
Oktober 2020

Van de voorzitter

Beste leden,

Ik kreeg het verzoek een voorwoord te schrijven voor de nieuwsbrief. De 
vorige is alweer een tijdje geleden en in de tussentijd is natuurlijk heel 
veel gebeurd. Misschien is het wel de meest roerige periode geweest in de
geschiedenis van onze vereniging. Om te beginnen natuurlijk medio maart
de corona crisis. We hebben als bestuur evenementen af moet gelasten. 
Er moesten keuzes gemaakt worden die niet altijd makkelijk waren. We 
hebben als bestuur geprobeerd zoveel en duidelijk mogelijk te 
communiceren en hopen dat dat ook gelukt is. Helaas gaat het op dit 
moment helemaal niet de goede kant op. Laten we hopen dat we gewoon 
kunnen blijven tennissen. Helaas zijn er al weer heel wat beperkingen 
maar laten we er het beste van maken. Tijdens de eerste Corona crisis 
was het park helemaal gesloten. Daarom is besloten de geplande 
verbouwing naar voren te halen. Gelukkig werd dit door bijna alle leden 
enthousiast ontvangen. Vervolgens was het mooi om te zien hoe vele 
vrijwilliger de handen uit de mouwen staken! Er zijn oneindig veel uren 
gewerkt op het park. Ondertussen spelen we alweer een tijdje op ons 
prachtig vernieuwde park. Ook van onze nieuwste aanwinst de Jeu de 
Boules baan wordt regelmatig gebruik gemaakt. Al met al een heftige 
periode waarin veel gebeurd is. Voor mij overheerst toch vooral de trots 
op wat we met z’n allen bereikt hebben. Ik hoop dat iedereen hetzelfde 
gevoel heeft. Nu maar hopen dat het met de corona snel de goede kant op
gaat zodat we naast tennissen ook weer gezellig wat kunnen drinken in de
kantine! 

Hopelijk tot snel op ons tennispark! 

Groeten,  Bas Wijnands



Het uiteindelijke resultaat waar we met z’n
allen trots op kunnen zijn!



Indeling wintercompetitie 2020-2021

Herendubbel 4/5/6



Herendubbel 6/7





Winnaars winter competitie 2019-2020

Damesdubbel 7/8

Henny van der Plas en
Annemarie Lips

Gemengd dubbel 6/7

Steffie le Sage en 

Corné Boer

Herendubbel 6/7

Niels Burghout en

Arno Bouman

Herendubbel 4/5

Brian van Dortmont en 

Jurgen Goedegebuure

De cup met de grote oren ging dit jaar
naar Henny van der Plas

Van harte gefeliciteerd! 



Opening nieuwe banen op 5 september 2020 

Na een lange tijd van voorbereiding is volledig uit eigen financiële 
middelen een complete vernieuwing van het tennispark gerealiseerd. De 
commissie “Nieuwe banen” onder leiding van Richard Boere en Arjan 
Raams, heeft naast nieuwe kunstgrasbanen ook gezorgd voor een 
complete vernieuwing van het tennispark. Zo zijn er naaste nieuwe banen 
ook banken, bestrating en het hekwerk vernieuwd. Ook is de baan 
verlichting vervangen door zeer energie zuinige LED-verlichting. 

Gelukkig hebben veel leden meegeholpen om dit in relatief korte tijd te 
realiseren. Na maanden van niet tennissen mede ook door corona, kan 
iedereen nu volop genieten van het prachtige park. Tennisvereniging 
Groot-Zuideveld is klaar voor de toekomst!

Naast tennissen
kunnen de
Dussenaren ook
sinds kort gebruik
maken van een jeu
de boules baan! Veel
oudere leden vonden
het jammer dat ze
niet meer konden
tennissen. Vandaar
dat we ook het plan
hebben opgevat om
een jeu des boules
baan aan te leggen.
Dit is nu al een groot
succes, ook andere
leden, dorpsgenoten
en liefhebbers van
ver hebben al
gebruik gemaakt van
de prachtige baan,
aldus een trotse
voorzitter Bas
Wijnands. 



NIEUWE CORONAMAATREGELEN, TENNIS- EN 
PADELWEDSTRIJDEN BLIJVEN MOGELIJK

Het kabinet treft opnieuw landelijke maatregelen in de strijd tegen het 
coronavirus. Om een nieuwe lockdown te voorkomen worden de komende 
3 weken de sociale contacten drastisch beperkt. Dat zijn harde 
maatregelen, die de samenleving en ook de sport hard raken. Maar het is 
nodig, want veiligheid en gezondheid staan voorop en alleen samen 
krijgen we het virus onder controle. Gelukkig kunnen we blijven tennissen 
en padellen, zolang het weer het toelaat. Ook in wedstrijdverband, alleen 
zonder publiek en de sportkantines en clubhuizen (met uitzondering van 
toiletten en kleedkamers) zijn gesloten. Wat betekent dit voor de 
competities, toernooien en het vrij spelen op tennis- en padellocaties?

Het belang van sport en bewegen wordt onderkend. Daarom heeft het 
kabinet gekozen voor maatregelen waarbij het sporten zo lang mogelijk 
door kan gaan. We kunnen blijven tennissen en padellen, naast vrij spelen
ook in competitieverband of tijdens toernooien. En dat is fijn. De 
besmettingscijfers zijn echter zo zorgwekkend dat grote groepen mensen 
niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek en 
groepen in sportkantines en clubhuizen.

Publiek is daarom vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur bij 
sportwedstrijden niet meer toegestaan en sportkantines moeten sluiten. 
Dit geldt voor alle horeca op of in een sportgelegenheid. Kleedkamers en 
toiletten mogen open blijven. Sportbeoefening is uitgezonderd van de 
maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. 
Na afloop van de sportbeoefening geldt deze maatregel wel. Dus het is de 
bedoeling dat je na afloop van het vrij spelen, de training of een wedstrijd 
de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

Uiteraard zijn de algemene ‘1.5 meter afstand’ regel en de hygiëneregels 
nog steeds van toepassing. Op 20 oktober worden de maatregelen 
geëvalueerd.



Vrij spelen en training

Vrij spelen is gewoon mogelijk, zowel buiten als binnen. Hiervoor blijft 
gelden, reserveer vooraf online een baan, kom kort voor het geplande 
tijdstip naar de baan en verlaat het park of de hal direct na afloop. Dat 
geldt ook voor trainingen. Het is niet toegestaan dat spelers op het park of
in de hal blijven hangen, of dat ouders bij trainingen van hun kinderen 
komen kijken.

Competitie

Als het weer het toelaat kunnen de competitiewedstrijden doorgaan. 
Thuisspelende teams ontvangen de tegenstanders 10 minuten voor 
aanvang van de speeldag en kunnen na de ploeguitwisseling direct de 
baan op. Na afloop van de laatste wedstrijd verlaat iedereen zo snel 
mogelijk het park. We adviseren je voor je eigen eten en drinken te 
zorgen. De kleedkamers en toiletten van het clubhuis zijn open. Voor 
jeugdteams t/m 17 jaar geldt dat jeugdcoördinatoren, wedstrijdplanners, 
scheidsrechters/tellers bij thuiswedstrijden, coaches/begeleiders en 
ouders die moeten rijden naar uitwedstrijden onderdeel uit maken van het
begeleidende team. Dat is toegestaan. Toeschouwers, zoals opa en oma, 
broertjes en zusjes zijn niet toegestaan.

Toernooien

De wedstrijden van de geplande toernooien kunnen doorgaan. Als een 
jeugdlid t/m 17 jaar op de eigen accommodatie speelt, dan mag het 
jeugdlid begeleid worden door een ouder. Ouders van jeugdleden t/m 17 
jaar die hun kind naar een toernooi op een andere vereniging brengen, 
worden gezien als begeleider en mogen blijven kijken.

We realiseren ons dat dit impact heeft op het clubleven en de competitie- 
en toernooisfeer zoals we die kennen niet haalbaar is. Geen ontvangst 
met koffie, thee en taart en geen drankje na afloop. Niet alleen voor 
spelers is dit jammer, maar ook voor verenigingen is dit een zorg, gezien 
het verlies aan inkomsten. We zullen ons blijven inzetten om de ruimte 
om te sporten zo groot mogelijk te houden en de compensatieregelingen 
voor verenigingen te vergroten.



De antwoorden op de meestgestelde vragen over het vervolg van de 
competitie en toernooien lees je op deze pagina.

Lees voor meer info het volledige bericht over de algemene nieuwe 
maatregelen van de Rijksoverheid en de maatregelen specifiek voor de 
sport.



Van de competitieleider

Ze hebben er lang op moeten wachten maar uiteindelijk zijn de twee 
herenteams, die kampioen werden in het najaar van 2019, toch gehuldigd 
op 5 september 2020. Met een woordje van competitieleider Sjaak en een 
mooie bos bloemen werden deze heren in het zonnetje gezet. 

Van harte gefeliciteerd!

Niels, Arno, Ronald, Dennis en Johan

Gert-Jan, Dennis, Robin, Peter, Corné en Gerben



Rabobank clubsupport

We mogen weer stemmen op
allerlei verenigingen en
stichtingen in onze regio. 

Wij doen ook mee met TV Groot
Zuideveld . U kunt in totaal 5
stemmen verdelen als u lid bent
van de Rabobank. 

Ons doel: Wij willen met deze
actie de tennissport in de
omgeving van Dussen
promoten. Het doel is d.m.v.
diverse activiteiten
nieuwkomers  kennis te laten
maken met onze vereniging en
de tennissport. 

Hoe kan ik stemmen?

Door in te loggen in de Rabobank app of op de website en via “Zelf 
regelen” en vervolgens lidmaatschap kun je klikken op Club Support.

Of via deze link 
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/

Zoek naar Tennisvereniging Groot Zuideveld en breng je stem uit! Je kunt 
stemmen van 5 oktober t/m 25 oktober. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw support!

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/


Geboren

Op 5 juni 2020 werd geboren

Janus van den Braassem,

kleinzoon van Bert van den Braassem .

Jongste lid van TV Groot Zuideveld 

Ouders, opa, oma en Wilbert 

van harte gefeliciteerd!

    

Nieuwe leden:

Janus van den Braassem

Anniek Elbertsen

Hans Miesen

Elwin Heijm

Cocky Verbunt

Christa Spuybroek

Stephanie Boer

Allemaal veel tennisplezier gewenst !



Website

Vergeet niet om een kijkje te nemen op de website 
www.groot-zuideveld.nl

Heb je wat voor de website zoals foto’s, informatie, uitslagen etc. 
dan kun je dit mailen naar info@groot-zuideveld.nl

E-mail adressen

Omdat we de ledenlijst up to date willen houden, willen we iedereen 
vragen om zijn/haar juiste mailadres en adresgegevens door te geven aan
ledenadministratie@groot-zuideveld.nl 

Beschikt u niet over een computer dan zullen wij ervoor zorgen dat deze 
nieuwsbrief bij u bezorgd wordt. Ook liggen er enkele nieuwsbrieven in de 
kantine, als u hem gemist heeft! Maar natuurlijk kunt u de nieuwsbrief 
ook vinden op onze website www.groot-zuideveld.nl.

Contactgegevens

Tennisvereniging Groot Zuideveld, 

Groot Zuideveld 23a ,4271 CA Dussen, 

Tel. 0416-391466, 

www.groot-zuideveld.nl

Redactie clubnieuws: Annika Boere via mail annikaboere@hotmail.com

http://www.groot-zuideveld.nl/
mailto:ledenadministratie@groot-zuideveld.nl
mailto:info@groot-zuideveld.nl
http://www.groot-zuideveld.nl/

