
 
Jaaroverzicht 2021 - AMVJ Tennis  
 
 
1. Weer een jaar met corona 
 
Helaas waren wij het afgelopen seizoen nog niet van corona af. Corona heeft impact 
gehad op onze jaarplanning. Zoals: 
 

- het openingstoernooi dat 2 maanden later is gestart; 
- de voorjaarscompetitie die werd afgelast; 
- een periode zonder dubbelen; 
- sporten mocht niet meer na 17.00 uur; 
- de horeca dicht of bijna niet toegankelijk; 
- jaarvergadering heeft later plaatsgevonden. 

 
Toch is er gelukkig nog veel goed nieuws te melden. Het openingstoernooi, de 
clubkampioenschappen en het open toernooi waren een groot succes. Ook kunnen 
we gelukkig weer een voltallig bestuur te vormen, met Wai-Ling Li erbij. De toss heeft 
weer aan populariteit gevonden. Daarnaast is het in financieel opzicht ook een goed 
jaar geweest. 
 
Het is dus wederom een jaar geworden met twee gezichten. Laten we allemaal hopen 
dat het nu klaar is en dat we aankomend seizoen een normaal seizoen kunnen 
draaien. 
 
2. Het sportpark 
 
De banen lagen er aan het begin van 2021 zeer goed bij. Helaas door het zeer natte 
weer aan het eind van het seizoen kon het regenwater niet goed meer weglopen en 
stonden de banen vaker onder water.  
 
Mede door het natte weer is de pilot wintertennis vroegtijdig gestopt. Wintertennis zal 
ook niet meer terugkeren. We waren als bestuur zeer trots op het feit dat we eindelijk 
van de gemeente akkoord hadden voor wintertennis. Helaas bleken de 
omstandigheden bij AMVJ verre van ideaal. AMVJ ligt namelijk laag in de polder met 
veel water in het gebied. Het grondwater kan hierdoor niet goed weglopen. Ook het 
gebrek aan bomen helpt niet mee. Kortom, een te drassig gebied voor de gravelbanen 
waardoor de banen te zacht blijven en dus niet kunnen worden bespeeld en 
onderhouden. 
 
Voor Koen en Rodney was het ook een apart jaar, waarin de maatregelen ongeveer 
iedere week anders waren. In de kantine zelf is weinig veranderd maar op de tweede 
verdieping zijn er grote stappen gemaakt. Nieuwe kleedkamers voor tafeltennis, grote 
vergader en trainingszaal, welke apart kan worden gebruikt. Ook is er een nieuwe 
fysioruimte. Daarnaast zijn de vloeren van een aantal doucheruimtes ook opgeknapt. 
Het buitentoilet was helaas door vandalisme vernield. 
 
Ook de andere verenigingen op het sportpark blijven door ontwikkelen. AMVJ Hockey 
zal binnenkort beginnen met veld 1 te vernieuwen. Dit zal tijdje duren en er wordt 
geprobeerd dit zo in te richten dat wij als AMVJ Tennis er geen last van zullen hebben. 



 
 
De gemeente vindt dat het gevaarlijk is op de weg naar het sportpark en heeft besloten 
om op korte termijn het pad definitief af te sluiten voor auto’s waardoor je alleen nog 
kunt parkeren op de parkeerplaats. 
 
De laatste storm heeft ervoor gezorgd dat de tent voor het clubhuis kapot is gegaan 
en deze zal dan ook worden afgebroken. Ook onze winddoeken en vlaggenmast had 
hier last van. De winddoeken zijn inmiddels hersteld en een nieuwe vlag is ook besteld. 
 
 
3. Ledenaantal 
 
Het aantal leden is afgelopen jaar hard gegroeid met als hoogtepunt 580 leden. 
Momenteel zien we een daling naar 550 leden. De daling die we nu zien is gebruikelijk 
aangezien er aan het einde van het jaar altijd leden opzeggen. In de loop van het jaar 
komen er weer nieuwe leden bij. Ten opzichte van het laagste punt van vorig jaar 
hebben we nog altijd 23,6% meer leden. De focus van het bestuur zal ook het 
aankomende jaar weer liggen op het behoud en uitbreiding van het ledenaantal. 
 
 
4. Jeugdcommissie 
 

Algemeen 
In de periode 2021 is het aantal jeugdleden gedaald van 120 naar 112. Deze daling 
lag in de lijn der verwachting aangezien het jeugdledenaantal in 2020 door corona, is 
gestegen van 77 naar 120 jeugdleden. Dit is een forse stijging in vergelijking met 
andere jaren. Het lijkt erop dat wij een mooi aantal nieuwe jeugdleden hebben weten 
vast te houden.    
 
2021 Jeugdcompetitie (4 t/m 17 jaar) 
 
Voorjaarscompetitie jeugd 2021 
Deze competitie werd in eerste instantie geannuleerd vanwege corona. Later in het 
seizoen, van juni tot en met half juli, heeft de KNLTB toch nog een verkorte 
voorjaarscompetitie van 5 speeldagen kunnen organiseren.  
 
Rood en Groen hebben 5 wedstrijden kunnen spelen. Bij de junioren 11 t/m 14 bleek 
de organisatie lastiger. Zij hebben helaas maar 1 wedstrijd kunnen spelen, vanwege 
onvolledige teams of andere activiteiten. 
 
 
 
Najaarscompetitie jeugd 2021 
Op 29 augustus 2021 hebben Mayumi Konishi en Chantal Helmstrijd een bijeenkomst 
georganiseerd voor alle deelnemers aan de najaarscompetitie, met als doel: 
 

- kennismaking team, voor zowel ouders als kinderen; 
- benoeming team captain per team; 
- managing expectations. Van ouders wordt verwacht dat zij in hoge mate zelf; 

competitie zaken met elkaar en met andere clubs regelen; 



 
- ondersteuning bieden bij het aanmaken van een account in MijnKNLTB.nl; en 
- wegwijs maken in MijnKNLTB waaronder speelschema's opzoeken e.d. 

 
Na afloop heeft iedere competitiedeelnemer (al dan niet aanwezig) een mail ontvangen 
met inloginformatie, teamindeling, speelschema's, spelregels etc. 
  
Maar liefst 6 teams hebben deelgenomen aan de najaarscompetitie:  
 

- 1x Rood 2 (6-8 jaar, beginners);  
- 1x Rood 1 (6-8 jaar, gevorderd); 
- 1x Oranje 2 (8-10 jaar); 
- 2x Groen 2 (10-12 jaar); en 
- 1x Junioren 11 tm 14 jaar; 

 
Dit is een nieuw record. Toch hebben wij helaas nog geen 'winning teams'.  
 
Laddercompetitie jeugd 
Op 5 juli 2021 heeft Chantal een laddercompetitie voor de Jeugd opgezet en een mail 
aan alle jeugd gezonden dat zij deel kunnen nemen aan de volgende categorieën: 
 

- Oranje/Groen 6 t/m 12 jaar; en/of 
- Groen/Geel 10 t/m 17 jaar. 
 

Ook is aan de trainers gevraagd dit onder de aandacht te brengen bij hun pupillen. 
Helaas heeft niemand meegedaan aan de laddercompetitie.  
 
Komend jaar 
Om een aantrekkelijke vereniging voor de jeugd te zijn, zijn er meer vrijwilligers nodig 
of andere partijen die iets willen organiseren voor de jeugd. Bijvoorbeeld een 
openingstoernooi, zodat de jeugd elkaar leert kennen en af gaat spreken met elkaar 
(en wellicht deel gaat nemen aan de laddercompetitie). Op dit moment lijkt het erop 
dat alleen de lesgroepjes en/of competitiegroepjes elkaar kennen.  
 
5. Toernooicommissie 
 
Met frisse moed gingen we van start aan een jaar waar corona eindelijk er niet meer 
zou zijn, maar helaas... Nu ook een trage start, een verlaat openingstoernooi, wat 
desalniettemin een daverend succes was. Bijkomend voordeel van een 
openingstoernooi in juni is dat het een stuk lekkerder weer is! Iedereen kon meteen 
(letterlijk) warmdraaien voor de clubkampioenschappen dat vlak daarna zou 
plaatsvinden. Bij de heren ging Thijs de Melker er met de winst vandoor en bij de 
dames was dit Yannouck van Lier. Ook waren er een hoop nieuwe leden van de partij, 
de hoogste geëindigde dame was Anke van Zanden en bij de heren stond Karim Blauw 
te shinen in het zonnetje. 
  
Eind juni startte de Clubkampioenschappen 2021, hiervoor konden we gelukkig 
gebruik maken van ons nieuwe commissie lid: Dirk Webster! Voor het eerst in vele 
jaren passeerden we de grens van 100 deelnemers, waardoor we zelfs eerder van 
start moesten gaan. In totaal zijn er 173 wedstrijden gespeeld, in 10 verschillende 



 
categorieën. De CK 2021 waren weer een groot succes, en aan het einde van het 
toernooi konden we de volgende winnaars huldigen: 
  
Heren  

- HE 3-5: Felix Peters  
- HE 6-7: Michel Engelbertink  
- HE 8-9: Victor Hagens  
- HD 3-5: Ryuji Fujita & Kosuke Nekoshima  
- HD 6-7: Jelle Middelweerd & Luke Middelweerd  
- HD 8-9: Friso Broerse & Rogier Broerse  

  
Dames  

- DE 7-9: Anneka Treon  
- DD 7-9: Saskia Speth & Mary-Ann de Vos  

  
Gemengd  

- GD 6-7: Anouk Rosman & Guus van de Plasse   
- GD 8-9: Boglarka Schuppa & Kazuya Otani  

  
De laatste activiteit vanuit deze commissie was het slottoernooi, het werd gespeeld 
volgens het wel bekende Round Robin systeem, althans voor de meeste van ons 
inmiddels bekend... Of toch niet... In ieder geval waren er aan het einde van de dag 
twee overtuigende winnaars: Chantal Helmstrijd en Martim Freire. 
  
Tot volgend jaar allemaal! 
 
6. Open toernooi 

 
Voor het eerst in jaren heeft AMVJ weer een open toernooi. Onder leiding van Michel 
Lubbinge met hulp van veel vrijwilligers is het toernooi een groot succes geworden, 
vooral het poule systeem werd door de gasten zeer gewaardeerd. Hopelijk wordt het 
aankomend seizoen weer zo’n groot feest met nog meer deelnemers. 
 
 
7. Competitie 
 
De Voorjaarscompetitie 2021 is helaas niet doorgegaan. Bij de najaarscompetitie 
deden dit seizoen behoorlijk wat teams mee. Zover bekend bij het bestuur is er helaas 
geen team kampioen geworden. Dit heeft echter de pret niet mogen drukken.  
Sjoerd Veerman heeft deze commissie het afgelopen jaar gedragen en heeft door 
verhuizing het stokje overgedragen aan Frank Helderman en Saskia Speth.  
 
 
8. Toss 2021 
 
De Toss-avond op AMVJ is dit jaar wat moeizaam op gang gekomen, onder anderen 
omdat we afscheid moesten nemen van onze vaste Toss op de woensdag avond. Na 
het polsen van belangstelling onder de leden, kwamen de maandag en vrijdagavond 
als voorkeur uit de bus.  
 



 
Het opstarten van de WhatsApp groep verliep ook moeizaam en daarom is de 
vrijdagavond als Toss-avond nooit op gang gekomen. In de zomer is het zelfs 
voorgekomen dat er een Toss was met uiteindelijk 4 mensen.  
 
Omdat de vrijdagavond niet goed liep en ook voor Koen en Rodney geen handige 
avond was, hebben we toch maar besloten om na het open toernooi in het najaar de 
Toss-avond op de maandagavond te plannen en bovendien een nieuwe duidelijkere 
App groep op te starten. Helaas kon Tjerk niet op de maandagavonden vanwege 
andere verplichtingen en is Frans alleen als Toss-commissie doorgegaan. Daarbij 
heeft hij verschillende keren vrijwilligers geronseld om de avond zelf in goede banen 
te leiden. Met dank aan met name aan Han en Wai-Ling! 
 
Na een ietwat aarzelende start, is na enkele weken de Toss-avond toch goed op gang 
gekomen, meestal op twee banen met 8 a 10 deelnemers en tweemaal op drie banen. 
Het was altijd gezellig en (miraculeus) we hadden bijna altijd goed weer. En aan het 
eind van de avond natuurlijk de traditionele bitterballen, met dank aan Koen en het 
bestuur! 
 
Inmiddels is de Toss-commissie flink uitgedund en moet Frans zelf inmiddels ook weer 
vaker op pad voor zijn werk, dus er is volgend jaar zeker meer versterking nodig.  
 
9. Laddercompetitie 
 
De ladder competitie is afgelopen jaar wat stroef gestart. De uiteindelijke winnaar is 
Felix Peters. 
 
10. Huurverhoging 
 
Het ziet ernaar uit dat wij als club niet onder de door de gemeente ingestelde 
huurverhoging van 12,5% + inflatie uitkomen. De gemeente gaat alle 
gebruikersovereenkomsten met de tennisverenigingen opzeggen en laat ons helaas 
weinig keuze. Momenteel hebben wij de nieuwe overeenkomst nog niet mogen 
ontvangen. 
 
11. Padel 

 
De roep om Padel blijft zeer groot en daarom heeft het bestuur gemeend om nogmaals 
te kijken naar de mogelijkheid van Padel banen op ons terrein. Ideaal zou zijn om dit 
te doen zonder baanverlies, maar dit is helaas niet mogelijk. Hierdoor blijven er 2 
mogelijkheden over. De eerste mogelijkheid was om haaks op baan 8 drie banen neer 
te realiseren. Deze optie kan ook helaas ook geen doorgang vinden, want de banen 
komen te dicht tegen de sloot te liggen waardoor de gemeente niet meer kan snoeien. 
Hierdoor zouden wij in de winter alleen nog maar kunnen spelen op baan 7. Dit lijkt 
het bestuur niet wenselijk. Er blijft momenteel nog één mogelijkheid over welke nog 
verder wordt onderzocht door Martijn Pont en Peter van den Dungen. Dit betreft drie 
Padel banen haaks op de huidige locatie van baan 1 te realiseren. Baan 1 komt 
hierdoor te vervallen.  

 
 
 



 
12. Conclusie en vooruitblik 
 
Afsluitend, het was net als vorig seizoen een seizoen met meerdere gezichten. Toch 
blijven de mooie momenten bij het bestuur de boventoon voeren. Wij hopen dan ook 
dat we iedereen weer snel zien op de toernooien, competities, toss avonden en 
gewoon bij het lessen en/of vrij spelen.  
 


