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Nieuwe bespanning nodig??? 
 

Bel of app Thijs en hij haalt je racket op uit onze  

tenniskantine en levert die daar ook weer af. 

Kosten € 15,00 

 

Thijs Inja: 06-55821017 

Baanonderhoud 
10 juli werd er door de firma Wijnbergen het jaarlijks baanonder-
houd gepleegd. Het was weken later als eerder gepland, maar het 
wordt altijd gecombineerd met tennisvereniging ‘sHeer-Abtskerke. 
Hoe hebben ze het kunnen vinden….☺ 
De baas zelf, Eric Wijnbergen kwam met neef Freek om de banen 
weer tiptop in orde te maken. Hij was zeer verheugd over de staat 
van onze banen en zei dat die op deze manier nog wel 15 jaar mee 
kunnen. Dat was een goeie opsteker voor Harry en ondergetekende. 
Immers we sparen ieder jaar een fors bedrag voor het groot 
onderhoud. 
Voor het open toernooi 
liggen de banen er per-
fect bij. 
  Sylvia 
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Het clubblad verschijnt viermaal per jaar en is grotendeels mogelijk gemaakt door 
onze sponsoren. Hiervoor onze hartelijke dank. Adverteren kost € 25 per 1/6 pa-
gina per jaar. Voor meer informatie kunt u terecht bij Sylvia Katsman (581144). 
U kunt ook donateur worden ad. € 12. Hiervoor ontvangt u ons clubblad. 

Heb je kopie voor het volgend clubblad, 
je kunt het doormailen naar clubblad@tvwpd.nl 

De najaarscompetitie 
gaat vanaf vrijdag 14 september van start!!! 

Clubhuis en tennisbanen Tennisvereniging Wolphaartsdijk 
Sportweg 8, 4471 RP Wolphaartsdijk 

Telefoon: 06-46503544 
IBAN rekeningnummer: NL41 RABO 0380550105 EUR  

BIC: RABONL2U 
Opgericht 25 maart 1987, inschrijvingsnummer KvK V40310731. 

e-mail: bestuur@tvwpd.nl 
www.tvwpd.nl 

 
 
Voorzitter   Machiel van der Baan   581950 
Secretaris   Sylvia Katsman    581144 
Penningmeester  Harry van Zantwijk       581649 
    Marja Noteboom       582116 
Technische Commissie  Dennis Bosch    581868 
    Jacques Deijnen   581931 
    Rianne Kloet    581992 
VCL    Marco van Oosten   502594 
VTL    Marja Noteboom       582116 
VTL    Sylvia Katsman    581144 
Jeugdcommissie  Claudia Crucq       06-13547145 
    Jelmer van de Baan      06-31087269 
    Sylvia Katsman    581144 
Terreincommissie  Kees de Kok    581265 
    Harmen de Kok       06-53250591 
Kantine    Sylvia Katsman    581144 
Redactie clubblad  Sylvia Katsman    581144 
Inleveren kopie   Burg.Hackstraat 15 
    of naar clubblad@tvwpd.nl 
Ledenadministratie  Harry van Zantwijk   581649 
    Molendijk 18 
Sponsorcommissie  Ronald Kloet    581992 
    Marco van Oosten   502594 
    Sylvia Katsman    581144 
Kascommissie   Dennis Bosch    581868 
    Wilbert Sandee    581562  
Clubtrainer   Raoul Flipse              06-28264728  

Een week lang toernooimaal-
tijden voor Ko. “Dan zie ik 

m’n vrouw ook nog” ☺ 

Wie tovert Rafaël uit 
de mand als winnaar 

van de fiets??? 
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De redactie in actie……. 

Post voor de redactie 
aanleveren bij: 

 
clubblad@tvwpd.nl 
Burg.Hackstraat 15 

4471 BL Wolphaartsdijk 

 

Beste leden, 

 

Wat ben ik trots op ons clubje! 

Super zoals iedereen zich heeft ingezet tijdens de tweede editie 
van Den Baas en zijn madam Open 2018. Verderop in dit nummer 
meer hierover. Maar toch wil ik nu nogmaals Wesley en zijn vrouw 
hartelijk bedanken voor het sponsoren van ons tennistoernooi met 
alles wat er voor nodig was om het tot een groot succes te maken. 
Het was in een woord geweldig! 

Het is voor ondergetekende een druk seizoen geweest, want be-
halve alle voorbereidingen met Marja voor het toernooi was er ook 
nog zoiets als de AVG. Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene ver-
ordening gegevensbescherming (AVG). Gelukkig voor sportvereni-
gingen krijgen wij nog wat tijd om al onze gegevens hiervoor aan 
te passen. Harry en ondergetekende hebben een aanvang gemaakt 
in het stappenplan, dat aangereikt is door het NOC/NSF. We wil-
len hier echter even mee stoppen en kijken of we ons in deze za-
ken kunnen aansluiten met het stappenplan van de voetbal. Voorlo-
pig heb ik alle leden gevraagd of zij bezwaren hebben tegen publi-
caties in het clubblad, de site of facebook en heb daar weinig ne-
gatiefs op gehad. Dit heeft mij er ook enige tijd van weerhouden 
om aan een clubblad te beginnen, want wat kan er nu wel en wat 
mag er weer niet. Persoonlijk vind ik het erg bekrompen worden 
als er niets meer gepubliceerd mag worden. Mocht u bij het lezen 
van dit blad alsnog bezwaar hebben dan hoor ik het graag. 

Verder is er vanuit de voetbal een aanzet gemaakt met het draai-
boek om samen verder te gaan als een omnivereniging. Dit heeft 
Harry al bekeken, maar als bestuur zullen we samen moeten kijken 
of een en ander te realiseren is. 

Per 20 augustus is er een nieuwe trainer voor onze leden beschik-
baar. Raoul Flipse heet hij en hij heeft na zijn introductiemiddag 
op 23 juni een goede indruk achtergelaten, want de halve vereni-
ging heeft aangegeven te willen lessen. Zie verderop nogmaals zijn 
uitnodiging met inschrijfformulier en lesvoorwaarden. Bedoeling is 
dat u deze invult en aan hem terugmailt vóór 17 augustus. Vanaf 
deze plek wil ik Silvana Bauer hartelijk bedanken voor de jarenlan-
ge tennistrainingen bij onze vereniging. 

 

Veel plezier en tot ziens op de tennisbanen! 

       

      Groetjes Sylvia. 

  

Deze foto kreeg ik nog toegezonden tijdens het opruimen van de 
kantine….. 
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Beste leden, 
  
Het tennisseizoen is in volle gang, de voorjaarscompetities liggen alweer achter ons als-
mede de laddercompetitie.  
 
Een aantal weken geleden hadden we ons 2e den Baas en zijn Madam tennistoernooi en dit 
was enorm succesvol met heel veel deelnemers, bezoekers, supporters en vrijwilligers. 
Zeker zonder de laatste zouden wij dit niet hebben kunnen organiseren. Het was geweldig 
om te zien hoeveel clubleden zich hebben ingezet om het te brengen tot een super ge-
slaagd toernooi. Erg veel dank hiervoor. 
We hebben genoten van hele leuke partijen en elke avond zaten er tot laat toeschouwers 
met als klap op de vuurpijl ruim 80 op de zondagmiddag.  
Door onze hoofdsponsor Restaurant den Baas en zijn Madam waren er prachtige prijzen 
beschikbaar gesteld voor alle deelnemers en de verloting.  
 
De toezegging voor volgend jaar ligt al vast voor het 3e Open!  
 
In september starten we met de najaarscompetities. Ik wens alle teams veel succes!  
Tevens hebben we in deze maand onze Clubkampioenschappen. Het zou leuk zijn als er 
veel inschrijvingen zouden komen voor deelname. Binnenkort krijgen jullie bericht hier-
over van de TC. 
 
Ik ben erg blij te kunnen melden dat we een nieuwe tennisleraar hebben gevonden in Raoul 
Flipse die binnenkort gaat starten met de najaarstraining. Zijn introductiemiddag heeft 
er toe geleid dat er veel leden zich hebben aangemeld voor de tennislessen en dat we een 
aantal nieuwe leden mogen verwelkomen! Dit is positief nieuws aangezien we een aantal ja-
ren van teruggang hebben gehad.  
 
Een aantal van jullie zal vast wel de nieuwe parasols hebben gezien die bij de afgelopen 
warme zomerse dagen hun nut hebben bewezen. Deze zijn betaald uit de sponsoring van 
de Club van 50, hartelijk dank hiervoor! 
 
Door het zomerreces zijn de voorbereidingen voor een Omni  Vereniging  even op een laag 
pitje gezet maar dit wordt binnenkort weer opgepakt. 
 
De banen liggen er perfect bij dus zeker tot binnenkort op onze mooie tennispark. 
 

Veel leesplezier toegewenst!   

Machiel van der Baan 
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21-08 Agnes Filius 

28-08 Inge Lefevre 

04-09 Machiel vd Baan 

11-09 Wijnand den Engelsman 

18-09 Jacques Deijnen 

25-09 Gre Labruyere 

02-10 Dennis Bosch 

09-10 Sandra Bosch 

16-10 Jan Blok 

23-10 Marjan Blok 

30-10 Emiel de Witte 

06-11 Misa Lekoska 

13-11 Ronald Kloet 

20-11 Rianne Kloet 

27-11 Sandra Geerts 

Beste leden, 
 
 
Hiernaast het restant van de kantinediensten voor de dinsdag-
avonden. De kas/sleutels kunnen bij Sylvia opgehaald worden en 
bij afwezigheid bij Harry van Zantwijk. 
Op donderdagavond kan geladderd worden, zo niet kunnen we ge-
woon vrij spelen. Geef een berichtje op de clubapp om spelers op 
te roepen. 
(Aanmelden voor de clubapp kan via Sylvia.) 
 

Noteer jouw kantinedienst op je kalender en mocht je niet op de-
ze datum kunnen, ruil dan zelf met iemand die wel kan.  

Heb jij bezwaar tegen het 
plaatsen van foto’s of andere 
gegevens van jou in het club-
blad, op de site of op face-
book, geef dit dan zo snel 
mogelijk door aan Sylvia. 
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20-08 Leo Strijd 0615386848     

20-08 Martin van der Poel 0653548961 

27-08 Lenie de Kok 581265             

27-08 Jan van Renssen 581867             

03-09 Marjolein Janse 581279             

03-09 Patricia Wondergem 0614128121       

10-09 Marcel de Cock 0621941666      

10-09 Janine Sinke 0653286904 

17-09 Rob Huisman 582001             

17-09 Jana Huisman 582001            

24-09 Emiel de Witte 581383             

24-09 Marco van Oosten 502594 

01-10 Agnes Filius 0620945584     

01-10 Inge Lefevre 581368 

08-10 Jacques Deijnen 581931              

08-10 Gre Labruyere 581931 

15-10 Machiel vd Baan 581950 

15-10 Wijnand d Engelsman 0653567383 

22-10 Dennis Bosch 581868            

22-10 Sandra Bosch 581868 

29-10 Jan Blok 581205              

29-10 Marjan Blok 581205 

05-11 Danny op ‘t Hof 0624755671     

05-11 Claudia Crucq 0613547145 

12-11 Marja Noteboom 582116              

12-11 Petra vd Vrie 581551              

19-11 Harry van Zantwijk 581649             

19-11 Ellen van Zantwijk 581649 

Schoonmaakdienst 

Je maakt schoon met degene waar-
mee je in het gele of  witte vak staat. 
De persoon bovenaan  is degene die 
even belt, ook voor de sleutels. 
Succes! 
 

Ook hier geldt: 
 
Ben je verhinderd...zelf ruilen…. 
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2e Den Baas en zijn Madam Open 

 
 

Maandagavond 30 juli 2018 was het zover, het toernooi ging van start.  
 
 
 
Na maanden voorbereiding door Marja 
en Sylvia en tal van vrijwilligers die 
het terras aangekleed en verlicht heb-
ben werden om 17.30 uur de eerste 

ballen geslagen.  
 
Voorraden….hoeveel…..gelukkig Piet de Koster 
wil onze biertjes en wijntjes koel opslaan…. 
Koelkasten…..hele fijne buurtjes bij de vv 
Wolfaartsdijk...glazen zicht koelkasten mogen 
we gebruiken en een diepvries voor de ijsjes. 
Presentjes...Jannie helpt inpakken. 
 

 
 
 
 
Spullen van de voetbal 
stonden in de kantine of 
op het terras, onze man-
nen hebben wat gesleept 
en gesjouwd….nog een 
extra grote tent van 
Piet de Koster naast de 
tent van den Baas en 
zijn Madam, onze eigen 
pas aangeschafte para-
sols en die van de voet-
bal maakten het terras 
compleet, een mooi ge-
zicht.   
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Richard en Danny bezig met de ver-      Automotions bezorgde ons een prachtig entree! 
lichting...hoe kan het ook anders... 
 

 
 
 
 
De kantine was bezet door de 
dames en de catering draaide 
op volle toeren, men kon ook 
een hapje eten, klaargemaakt 
door diverse dames van de 
club. 
 
 
 
 
 
 

Op deze eerste avond viel er wat neerslag maar de rest van 
het toernooi was het prachtig weer, alleen zaterdagavond 
was het wat fris. 
Wat een geweldige avonden, volop leuk en mooi tennis, voor 
de toeschouwers een hapje en een drankje het was genieten 
op het park van WPD. Tot  in de late uurtjes. 
Veel deelnemers van onze club maar ook veel mensen van al-
lerlei andere clubs. Mensen die ook vorig jaar hadden meege-
daan werden gesignaleerd. Vorige jaar kennelijk goed beval-
len, met verwachting naar ons gekomen en daarin zijn zij niet 
teleurgesteld. 
 
Voor al de vrijwilligers werden het lange dagen en avonden 
maar alles liep fijn en gesmeerd, iedereen deed  wat er ge-
daan moest worden en meer dan dat. 
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Vol bewondering heb ik genoten van 
de inzet en ben bijzonder trots op 
allen die zich voor ons toernooi heb-
ben ingezet. De stelling waar een 
kleine club groot in is ging hier op.   
 
Wat een gastvrijheid. 
Het in elkaar gedraaid wedstrijd-
schema zat goed in elkaar, elke dag 
was er wel van enige uitloop sprake, 
maar er kon toch iedere dag op tijd 
worden afgesloten voordat de lich-
ten op donker gingen. 
 
Ellen (hierboven) had zich een heel 
ander debuut op het toernooi ge-
wenst, maar helaas de weergoden 
werkten niet mee….Gelukkig het 
duurde maar drie kwartier en de 
rest van de week kwamen de door 
de organisatie beschikbaar gestel-
de gekoelde spa-tjes in de koel-
boxen goed van pas. Tropische da-
gen….. 

 
 
 
 
 

  Dorstig weer…... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Jannie en 
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        Corrie in gesprek met Marie-Jose.  
       Leuk dat Marie-Jose ook een kijkje kwam ne-
       men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Op de laatste dag, 
zondag, werd er van-
af 09.00 uur ge-
speeld, de laatste 
partijen eindigden 
rond de klok van 
17.30 uur. 
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Een muur 
met prij-
zen….Den 
Baas had 
het weer 
goed voor 
elkaar!!! 
 
 
 

 
Machiel hield zijn speech, daar 
kan een voorzitter niet aan 
ontkomen, bedankte Sylvia en 
Marja en de vele vrijwilligers 
van de club voor hun niet afla-
tende grote inzet, de deelne-
mers voor hun sportiviteit en  
uiteraard in de eerste plaats 
onze sponsor, den Baas en 
zijn Madam en kon hij een 
bloemstuk namens de club aan 
mevrouw en dochter overhan-
digen.   
 
 

Hierboven feliciteer ik Roderick de Klerk, met Wijnand 
winnaar van de HD5. Voor mij de grappigste deelnemer 
die uit het niets een opmerking kon maken waar iedereen 
door in de lach schoot ☺☺☺ 
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Iedere deelnemer ging met een prijs 
naar huis of je nu als 1e of als 9e was 
geëindigd in je poule. Dit leverde ook 
veel verbaasde blikken, want waar 
maak je dit nou mee???? 
 
 
 
 

 
 
 
Dit jaar veel eigen leden 
die zich hadden inge-
schreven voor het toer-
nooi……..en……. 
allemaal prijs ☺☺☺ 
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Die zondag werd er ook 
nog een verloting gedaan 
gesponsord door Den Baas 
en zijn Madam en kon Ma-
chiel nummers voorlezen 
van de door Rafaël ge-
trokken lootjes.  
Met de verloting was ook 
voldoende te winnen, on-
der andere een fiets, een 
krat bijzondere bieren, 
een overnachting in Maas-
tricht, dinerbonnen, enfin 
teveel om op te noemen. 
Luximprove had nog een 
drietal bijzondere ledlam-
pen als prijs geschonken. 
 
 
 
 
Nog een drankje en een hapje het toernooi liep op zijn einde. 
 
Mijn dank gaat uit naar den Baas en zijn Madam, de ondersteuning van hapjes door Vrij en 
Blij coaching & Onderwijs, Life & Leisure Finance, de ballen door Vliegwerk Holland B.V. en 
dat wij lekker zacht zaten op kussens op de houten bank was te danken aan Sandra en Ri-
anne. 
 
Mijn dank gaat uit naar de vele vrijwilligers, de leden van de club, die zich op wat voor wij-
ze met grote inzet en belangeloos zich uit de naad hebben gewerkt voor het welslagen van 
het toernooi. Niets was teveel, hoe laat of hoe vroeg het ook was. Jullie deden het voor 
jullie club, jullie hebben een oude man ontroerd. 
 
Het is voor een club als de onze belangrijk om deze weg te blijven volgen, leden aan te 
trekken, te groeien, want een toernooi als dit is niet alleen sportief van groot belang maar 
ook  financieel kan jullie club een dergelijk evenement goed gebruiken en geeft ook wat 
lucht op dat vlak. 
 
Harry (met wat aanvullingen door sylvia) 

Foto’s: Kees en Sylvia   
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Volledige uitslag Den  Baas en zijn madam Open 2018 
 
 
HD5       GD5 
1  Wijnand den Engelsman (1)  1 Linda Meeuwissen (1) 
       Roderick de Klerk    Michel Pikaar 
2  Leon van Ooijen    2 Nicole Eversdijk 
 Ronald de Prieëlle    Leon van Ooijen 
3  Rinze Back (2)    3 Brenda de Blaeij 
 Richard van de Vrie    Peter Traas 
4  Dennis Bosch    4 Chantal Versteeg 
 Mathijs Bosch     Wijnand den Engelsman 
5  Machiel van der Baan 
 Danny op ‘tHof 
 
DD6       GD6 
1  Carola van Gilst (1)   1 Inge de Vos (1) 
 Nelleke van Gilst    Jan Noordhoek 
2  Mildred van Brandwijk  2 Elsa Adema 
 Sandra van Eenennaam   Machiel van der Baan 
3  Marja Noteboom   3 Rianne Kloet 
 Petra van de Vrie    Harmen de Kok 
4  Rianne Kloet 
 Gré Westdorp 
 
DD7       GD7 
1 Mildred van Brandwijk (2)  1 Hanneke de Bruin (2) 
 Sandra van Eenennaam   Frank Montauban 
2  Anja Paauwe (1)    2 Claudia Crucq 
 Tanja Verhoeven    Danny op ‘tHof 
3  Marja Noteboom   3 Sem Eversdijk 
 Jolanda Bax     Ard Eversdijk 
4  Joan Eversdijk    4 Mariëtte Berrevoets 
 Marianne de Jager    Martin Oyevaar 
5  Sylvia Katsman    5 Patricia Wondergem 
 Mariëtte Berrevoets    Rob Huisman 
6  Petra van Boven    6 Lea Kesselaar (3) 
 Monique Geerts     Marnix van Gilst 
7  Lenie de Kok    7 Anja Paauwe (1) 
 Inge Lefèvre     Henk van Liere 
       8 Sylvia Katsman 
        Hans Klerks 
       9 Annet Jacobse 
        Ad Jacobse 
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DD8       HD8 
1  Claudia Crucq    1 Harmen de Kok 
 Agnes Filius     Martin van der Poel 
2  Caroline Boonman (1)   2 Ronald Kloet (1) 
 Sabine Westerweele    Kees de Kok 
3  Ellen van der Baan   3 Lander van Oosterhout 
 Hannie de Vos     Paul van Oosterhout 

 
 GD8 
 1 Jolanda Voskamp (1) 
  Yorick Voskamp 
 2 Patricia Wondergem 
  Mark Draaijer 
 3 Nicole Moison (2) 
  Jeffy Geuze 
 4 Lenie de Kok 
  Kees de Kok 
 5 Jolanda Bax 
  Martin Bax 
 

Allemaal bedankt voor jullie deelname 
en gefeliciteerd met je prijs!!! 

 
 

Nog wat feitjes over het toernooi 
• In eerste instantie hadden we 47 koppels die waren aangemeld. Door di-

verse redenen (blessures/vakantie/alleen in het onderdeel) is dit terug-
gelopen tot 43. 

• Aan het toernooi deden 23 leden mee. In totaal 69 deelnemers. 
• Er werd in 9 verschillende onderdelen meegedaan. 
• In totaal zijn er tijdens het toernooi 61 wedstrijden gespeeld en 56 

ballen gebruikt. 
• Vorig jaar hadden we 30 deelnemers, waarvan 15 leden. 
• Er werd toen deelgenomen aan 4 onderdelen en in totaal hadden we toen 

27 wedstrijden…..over groei gesproken. Wij zijn 1 van de weinige toer-
nooien die nog groeit. Helaas zullen we niet veel groter kunnen worden, 
want we hebben maar 2 banen tot onze beschikking. 

Verder nog…. 
• De dames hebben 79 toernooimaaltijden geserveerd. 
• Petra en Lenie hebben iedere dag gepoetst, Kees de banen geprepa-

reerd. 
• De mannen hebben 165 broodjes hamburger en saté gebakken. 
• Er zijn zo’n 500 loten verkocht. 
• Het aantal vrijwilligers is niet te noemen, iedereen heeft zich voor de 

club ingezet...super!!! 
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Competitie najaar/winter 2018 

Voor 2018 hebben de volgende teams zich aangemeld: 

Vrijdag avond (start 14 september) Nadere gegevens volgen zodra die bekend zijn! 

Heren WPD1               

Machiel van der Baan (captain), Wijnand den Engelsman, Emile de Witte, Mathijs Bosch, 
Dennis Bosch, Jacques Deijnen, Richard van de Vrie en Danny op ‘tHof.    
          

Dames WPD1  

Sylvia Katsman (captain), Agnes Filius (invaller), Patricia Wondergem, Miša Lekoska, Marjo-
lein Janse, Claudia Crucq, Inge Lefèvre, Marja Noteboom, Petra van de Vrie, Elsa Adema. 

Dinsdag middag in de tennishal Kapelle 

Dames WPD1                

Marja Noteboom (captain), Janine Sinke, Lenie de Kok, en Petra van de Vrie. 

 

KNLTB Landelijk Woensdag zomeravond 2018 

Verheugd kan ik melden dat ons damesteam kampioen geworden is in haar poule. 

 

 

Dames WPD1    

Inge Lefèvre, Marja Noteboom, Lenie de Kok, 
Petra van de Vrie, Claudia Crucq, Agnes Filius, 
Sandra Bosch, Patricia Wondergem, Elsa Adema 
(competitielid) en Sylvia Katsman (captain). 

De volledige uitslagen 
zijn terug te vinden via 
de KNLTB. 

 

Gefeliciteerd 
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Najaars trainingen bij TV WPD 
 
 
 
Zoals ik al in mijn voorwoord schreef volgt hier nogmaals de brief aan de leden met aan-
meldingsformulier en lesvoorwaarden. 
Al eerder hebben velen van jullie zich aangemeld via de mail bij mij, maar om het offici-
eel te maken heeft trainer Raoul Flipse gevraagd of jullie je willen melden via het aan-
meldingsformulier. Met de bijgevoegde voorwaarden weet iedereen ook waar hij/zij aan 
toe is bij ziekte, slecht weer en dergelijke. 
Graag wijzen wij je nog op de aanmeldingstermijn hier onderaan. Volgens Raoul zit er nog 
wat ruimte in, maar het fijnste is om meteen te starten en wat ruimte over te houden 
voor inhaallessen. 
Iedereen veel plezier en succes met de lessen en Raoul veel plezier als trainer bij onze 
club. 
 
        Sylvia 
 
 
 
 
 
 
Beste leden van T.V. Wolphaartsdijk,   
 

Na een zeer leuke instuif gehad te hebben op zaterdag 23 juni ben ik blij jullie deze mail te 
mogen sturen.   
   
Na de zomervakantie starten wij met de najaarstrainingen.  
   
Periode loopt van 20 augustus t/m 21 december 14 weken totaal.  
   
Je kunt je vanaf nu opgeven, zodat je weer helemaal klaar bent voor komend voorjaar.  
   
Hopelijk zien wij elkaar snel op de tennisbaan!  

   
Met vriendelijke groet  
   
Raoul Flipse  

Tennis Opleiding Flipse (TOF) 
 
Het inschrijfformulier kan t/m 17 augustus verzonden worden naar: 

tennisopleidingflipse@gmail.com 

 

 

 

mailto:tennisopleidingflipse@gmail.com
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De schuifdeur heeft vlak voor het toernooi tot grote ergernis-
sen geleid. De geleiders laten zich slecht leiden en zullen na de 
bouwvakvakantie weer in het gareel gebracht moeten worden 
door Bouwbedrijf de Delta uit Middelburg. 
Na een zoveelste appelflauwte van Sylvia om de deur te sluiten 
wisten haar buurmannen van J&J Timmerwerken de deur te 
sluiten…..pfff geweldig. 
Een allerlaatste keer ‘smorgens voor het toernooi vertikte hij 
weer te sluiten en toen was Kees Kloosterman zo bereidwillig 
om tijdens zijn bouwwerkzaamheden bij de voetbal de deur te 
komen sluiten. Dus maar een briefje opgeplakt dat hij tot nade-
re order dicht moet blijven. 
 
  Vandaar het briefje op de deur! 

WWW.AUTOSINKE.NL 
 

Scottweg 5 - 4462 GS Goes - T 0113-586363 - F 0113-586333  
info@autosinke.nl 

AUTOBEDRIJFSINKE 

- 75 jaar ervaring  
- Nieuwe auto’s en  
   kwaliteitsoccasions  
- Onafhankelijk  
- Bedrijfswagens  
- Onderhoud en APK  
- 65 jaar BOVAG lid  
- Altijd tijd voor vrij- 
  blijvend advies 

 
 
 

Rabobank 
Een bank met ideeën. 



 

 

Café - Cafétaria 

Voor al uw: 
ambachtelijke friet 

snacks 
ijs - ijstaarten 

drankje 
een lekkere pils bij een partij biljart 

 

Hoofdstraat 67 Wolphaartsdijk 
Tel.: 0113-581312 

 

Zondag t/m donderdag 9.00-12.30 uur 
Vrijdag                         9.00-12.30 uur/13.30-19.00 uur 
Zaterdag                       8.00-12.30 uur/13.30-18.00 uur 
Later in het seizoen passen wij onze openingstijden aan. 

Volop kruidenierswaren 
Zeer groot assortiment vers 

Ruime sortering hengelsport 
Uitgebreide slijterij 

Week– en dagbladen 

Matchpoint voor Spar! 

Onze minimale openingstijden: 

Veerweg 48 Wolphaartsdijk 
tel.(0113)586040, fax(0113)586042 

is de boodschap SPAR 

 Even ontspannen na een partijtje tennis? 

Maak een afspraak bij: 
 
 

 
Koningstraat 9, 4461 AW Goes 

Telefoon: 06-30692097 
Het totaalconcept gericht op de verbetering 

van uw huid! 

Meer informatie : www.salonjeanette.nl 

Ook in 2018 beschikken we over de nodige 
handige jongens….en meekijkers om 

klusjes geklaard te krijgen! 

Sleutel toegangspoort voor le-
den 
 
Beste leden het is mogelijk een 
sleutel bij Harry van Zantwijk 
(€10 borg) te verkrijgen om zelf 
te gaan tennissen. Voor kin-
deren is dit alleen mogelijk als 
zij onder begeleiding van een 
volwassene gaan tennissen. De 
verantwoording ligt dan geheel 
bij de ouders mocht er iets op 
het tenniscomplex gebeuren.  





 

 

 

KOZ Products B.V. T: 0113218762 
Albert Plesmanweg 3 F: 0113218794 
4462 GC Goes  E: info@kozproducts.com 
   E: info@koz.nl 

 ISM Makelaars…… 
 Uw makelaar in Zeeland! 

 

BAANVERHUUR 
 

De banen worden ver-
huurd voor € 15 per 

uur. Voor meer info: 
 

www.tvwpd.nl 

 

Het adres voor uw sport- of ontspanningsmassage 

 

 

 

 

www.matare.nl 
 

Ook voor Reikibehandelingen en Medical taping. 
U wilt uw hooikoorts klachten verminderen. 

Ik heb positieve ervaring met Medical taping. 
Jan Tavenier 06 – 45 60 13 83 

Helaas is de uitwisseling met ‘s-Heerenhoek voorlopig van de baan.  

Misschien volgend jaar. 



 
 
 
De kussens op de bank...gesponsord door 
Sandra en Rianne geven een vrolijke kijk op 
ons terras. 
 
 
 
 
 
Ook in de avonduren hebben we veel plezier 
van de nieuwe parasols. Dat zal fijn zijn tij-
dens de najaarscompetitie voor de toeschou-
wers. 
Als het scherm ook vastgezet kan worden, 
zitten we lekker uit de wind als het vanaf het 
voetbalveld komt. 

Als goede buur mogen wij 
in geval van nood gebruik 
maken van de AED reani-
matie apparaat van de 
vvWolfaartsdijk. In de 
kantine hangt de sleutel 
met verdere instructies. 
 
 

Op de si-
te volgt 
meer info! 
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Club van 50 
 2018 

Claudia 
Crucq en 
Danny op 

‘tHof 

Jan en Marjan 
Blok 

Corrie Wille-
boordse en Jaap 

Provoost 

Ko en Sylvia 
Katsman 

Gré Labruyère 
en 

Jacques Deijnen 

Kees en Lenie 
de Kok 

Leo 
Strijd 

Sponsoring dit jaar, 
2 parasols + 
scherm!!! 

Sponsoring 100 tennis-
ballen 

Vliegwerk Holland B.V. 

Namens TV WPD 
hartelijk dank 
voor uw steun!!! 

Sponsoring kussens 
loungebank 

Rianne en Sandra 

Sponsoring hapjes tijdens het toernooi 
 
 
 
 
 

 
En 

 
Vrij en Blij Coaching & Onderwijs 

“Leer de taal met een verhaal.”  
In de klas en op de werkvloer. 
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Tot het eind van dit jaar hebben we nog op staan: 

15-09 t/m 23-09: Clubkampioenschappen voor senioren 
17-11:    Herfsttoernooi voor senioren 

Nadere details volgen per mail! 

 

 

Voor de jeugd gaan we in september dan 
toch proberen de vossenjacht in samen-
werking met de voetbal te realiseren. Na-
dere details volgen. 

 

Doordat er nu een grotere groep kinderen lid is willen we dit najaar weer een 
aantal clubmiddagen organiseren. Na de vakantie pakken we dit weer op. Ook 
hiervoor geldt dat de nadere details via de mail volgen. 

 

Nieuwe leden 

Voor de lessen hebben zich 36 personen aangemeld, waarvan 8 nieuwe leden. 

Hero de Witte, Pepijn in ‘tÁnker, Philip Janse, Nerea van Oosten, Elsa Ade-
ma, Jelmer van der Baan, Jessica en Willem in ‘tAnker veel plezier bij TV 
WPD en veel succes met de tennislessen. 

We hopen dat jullie ook zo snel mogelijk met de activiteiten van de club mee 
gaan doen om jullie tennisspel nog verder te ontwikkelen. 



 

Augustus 
5 Dennis van Gemerden ☺ 
 
September 
   
1    Wijnand den Engelsman 
9   Jack Koeman     
13  Dennis Bosch 
13  Nadia Fertoute     
17   Simon de Haan     
17   Jannie Jansson  ☺ 
17  Hugo Janse     
29   Jana Huisman   ☺ 
 
 
       
 
 

☺ kroonjaar  
 
N.B.: Zijn wij jouw verjaardag vergeten, laat het 
even weten, wordt het de volgende keer ver-
meld 

.Oktober 
 
1     Ronald Kloet      
15  Richard van de Vrie     
18  Frank de Bok  ☺ 
29  Corrie Willeboordse ☺ 
30 Marjolein Janse 
  




