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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 
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De redactie in actie……. 
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Burg.Hackstraat 15 

4471 BL Wolphaartsdijk 

Beste leden, 

 

Het is weer een hectische periode in de huizen Noteboom en Kats-
man. De voorbereidingen vragen toch iets meer inspanningen nu we 
71 koppels hebben en dan zijn er al afgevallen. Best knap ook deze 
aanloop, want je hoort niet anders dan dat het overal terugloopt. 
Inmiddels hebben we alles wel op de rails, maar dat komt ook wel 
doordat de deelnemers een beetje moeten inschikken wat betreft 
de ingedeelde tijden. We hebben de zondag ervoor erbij gepakt en 
door de week beginnen we al om 16.30 uur. Het gaat vast goedko-
men, al zijn er al heel wat zweetdruppels gerold en hoofdbrekens 
geweest. Nieuw tijdens het toernooi is de sponsoravond. Woens-
dagavond zijn namelijk de sponsoren uitgenodigd om een kijkje op 
het toernooi te nemen en wij hopen van harte dat zij hiervan ge-
bruik maken. Immers zij maken het voor ons als kleine vereniging 
mogelijk om net iets extra’s te kunnen doen. Verder hebben we nu 
ook een pin-apparaat op de club. Dus voortaan liefst alleen met je 
pinpas betalen!  

Ja en dan vond ondergetekende het ook nog nodig het clubblad 
voor het toernooi uit te brengen. Afijn dat houdt je scherp. 

In dit nummer verder nog allerlei activiteiten die we sinds april 
hebben gehad op het park. Vooral de jeugd heeft een groot aan-
deel gehad en we hopen van harte dat we deze nog lang aan onze 
club kunnen binden! Verder nog verslagjes over de aanleg ledver-
lichting, standen competities etc. etc.. Helaas het eindecompeti-
tiefeest van de senioren dat zeer gezellig en zeer geslaagd was 
heb ik niet meer mee kunnen nemen in dit clubblad. Kan nog wel 
verklappen dat het eten heerlijk was Gre en dat de karaoke pas 
laat op gang kwam met een select gezelschap. 

Ik wens alle deelnemers aan het toernooi veel succes en plezier. 
Alle medewerkers heel hartelijk dank voor jullie inzet en doe je 
niet mee, kom dan gewoon een kijkje nemen, ook ouders en jeugd-
leden. Mooi om te kijken hoe er “gestreden” wordt. Tja en ik zou 
het bijna vergeten, nog een hele fijne vakantie!!! 

      Groetjes Sylvia. 

Beste leden, 
  
Op 25 mei 2018 trad de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese pri-
vacywet bevat de regels voor het verwerken van persoonsgegevens. De AVG volgde de Nederlandse Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) op die van kracht was. Verenigingen en stichtingen die persoonsgege-
vens verwerken krijgen nu meer verplichtingen. 

Voor publicatie van mensen hun persoonlijke informatie, telefoonnummers, foto etc. op internet is in princi-
pe altijd toestemming nodig. Nu onder de AVG moet toestemming uitdrukkelijk, specifiek en apart worden 
gegeven. Om hier (een praktische) invulling aan te geven willen we de mensen -die er bezwaar tegen hebben 
dat hun persoonlijke gegevens op onze website of clubblad (komen te) staan- vragen dit op ieder moment en 
zonder opgaaf van redenen aan te geven. 
Op de site is onze Privacy Policy te lezen. 



VAN DE VOORZITTER…….. 

Pagina 5 

Beste Leden, 
 
Het tennisseizoen is alweer halverwege. We kunnen terugzien op een hele succesvol com-
petitie met 2 damesteams als kampioen en de heren een 2e plaats. We hebben dit gevierd 
met een hele geslaagde afsluiting. De jeugdteams hebben hun eerste competities ge-
speeld en gaan in het najaar met 3 teams spelen.  De jeugdcommissie heeft samen met 
Raoul een clinic gehouden met de basisscholen en dit heeft 5 nieuwe jeugdleden opgele-
verd! 
 
Op en rondom het park is er veel gebeurd. De ledverlichting is geplaatst, buurman Dekker 
heeft nadat de coniferen waren gerooid nieuw hekwerk gezet rondom de compressoren en 
bekleed met doek.  Met behulp van een aantal leden hebben we ook doek geplaatst tegen 
het gaas aan de achterzijde om wat meer de wind af te schermen. Omdat we ons ongerust 
maakten of het hekwerk wel bestand zou zijn tegen een storm hebben we besloten 3 
schoren te laten plaatsen door Martjan de Jong Techniek. Tegen kostprijs is dit uitge-
voerd waarvoor heel hartelijk dank. 
 
Tevens is het logo en de naam van onze vereniging met behulp van J&J Timmerwerken te-
gen de gevel geplakt. Ik ben heel tevreden over het resultaat, we zijn nu herkenbaar! 
Heel mooi dat we het potje van de Club van 50 hiervoor hebben kunnen gebruiken. 
 
Volgende week start ons 3e den Baas en zijn madam Open toernooi. Wat we absoluut niet 
voor mogelijk hebben gehouden is dat we onze inschrijvingsdatum 14 dagen daarvoor al 
moesten sluiten aangezien we al ruim over de 120 deelnemers zaten en we tenslotte maar 
2 banen hebben. Een enorm succes dus, maar dit vergt ook nogal wat hoofdbrekens bij de 
toernooileiding om dit allemaal weer in een schema te zetten. Door het grote aantal van 
71 dubbels starten we al op zondag 28 juli en beginnen de door-de-weekse wedstrijden 
wat vroeger op de middag. Om alles vlot te laten verlopen zijn er veel vrijwilligers in touw 
waarvoor hartelijk dank. Elke avond is er een maaltijd, worden er hapjes gereserveerd en 
staan er leden achter de bar. Nu maar hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn. 
 
Onze hoofdsponsor Brew- & Brasserie 'Den Baas en zijn madam' zorgt weer voor hele 
mooie prijzen voor de deelnemers alswel voor de verloting op zondag 4 augustus 2019. Het 
is natuurlijk erg leuk om als lid deze week een bezoek te brengen aan het toernooi. 
 
Eind augustus starten de clubkampioenschappen 2019. Geef je aub op bij de TC. Ik doe 
ook een beroep op de leden die hier nog niet aan mee hebben gedaan om je in te schrijven. 
Je wordt dan ingedeeld naar sterkte, zodat je speelt tegen gelijkwaardige tegenspelers. 
Erg leuk om je krachten eens te meten. 
 
In september hebben we weer de najaarscompetities. Deelnemers veel succes toege-
wenst! Helaas heeft de laddercompetitie nog niet veel wedstrijden opgeleverd, ho-
pelijk dit najaar dan.  
Het wordt weer druk de komende tijd. Kom lekker spelen, de ba-
nen liggen er weer prima bij! 
Tot binnenkort! 
Veel leesplezier toegewenst !     Machiel van der Baan 
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Nieuwe ledverlichting 
 
 
27 mei was het dan zover, de installatie van de ledverlich-
ting.  
Om 07.30 uur was ik aan de Sportweg en er stonden al enige 
busjes en auto’s vol mannen en apparatuur voor de nieuwe 
ledverlichting.  

Het wachten was nog op de verrijdbare ladder die naar bin-
nen gemanoeuvreerd moest worden. Daarna gingen de man-
nen als een geoliede machine aan de slag. 

Rijplaten werden voor de lad-
derwagen geplaatst en een-
maal gepasseerd weer naar 

voren gebracht. 
Daar naast was er een 
mannetje die aan de 
hand van een schema 
overal nummers op de 
baan plaatste. Hierop 
werd bovenin de mast 
een laser gericht om 
de juiste stand van de 
lichtbalk aan te geven. 
(Daar was over nage-
dacht!) 



Pagina 7 
Pagina 7 

 
1 man van Sport 
Technologies klom 
als een aap naar bo-
ven en haalde de 
oude lamp met ar-
matuur en al eraf 
en verving die even 
later met de nieuwe 
lampen. 
De nieuwe lampen 
zitten aan een ar-
matuur, maar daar-
op zit geen kap. Zie 
hiernaast. In elk 
geval een stuk lich-
ter om te handelen. 
Petje af voor deze 
man. Hij hing geze-
kerd met nog een 
extra hanggordel 
aan de lichtmast en 
zwaaide de arma-
tuur boven over zijn  

 
hoofd en bevestigde die in de paal. Daar ging ook nog de elektriciteitskabel doorheen. 
Dit had de man al eerder gedaan, want om 9 uur was de eerste lamp al vervangen. Nadat 
deze acties waren gedaan gingen er nog een paar techneuten de voedingen in de mastvoet 
vervangen door nieuwe voedingen. De eerste voeding ging echter meteen rookwolken produ-
ceren, maar gelukkig zat er nog een reserve voeding in de bus. 
Alle acties werden gevolgd door de mensen van Luximprove, die als ik het goed begrepen 
heb, voortaan zelf gaan uitvoeren. 
Om half twee waren alle armaturen en voedingen vervangen en aangesloten. De lampen wer-
den aangezet en het werkte. Daarna verhuisde de hele meute naar de voetbal. 
Samen met de vvWolfaartsdijk zijn wij “zichtlocatie” voor toekomstige klanten van deze 
led sportverlichting. 
De echte afstelling kan ‘savonds pas gebeuren als het echt donker is. Afgelopen dinsdag is 
dit uitgevoerd, mooi op tijd voor het toernooi! 
 
         
         Sylvia 
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Beste tenniskids, 
 
De eerste wedstrijd 
van team groen begon 
op 7 april, een week na 
die van team rood . 
Best spannend zo’n 
eerste partij. Gelukkig 
was die eerste keer 
thuis, dus toch een 
beetje vertrouwd te-
gen MLTC Middelburg. 
Captain Jelmer had de-
ze eerste keer wat as-
sistentie van Miša voor 
de indeling en ook de 
andere moeders waren 
al druk op de app bezig 
geweest met wie er ca-
ke, fruit of andere lek-
kernijen mee zou ne-
men. Heerlijk dat er 
door dit medium snel 
gecommuniceerd kan 
worden. 

Hugo was er deze dag niet bij, dus was het makkelijk om in te 
delen. 
Er werd gekozen om eerst de dubbels te spelen, dan was ieder-
een op de baan. Familieleden en spelers van team rood moedig-
den onze spelers aan. 
Het was leuk om te zien dat Nadia en Jasper met 4-1 4-1 van 
Noël en Kalle wisten te winnen. Maurits en Jesse verloren van 
Mitchel en Joel, maar dit was wel een spannende partij. 
Hierna volgden de enkelpartijen. Jesse maakte het wel heel 
spannend tegen Joel, maar wist na 3-5 en 4-2 de tiebreak met   
7-4 te winnen...super!!! 
De einduitslag was 2-4….de kop is eraf,  
goed gedaan team groen! 
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14-04: Deze dag gingen onze groene matadoren 
naar Middelburg. Captain Jelmer moest in Gronin-
gen opgehaald worden, maar helaas hij kon niet op 
zijn werk gemist worden dus werd dit reisje de fa-
milie Schoot bespaard. 
Deze keer een ander team uit Middelburg… Dau-
wendaele. Maurits en Jasper pakken de punten van 
Senna en Aniek door met 3-5 5-3 en 2-7 te winnen. 
Wat zijn jullie diep gegaan mannen, maar mooi ge-
haald! Jesse en Hugo redden het niet tegen Na-
than en Timo die met 4-2 4-1 winnen. 
De enkels worden ook weer verdeeld. Nadia en Hu-
go zijn een maatje te klein tegen Senna en Aniek.  

Jasper daarentegen stuurt Nathan naar 
huis met zijn tweede verlies, te weten 2-4 
0-4. 
Maurits maakt er wel een hele spannende 
partij van tegen Timo. Na de eerste set 
met 2-4 gewonnen te hebben verliest hij 
de tweede set met 4-0. Kat in het bakkie 
denkt Timo, maar Maurits geeft niet zo-
maar op en pakt in een zinderende tie-
break met 7-9 de overwinning naar hem 
toe. 
De einduitslag is 3-3 geworden...super! 
 
 
 
22-04: De thuiswedstrijd tegen Vogel-
waarde. Jasper is niet helemaal in orde 
dus wordt Wolf gevraagd of hij kan inval-
len. Helaas die kan niet dus maar hopen 
dat Jasper herstelt. Er zijn al afspraken 
gemaakt wie er bakt, krentenbollen, fruit 
en paasspekkies meenemen. ’sMorgens 
vroeg komt het goede bericht dat Jasper 
kan meedoen. De spelers van Vogelwaarde 
hebben al enige ervaring in het spelen van 
competitiewedstrijden en laten weinig pun-
ten door ons team binnen harken. Jasper 
en Jesse weten Senne en Stijn nog extra 
zweten door er een tiebreak uit te slepen. 
Helaas deze hebben ze met 5-7 verloren 
maar toch heel dapper gestreden mannen! 
De einduitslag was 0-6. 
Hiernaast de tegenstandster van Nadia… 
niet gek dat ze van deze jongedame klop 
heeft gekregen. 
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  Na een paar weken rust volgt op 12-05 de uitwedstrijd tegen Dos-Vlissingen. Maurits is op 
zeilcursus, dus vertrekt de rest vol goede moed om aldaar om 10 uur de groen/gele ballen 
te raken. Voor Jesse wordt dit een hele goeie dag. Hij weet namelijk als enige WPD-er zijn 
enkelpartij te winnen. Met 4-5 en 2-4 moet Fabienne haar meerdere in hem erkennen. 
In de dubbel weet Jesse met Jasper met 2-4 en 3-5 van Noortje en Aniek te winnen. Een 
dubbelslag Jesse….goed gedaan man!!! 
De einduitslag is 4-2 voor Dos, een mooie uitslag. Dat weet Raoul ook, want ook daar mag hij 
de trainingen verzorgen. 
Zondag 19-05 volgt nog een zware wedstrijd bij de Stoof in Koudekerke. Raoul zwaait ook 
in dit dorp met het trainersstokje en weet op voorhand dat onze ploeg het zwaar zal krij-
gen. De enige partij die erg spannend is is die van Jasper en Jesse tegen Levi en Stijn 
Joost. Laatstgenoemde speelde met een dubbele naam, speelden ze dan toch tegen 3 tegen-
standers???? Op papier leek het wel. Het was in ieder geval voor iedereen weer een erva-
ring erbij. De einduitslag is 6-0 voor de tegenstanders, chapeau! 
26-05 hebben we de thuiswedstrijd tegen Goblin uit ‘sGravenpolder. 
Deze dag had in een gelijkspel kunnen eindigen, waar het niet dat we net iets minder ervaring heb-
ben. Nadia verliest nipt van Noé met 0-4 3-5. Jesse zit echter in de winning mood en pakt met 4-1 
en 5-3 het punt van Jaimie. De dubbel van Jasper met Nadia is bloedstollend. Uiteindelijk weten 
Quincy en Noé met 5-4 3-5 1-7 het punt te pakken. Jammer hoor maar geweldig gespeeld! 
De einduitslag is 1-5 geworden. 
De laatste ronde spelen we op 02-06 ook weer thuis. Tegenstander de Sprink uit Oostkapelle 
komt met 4 meisjes alle punt wegkapen. Fleur krijgt behoorlijk de schrik te pakken, want Jesse wint 
de eerste set met 5-3. Ze herstelt zich kranig en pakt de tweede set met 0-4. De tiebreak gaat he-
laas met 4-7 naar Fleur. Desondanks mooi gespeeld Jesse! Maurits is er ook weer bij na zijn zeiltrai-
ningen, maar helaas ook hij kan het tij niet keren. Jammer dat er deze dag geen wedstrijdpunten 
voor WPD zijn gemaakt. 6-0 voor de Sprink. 
 
Al met al een hele ervaring voor onze jeugdleden om op deze manier meer kennis en  plezier in het 
tennis te krijgen. Met 1 punt verschil zijn ze laatst in hun poule van 8 geworden. 
Jammer dat Nadia naar Goes is verhuisd en Maurits na de vakantie niet meer aan de competitie wil 
deelnemen. Gelukkig hebben we Wolf de Witte aan kunnen melden met de andere jongens uit het 
team. Na de vakantie gaan de mannen met iets meer ervaring de competitie in. 
 
         Sylvia 
 
 
Het laatste woord van teamcaptain Jelmer:  
 
De wedstrijden zitten er op voor Jesse, Jasper, Nadia, Maurits en Hugo! Ik heb ze stuk voor stuk mooie wedstrijden 
zien tennissen! Allemaal lekker veel ervaring weer op kunnen doen.  Ik heb zelf enorm veel van de enkel spellen 
genoten. Veel leuke rally’s gezien en mooie pun-
ten!  Ook was het dubbelspel goed, maar ik ben meer 

een fan van het enkel spel dus vandaar  .  Voor 
sommige (wat ik gezien heb) zal er nog iets meer 
geoefend moeten worden op een aantal dingen. Ik 
kijk daar stiekem toch wel naar. En zal dit door ge-
ven bij de trainer, want daar heeft hij natuurlijk wel 

wat aan! Dat is alleen maar iets positiefs hé?!   
 
Ouders bedankt voor het rijden, fruit, cakejes en de 
gezelligheid! Zonder jullie zou het niet kunnen!!  
 
Dankjewel!  
Groeten Jelmer 



Team Rood: 
 
07-04 was TV WPD de organiserende club. De uitwedstrijd 31-03 bij DWO’15 (Ovezande) was 
een mooie eyeopener om de kunst af te kijken hoe er bij een gastvereniging de teams ontvangen 
worden. We hadden hierdoor ervaren dat het best handig is om op tijd de tennisveldjes uit te zet-
ten, dus om 8.45 uur aanwezig. Gelukkig was trainer Raoul erbij om ons te helpen en zorgde hij voor 
tennisnetten van de andere verenigingen waar hij lesgeeft. 
Met 4 teams die speelden met een kleine 20 kids is het dan toch wel makkelijk om in plaats van op 2 
banen op 8 minibanen te spelen. De kids spelen immers 1 tegen 1 en met zoveel kids op 2 banen zou 
het een lange dag worden. Na een leuke warming-up door Raoul werden de kids verdeeld over de ba-

nen. Ze hadden de eerste ronde in Ovezande het spel al 
meegemaakt, dus veel uitleg was er niet nodig. Het was 
een komen en gaan bij Raoul, die de kinderen weer aan 
elkaar koppelde voor een volgende partij. Na een half 
uur was het even rust voor een glaasje limo met wat 
fruit of cake. Ja dat was een prima idee dat fruit en de 
moeders hadden super gezorgd. Voor iedereen wat te 
snacken. 
Na de break was het weer rennen en vliegen geblazen. 
Op de banen was het druk, maar op het terras was het 
ook een gezellige drukte met familie en vrienden die een 
kijkje kwamen nemen. Ja en van al die bezoekers was 
iedereen die tot 7 kon tellen ingeschakeld om op de 
baantjes mee te tellen. 
Leuk hoor, dit is toch wel de manier om de jongste jeugd 
aan het tennissen te krijgen! 
Na weer een half uur was het klaar. Iedereen hielp mee 
om de netjes in de zakken te krijgen en soms met 2 man 
sterk werd er aan een bezemnet getrokken om de banen 
te vegen. In de kantine was er weer limo en fruit en  
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werden de stickers uitgedeeld voor in het competitieboek. Ook 
dit maakt het voor de jongste jeugd erg leuk om mee te doen. 
 
 
 

14-04 was de uitwedstrijd, offici-
eel zijn het toernooitjes, bij TV 
Kapelle. Dit werd weer heel anders 
aangepakt, want trainer Jermo 
Stoel is daar als trainer actief en 
die pakte er gelijk zijn geluidsbox/
versterker erbij en hiermee werd 
het een gezellige warming-up. Wat 
een geweldige moves konden de  
 

 
 
kinderen maken en vooral Hero ging volledig uit zijn dak. 
Tijdens de partijen werden er verzoeknummers gedraaid en dit 
bracht Hero tot de onmogelijkste reddingen door ze op de dreun 
van de muziek uit te voeren. Het bracht in elk geval de lachers op 
zijn hand en als er iemand bonuspunten had mogen krijgen was hij 
dat wel! 
Ook in Kapelle viel er in de break fruit en cake te scoren. Keurig 
geserveerd door de spelers zelf! 
 
 

 
 
 
 
 
Maandag 22-04 de uitwedstrijd in Lewedorp. 
Captain Sylvia zit een beetje in de lappenmand 
en slaat deze keer over. Het is 2e Pasen en aan 
de foto te zien is de opkomst daardoor mini-
maal en grotendeels aan de ploeg van WPD te 
danken. Goed zo jongens en meisjes van WPD! 
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  19-05 reisden de auto’s af naar DWO’15 te Ovezande, Huibert en Marieke nemen de kids mee. 
Helaas is Pepijn geblesseerd, maar de rest heeft er zin in. De kinderen spelen ook nu weer na een 
warming-up hun partijtjes.  
26-05 zijn wij weer aan de beurt en omdat Raoul er niet 
kan zijn verzorgd Jelmer de warming-up. De mini-netjes 
heeft hij gelukkig weer voor ons kunnen regelen, dus we 
zijn al vroeg met zijn allen de boel aan het opbouwen. Fruit, 
cakes, koekjes….er komt van alles over de app. Het wordt 
een warme dag en daarom wordt er wat meer gepauzeerd 
om iets te drinken. Het gaat allemaal heel relaxed vanwege 
de warmte waarschijnlijk en na afloop helpt iedereen mee 
om op te ruimen. Super, 
zo hoort het ook en je kunt niet jong genoeg leren! 
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 02-06 de uitwedstrijd bij Kapelle. Myrthe en Lieve hebben afgezegd, dus is het handiger dat ik 
niet mee ga. Emile rijdt met een auto vol heren….Pepijn, Hero, Philip en hijzelf. Dit geeft mij de ge-
legenheid om bij team groen te kijken. 
10-06 de laatste uitwedstrijd bij Dauwendaele. Jammer dat Pepijn niet meegaat, maar dit was al 
aan het begin van de competitie aangegeven.  
 
De laatste partijen….vooraf denk je wat gaat dit worden, maar ik denk dat de kids ervan genoten 
hebben. Het eerste stapje richting echte partijen spelen. Leuk om wedstrijdjes in minivorm te spe-
len en dan ook nog van en bij andere verenigingen. 
Myrthe, Lieve, Hero, Philip en Pepijn ik heb van jullie spel genoten. Goed om te zien hoe snel jullie 
dit oppakken. Ik hoop dat jullie nog veel stappen maken in het tennis. Is het alleen maar om het ple-
zier! 
 
Kids graag wil ik jullie bedanken voor je inzet en gezelligheid. 
Vaders en moeders bedankt voor het rijden, het bakken, het fruit, de lekkernijen, het mee helpen 
opzetten van de mini baantjes, de hulp in de kantine, het tellen en jullie aanwezigheid. Samen heb-
ben we er een leuke competitie van gemaakt voor de kids. 
 
           Sylvia 

 
Eindfeest jeugd 

 
Vrijdag 5 juli om 10 uur komen de jongens en meisjes van TV WPD binnendruppelen. Raoul en Jelmer 
zijn er deze activiteit niet bij, dus Claudia en Sylvia hebben de handen vol aan 15 kids. 
Sylvia begint met de warming-up. Het lijnenspel valt in de smaak en er wordt om een herhaling ge-
vraagd. De oefening met twee ploegen die een bal over het net moeten gooien in een ring (met rac-
ket over het net in de ring mikken is niet voor iedereen weggelegd) en daarna een parkoers afleggen 
om pilonnen en door het laddertje is knap lastig en levert 2x een gelijkspel. Daarna gaan we stoelen-

dans doen met de rackets. Dit spel 
doet het altijd goed en hier moet Syl-
via de kids in de gaten houden of ze 
daadwerkelijk van hun plek meelopen. 
Claudia bedient de muziek en dat valt 
niet mee met het journaal die ineens 
te horen is. De eerste ronde weet Na-
dia met de eer te strijken...leuk, leuk, 
leuk. De tweede keer weet ik niet 
meer, maar dat het er net zo fanatiek 
aan toeging staat buiten kijf. 
Daarna gaan we naar binnen. De kids 
van team rood kunnen hun stickerboek 

aanvullen, want er zijn nog een berg stickers. Wanneer we dit gehad hebben gaan we over tot het 
ondertekenen van de diploma’s. Eerst is team rood aan de beurt. Een leuke herinnering aan de eer-
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  ste tenniswedstrijden. 

 
Toen was team 
groen aan de 
beurt. Maurits 
was er niet, 
maar zijn diplo-
ma is later bij 
hem gebracht. 
 
 
 
 

Daarna was het pannenkoeken en poffertjes eten, bergen pannenkoeken… en poedersuiker … wolken 
… plaatselijk laaghangende mist. Als ik eraan terugdenk plakken mijn handen ook nog van de schenk-

siroop. Na het eten gingen de kids nog een balletje slaan en stoepkrijten. Claudia en ik kregen even 
de tijd om de boel op te ruimen en alles klaar te zetten voor de bingo. We hoefden maar 1 keer te 
roepen dat het bingo was en iedereen zat klaar om te krassen. Samen met het stoelendansen met 

rackets zijn dit wel de toppers qua activiteiten. 
Maatje Claudia was naast bediener van de radio voor 
de stoelendans, bediener van de magnetron voor het 
opwarmen van de pannenkoeken ook bediener van de 
bingomolen. Zelf kreeg ik de taak om de prijzen klaar 
te zetten voor de nieuwe rondes en Noah te helpen 
met de controle van de bingonummers. Voor de kids is 
dit een spannende activiteit. Van lawaaierig wordt het 
steeds stiller naarmate er een bingo dreigt te vallen. 
En ja valt die bingo dan wordt er luidkeels valse bingo 
geroepen. Het was in elk geval weer hilarisch toen de 
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 jongens hun zinnen hadden gezet op een 
make-up setje. Ik geloof dat het Lieve was 
die ermee aan de haal ging. Het was ach-
teraf geen make-up maar een douchesetje. 
Misschien een leuk idee om de volgende 
keer een opmaakactiviteit erbij te doen, 
want de jongens blijven dit ook leuk vin-
den ;) 
 
 
 
 
 
 

 
Na verloop van tijd kwamen er al 
moeders de kinderen ophalen en die 
konden mooi meekijken of de kids 
geen nummertjes vergaten aan te 
strepen….best spannend. 
Trouwens dan heb je bingo en is het 
ook maar afwachten of het een goe-
de bingo is...en dat is nog veel span-
nender. 
We hadden zoveel prijsjes dat bijna 
niemand met lege 
handen naar huis 
ging. 
 
 
 
 

 
Het was in elk geval een geslaagde afsluiting 
van de eerste seizoenshelft. 
 
Na de zomervakantie gaan we weer vol goede 
ambities met de jeugd verder. Trots kunnen 
we melden dat er 3 jeugdteams zijn aange-
meld voor de diverse competities op zondag. 
 

 
Groetjes van de jeugdcommissie, 
 
Claudia, Jelmer, Sylvia en 
trainer Raoul. 

Fijne vakantie! 
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  Tennisintroductie op de basisschool. 
 

 
 
Donderdag 9 mei hebben Raoul Flipse en Sylvia Katsman 
een tennisintroductie gegeven voor de leerlingen van de ba-
sisschool Het Samenspel. 
 
 
 

Rond 8.15 uur waren wij al in de gymzaal van de Griffioen om de spulletjes neer te zetten 
en de diverse toestellen klaar te zetten. Het was dan wel een tennisintroductie maar de 
zaal is niet van de benodigde netten en dergelijke voorzien. 
Om 8.30 uur kwamen de kinderen binnen. Sommigen gingen boven omkleden, maar de mees-
ten in het halletje onder de trap (zijdeur van de gymzaal). 
De bankjes begonnen langzaam vol te raken en af en toe klonk er een herkenningsroep. Ja 
je woont in hetzelfde dorp, dus zitten er toch wat bekende gezichten tussen en leuk dat ze 
dat ook laten weten. 
 
De 40 kinderen waren afkomstig uit groep 2 en 3. Er zaten nog wel hele jonge kinderen tus-
sen, maar dat mocht de pret niet drukken want ze waren op een enkeling na heel enthou-
siast. 
Het was een hele grote groep, dus na de warming-up  
werden ze in 3 groepen verdeeld. Er werd gespeeld  
met ballonnen overslaan, zachte rood/gele ballen op  
rackets een parkoers lopen en ballen over een halve  
kast gooien naar je tegenstander die het moet opvang- 
en in een pilon. 
Het uur was zo om, maar goed geslaagd. 
Na een high five vertrokken de kids weer vrolijk naar 
school. 
 
Ondertussen hebben 5 nieuwe jeugdleden zich gemeld  
en hebben al een aantal lessen en een racket gekregen.  
Op de valreep waren er nog 2 kinderen die zich willen  
aanmelden, maar dat wordt na de zomervakantie. 
 
     Sylvia 
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Beste Tennissers van TV WPD, 
 
 
De zomervakantie is al bezig en de toernooien daarmee ook. Hopelijk zijn jullie met alle 
plezier deze toernooien aan het spelen.  
 
Na de (school) vakantie begint het najaarsseizoen weer en kan er ook weer getraind 
worden. Inschrijven kan dan ook weer door het bijgevoegde bestand in te vullen en op te 
sturen naar tennisopleidingflipse@gmail.com  
 
In de voorgaande seizoenen werd er alleen op maandagavond getraind. Hier wil ik graag 
een aanpassing in maken door ook overdag op de club te staan, indien mogelijk. Geef 
hiervoor dan ook zo veel mogelijk beschikbaarheid op. Vooral voor de jeugd wil ik dan ook 
kijken of het mogelijk is om zo veel mogelijk op maandagmiddag te trainen i.v.m. continu-
rooster.  
 
Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan hoor ik dat graag.  
 
Met sportieve groet,  
 
Raoul Flipse  
Tennis Opleiding Flipse (TOF) 
0628264728 
Tennisopleidingflipse@gmail.com  

 
 
Hier de allerjongste jeugd in 
training bij Raoul. Alle aan-
dacht voor de meester… 
 
 
 
Yvo, Sophie, Valentijn, Noah 
en Teun 

mailto:tennisopleidingflipse@gmail.com
mailto:Tennisopleidingflipse@gmail.com
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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. 

 

BAANVERHUUR 
 

De banen worden 
verhuurd voor € 15 
per uur. Voor meer 

info: 
 

www.tvwpd.nl 

Sleutel toegangspoort 
 
Beste leden het is mogelijk een 
sleutel bij Sylvia Katsman (€10 
borg) te verkrijgen om zelf te 
gaan tennissen. Voor kinderen 
is dit alleen mogelijk als zij on-
der begeleiding van een volwas-
sene gaan tennissen. De ver-
antwoording ligt dan geheel bij 
de ouders mocht er iets op het 
tenniscomplex gebeuren.  



 

 

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: 

Zonnebloemstraat 50 
4461 PL Goes Telefoon: 06-83804644 

 
Het totaalconcept gericht op de verbetering 

van uw huid! 
 

Meer informatie : contact@huidsalonjeanette.nl 
www.huidsalonjeanette.nl 

Den Baas en zijn 

madam Open 2019 
 

28 juli /4 augustus 2019 

 

DD/HD/GD  8 

DD/HD/GD  7 

DD/HD/GD  6 

DD/HD/GD  5 

DD/HD/GD  4 



 

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 





Pagina 25 TENNISVERENIGING W.P.D. 

 

KNLTB Voorjaar 2019  
Competities senioren 

 

Dames Dubbel Dinsdag 
 
TV WPD 1 2e klasse Afdeling 2 
 
Petra van de Vrie (captain) 
Marja Noteboom 
Lenie de Kok 
Janine Sinke 
Elsa Adema  
 
09-04  4-0 WPD1 – Bathse Kreek 
16-04  1-3 den Haene 1 - WPD1 
07-05  0-4 Goese Maan 3 - WPD1 
14-05  3-1 WPD1 - Kruiningen 1 
21-05  0-4 ‘tSwaecke 1 - WPD1 
28-05  3-1 WPD1 - Oud Vossemeer 1 

 
Hiermee worden Petra, Marja, Lenie, Janine en Elsa 
kampioen. 
Van harte gefeliciteerd dames !!! 
 
 
 
 
TV WPD 2 2e klasse Afdeling 1 
 
Jannie Jansson (captain) 
Marjan Blok 
Rianne Kloet 
Sandra Bosch 
Ellen van Zantwijk 
Sylvia Katsman 
 
09-04  0-4 Goese Maan 2 - WPD2 
16-04  3-1 WPD2 - Schaepskooi 2 
23-04  2-2 Lewedorp 1 - WPD2 
07-05  3-1 WPD2 - Schelde 2 
14-05  1-3 Dos 2 - WPD2 
21-05  3-1 WPD2 - Kruiningen 2 
28-05  1-3 Stoof 2 - WPD2 
 
Met deze uitslagen zijn Jannie, Marjan, Rianne, 
Sandra, Ellen, Sylvia en invalster Claudia 
ook kampioen geworden. 
Dames jullie ook van harte gefeliciteerd !!! 
 
 
         Jannie bedankt voor DUIMPJES 
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 16 april WPD2-Schaepskooi 2: 3-1   28-5 de Stoof 2—WPD2: 1-3 
          
 
 
 
 
 
 
 
        

Kadootje voor captain Jannie. Verdiend!!! 
 
 

Jan en Marjan bedankt voor de gezellige 
borrel na het spelen van de laatste competi-
tiewedstrijd. 

Hier de speel-
sters die tegen 
Dos met 3-1 
winst naar huis 
gingen. 
Het zat hem 
misschien in die 
gifgroene cake? 
De Sardijnto-
ren stond er als 
de scheve toren 
van Pisa bij, ook 
door de ca-
ke??? 

Onze trouwe captain volgt ons 
sinds haar blessure overal heen. 
Is het dichtbij met de scooter 
en anders met de auto. 
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Heren Dubbel 17+ Vrijdag Avond (Z)  

TV WPD 1    1e klasse Afdeling 2 

Machiel van der Baan (captain)  12-04  2-2 WPD1 – Domburg 1 
Richard van de Vrie   19-04  0-4 DWO’15 1 - WPD1 
Dennis Bosch    26-04  3-1 WPD1 - MLTC1  
Wijnand den Engelsman   10-05  2-2 DOS1 - WPD1 
Emiel de Witte    17-05  4-0 WPD1 - Klappers 1 
Mathijs Bosch    24-05  0-4 Zierikzee 1 - WPD1 
Jacques Deijnen    31-05  1-3 Tebo1 - WPD1 
Danny op ’tHof  
 
De heren van WPD hebben op de nipper hun kampioenschap verloren. Jammer, jammer, 
jammer, want de onderlinge wedstrijd tegen de nummer 1 Tebo uit Heinkenszand hebben 
ze gewonnen met 3-1.  
Een 2e plek is ook prachtig, maar ja je gaat dan in gedachten nadenken waar je het hebt 
laten liggen. Valt nu niets meer aan te veranderen. Volgend seizoen gewoon weer vol er te-
genaan.  
 
Mannen ik heb genoten van het hoge niveau van jullie partijen!   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dan verlies je met 6-7 5-7….. 
Eigenlijk verdien je een gelijkspel…. 
Dennis en Emile. 
 
 
 
   Sylvia 
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Dames Dubbel 17+ Vrijdag Avond (Z)  

  TV WPD 1    3e klasse Afdeling 1 

Claudia Crucq (captain) 12-04  4-0 Schelde 2 – WPD1  
Sylvia Katsman  19-04  0-4 WPD1– Zer Oirts 1 
Miša Lekoska  26-04  1-3 MLTC5 - WPD1      Elsa en Agnes 
Marjolein Janse  10-05  2-2 WPD1 - Zierikzee 8 
Jeanette Koeman  17-05  1-3 Goese Maan 2 - WPD1 
Patricia Wondergem 24-05  3-1 WPD1– MLTC3 
Elsa Adema   31-05  2-2 WPD1 - Puye 1 
Agnes Filius    
Ellen van der Baan   
 
 
Het is een wisselend seizoen geweest. We begonnen met 2 lastige partijen die we dan ook 
prompt met 4-0 verloren. Jammer want daarna hebben we geen partij meer verloren. Of 
zat het hem toch in onze nieuwe tenues??? Van de 8 teams 
zijn wij uiteindelijk 5e geworden! 
 
We zijn er super trots op, dus sponsoren hartelijk dank voor 
jullie bijdrage, Claudia, Miša, Marjolein, Jeanette, Patricia, 
Elsa, Agnes, Ellen en Sylvia. 
 
 
 
 
Hieronder: Miša, Claudia, Sylvia en Marjolein.         Ellen en Patricia 
 
 

 
 
Sponsoren shrtjes en jasjes 
dames: 
 
Huidsalon Jeanette 
 
Life & Leisure Finance 
 
Voici Vormgeving 
 
Hopmans Reclame 
 
Den Baas en zijn madam 
 
Landbouwbedrijf Westerland 
 
      Geweldig bedankt!!! 
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Hieronder spelen Elsa en Agnes een zinderende partij tegen de dames van MLTC5. De 
eerste game was door MLTC gewonnen met 6-3. In de tweede game waren de rollen om-
gekeerd en pakte WPD de game met 5-7. Helaas de super tiebreak duurde en duurde en 
ging met 13-11 naar MLTC. Mooi gespeeld meiden, je koopt er niets voor maar toch. 

 

 

 

 

 

 

 

Dames Dubbel 17+ Woensdag Avond  

  TV WPD 1    4e klasse Afdeling 24 

Sylvia Katsman (captain) 15-05  2-2 WPD1 - Kapelle 1  
Sandra Bosch  22-05  2-2 Kruiningen 1 - WPD1 
Patricia Wondergem 29-05  4-0 de Stoof 2 - WPD1  
Marja Noteboom  05-06  0-4 Kapelle 1 - WPD1 
Agnes Filius   12-06  3-1 WPD1 - Kruiningen 1 
Petra van de Vrie  19-06  1-3 WPD1 – de Stoof 2 
Elsa Adema    
Lenie de Kok   
Claudia Crucq  
 
Hiermee is TV WPD op een tweede plaats geëindigd. Netjes gedaan dames!!! 
 
 
 
       
 
      29 mei moest WPD1 naar de Stoof. 
      Lenie en Petra verloren in de super tiebreak. 
      De latere nummer 1 van onze poule heeft in 3 van 
      de 4 partijen met een break of super tiebreak 
      gewonnen. Echt zuur. We zaten er zo dichtbij… 
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Doedag mannen 
 

Zaterdag 13 april was er een doedag voor de mannen ingepland. Door het weghalen van de 
coniferen was er namelijk niet zo’n fraai uitzicht op de loodsen van de firma Dekker ont-
staan. Besloten was om hier een beetje verbetering in te brengen door er van het groene 
winddoek op te hangen, zoals die aan de andere zijden ook hangt. Meteen zouden de re-
clamedoeken iets verhangen worden, want door die gele vlakken op sommige doeken zou-
den de ballen slecht zichtbaar zijn. Zo gezegd zo gedaan. Meteen werden er ook proviso-
risch schoren aangebracht totdat deze door Martjan de Jong Techniek vervangen wer-
den. 
 
Al met al een productieve dag door de mannen!!! 
 

  Harmen was eerst nog met het groen bezig. 

 
Het was dan wel niet met het juiste gereedschap en 
onderdelen, maar het lukte met veel improvisatie 
om de boel tijdelijk te ondersteunen. 
 
 
Hiernaast zie je waarom het winddoeken heten...en 
waarom er nog wat schoren nodig waren. 



Het verwijderen van de coniferen tussen de Fa. Dekker en de tennis 
heeft toch meer voeten in de aarde gehad als vooraf gedacht. De 
stompen en het oude hekwerk heeft Gerben de Witte verwijderd en 
later netjes opgebouwd. Om het geheel af te sluiten is een keurig hek 
geplaatst. Rondom de ventilatoren is ook een hek, die inmiddels is be-

kleed met hetzelfde winddoek als bij de tennis. 
Beide poorten zijn op slot en mocht er nou een 
bal in de kooi vallen bij de ventilatoren dan heb-
ben wij een dringend verzoek om die daar te 
laten liggen. Wij willen absoluut niet zien dat er 
mensen over dat hekwerk klimmen. Wij hebben 
namelijk van beide poorten een sleutel en kun-
nen de ballen daar later weghalen. 
Als bestuur hebben we besloten om een bijdra-
ge in de kosten van de aansluiting tussen ons 
verhoogd terras en het pand van Dekker te 
doen. 
 
Hieronder een foto met rechts de boomstron-
ken nog tussen het oude gaas verweven. Ook bij 
de tennis waren nog geen winddoeken, dus kun-
nen we zeggen dat het zicht toch wel verbeterd 
is ondertussen. 
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De belettering.  
 
Na 6 jaar is het zover, ook onze club heeft 
een naam op de gevel. Hiermee zijn we ein-
delijk zichtbaar voor de buitenwacht. De 
mensen hoeven niet meer te gissen wat er 
achter dat zwarte gebouw te doen is en be-
zoekende ploegen weten meteen dat ze op 
het juiste adres zitten. 

De mannen van J&J Timmerwerken hebben belangeloos in 3 keer de letters aangebracht. 
De eerste keer begon het te regenen….tja, dan is het slecht kitten. Bij poging 2 blijken 
er een paar letters te ontbreken. Dan maar de mallen tegen de gevel met dubbelzijdig 
plakband en de letters die er zijn er tegenaan. Tenslotte bij poging 3 kan het geheel af-
gewerkt worden.  
Prachtig, mannen bedankt! 
 
 
 
De belettering hebben we uit het potje  
van de club van 50 kunnen halen. 
 
Leden van de club van 50 heel hartelijk 
bedankt. Het clubhuis ziet er prachtig  
uit! 
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Het schoren van het hekwerk tussen de Fa. Dekker en de tennis is noodzakelijk, door het 
weghalen van de coniferen. De provisorische oplossing door de doedag mannen is niet af-
doende bij harde windvlagen. Een paar telefoontjes leveren een doelmatige oplossing door 
de mannen van Martjan de Jong Techniek. Fijn dat deze op zeer korte termijn ook aan de 
slag gingen. Verrassend was ook dat de uitvoering tegen kostprijs uitgevoerd is. 
Martjan de Jong Techniek hartelijk dank hiervoor. Het einderesultaat mag er ook zijn! 

10 juli heeft de firma Wijnbergen Zeeland bezocht en de 
tennisbanen van TV WPD en TV ‘s-Heer Abtskerke een on-
derhoudsbeurt gegeven. 
Voor TV WPD precies op tijd, zodat niemand over de kwali-
teit van de banen hoeft te reclameren. 

12 april zijn Paulina en Lander van 
Oosterhout in de echt verbonden. 
Bijzonder was dat deze blijde ge-
beurtenis is verricht door babs 
Ellen van der Baan. 
Namens TV WPD hebben wij een 
kleine attentie bezorgd. 
 
Paulina en Lander nogmaals veel 
liefde en geluk samen!!! 



Zondag 28 juli gaat het toernooi van start. Het 
aantal deelnemers was zo groot dat we ruimte 
tekort kwamen door de week. Vanaf 11.15 uur 
kunt u komen kijken en door de week vanaf 16.30 
uur. In het halve/finale weekend bent u al vanaf 
9 uur welkom, want dan werken we al vroeg naar 
de finales toe. 
 
De voorbereidingen zijn dus alweer zo goed als 
geklaard en ook de schema’s hebben we zo goed 
mogelijk proberen te maken al viel dat niet altijd 
mee. Je hebt per wedstrijd namelijk met 4 men-

sen te maken en met de 2 verhinderingen die ze per persoon mogen doorgeven is het een 
soort sudokupuzzel in de zwaarste graad. Hierdoor is het niet te voorkomen dat enkele 
personen 2 of meer wedstrijden per dag spelen. Heel moeilijk plannen op deze manier. 
Afijn zo hebben we 95 wedstrijden moeten inplannen. We zijn dan ook blij dat de deelne-

mers hier begrip voor heb-
ben. 
 
Door het vroeg van start 
gaan van de partijen is er 
voor de deelnemers weer 
een toernooimaaltijd door 
de dames van onze catering-
ploeg samengesteld. Dit 
jaar is Ellen van der Baan de 
kok met de hoogst koksmuts 
en de catering leidt. In het 
finale weekend zijn het gro-
tendeels de heren die deze 
plek innemen. Zij zorgen 
voor de saté en de broodjes 
hamburger….lekkerrrr. 
Hiernaast een overzicht van 
de menu’s. De plaatjes ko-
men niet helemaal overeen 
met de werkelijke maaltij-
den, maar zijn een indicatie. 
Dagelijks wordt er ook weer 
met heerlijke hapjes rond-
gegaan.  
 
Natuurlijk hebben we nog 
vele handen die helpen met 
de opbouw en het opruimen 
na afloop. Voor het laatste 
kunnen we nog wel een paar 
man/vrouw gebruiken.  
 

 
Van de voetbal mogen we ook dit jaar weer gebruik maken van terrasstoelen, tafels en nog 
veel meer. Blij met zo’n goede buur! 
 
Op woensdag zijn de sponsoren uitgenodigd om een kijkje te nemen. Een goede zaak von-
den we. 
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We hebben dit jaar ook weer een grootse tombola. Den 
Baas en zijn madam hebben wederom uitgepakt en voor 
prachtige prijzen gezorgd. Een dinerbon van € 150, een 
fiets, een overnachting in Middelburg met ontbijt, een 
rondvlucht over Zeeland, een dinerbon met een over-
nachting in een blokhut. Luximprove schenkt voor de 
tombola ook weer een aantal prachtige prijzen in de 
vorm van ledverlichting, het kan niet op! Zeer de moei-
te waard om mee te dingen! 
 
De laatste wedstrijdfinales vinden zondag 4 augustus 
plaats vanaf 15.00 uur.  
Dit jaar krijgt wederom iedereen een prijs, echt prachtig met meer dan 140 wedstrijd-
deelnemers.  
Onze hoofdsponsor wil echter dat er om de prijzen gestreden wordt. De verdeling is 
daarom anders dan de vorige edities.  
Zo zal iedere 1e plek een dinerbon van €100 opleveren, de 2e plek een dinerbon van € 70. 
Zijn er maar 3 deelnemers in een poule dan zal de 3e plek een fles wijn opleveren. Zijn er 
meer dan 3 deelnemers dan ligt het eraan hoeveel dit er zijn. Er zitten nog dinerbonnen 
tussen van € 50, € 40 en € 35. Verder bonnen van Kreekes Vis & Resto, boodschappenman-
den van de spar en veel flessen wijn.   
 
Na de prijsuitreiking volgt de tombola.  
 
We hopen u hiermee een compleet programma aan te bieden. Verder dat het een heel ge-
zellig en mooi toernooi wordt, die we uiteraard niet zonder jullie medewerking kunnen uit-
voeren. 
Super dat er weer zoveel inzet vanuit de club is!   Marja en Sylvia 
 
 
 

. 
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Heb je het voorin gemist, het is  
vanaf het toernooi mogelijk te  
pinnen in de kantine. 
Wij roepen alle leden op om  
hiervan gebruik te maken. 
Ook het inschrijfgeld kan  
hiermee betaald worden 



 

 
 
 
Augustus 
5 Dennis van Gemerden  
13 Pepijn in’t Anker 
September 
   
1  Wijnand den Engelsman 
3      Hero de Witte   ☺ 
9   Jack Koeman     
13  Dennis Bosch   ☺ 
13  Nadia Fertoute     
17   Simon de Haan     
17   Jannie Jansson   
17  Hugo Janse      
 
Oktober 
 
1  Ronald Kloet 
9      Chantal Versteeg     
15  Richard van de Vrie  
19   Lieve van Dam 
19    Myrthe van Dam 
24 Ellen van der Baan    
29  Corrie Willeboordse  
30 Marjolein Janse 
 
       
 

 
  
  
        
 
 

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




