in de hoop dat er dan weer activiteiten georganiseerd mogen worden. 

Verder zien we dat er door het toenemen van het aantal competities er tussendoor steeds minder 

ruimte overblijft voor recreatieve activiteiten.    

De agenda voor 2022 (onder voorbehoud); 
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Tot zover het overzicht van de activiteiten van de commissies in 2021 en een vooruitblik naar 

2022.  

TV Cromwijck bloeit door de inzet van bestuur en commissies. Maar er zijn steeds nog nieuwe 

vrijwilligers nodig in de diverse commissies, zeker in de jeugdcommissie. 

Heb je interesse laat het via de mail weten; secretaris@tvcromwijck.nl dan neemt de 

betreffende commissie contact met je op! 

Namens het bestuur en de commissie-voorzitters 

Fred Lardinois 

secretaris 
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