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Van de voorzitter
VOORWOORD

Inschrijven najaar
competitie
TV GROOT - ZUIDEVELD

Open toernooi
2JULI - 10 JULI 2022

Wintercompetitie 
KAMPIOENEN

Beste leden,
Tijd voor weer een nieuwsbrief. Sinds de
laatste nieuwsbrief is er weer voldoende
gebeurd. Na een jaar te hebben moeten
overslaan konden we dit jaar weer een
ledenvergadering organiseren. Een verslag
van deze vergadering is bijgesloten bij deze
nieuwsbrief. Op de vergadering kwamen
twee zaken in het bijzonder naar voren. Als
eerste het vrijwilligersbeleid; dit gaan we op
korte termijn oppakken. Als tweede dat er
geen toernooicommissie meer is en dat het
open toernooi niet door dreigde te gaan.
Ondertussen is er een groep opgestaan die
het toernooi aan het organiseren is. Dat is
natuurlijk helemaal super! Verderop in de
nieuwsbrief meer daarover. De
organisatoren van het toernooi steken er
veel tijd en energie in. Het zou dus leuk zijn
als om te beginnen al onze eigen leden
meedoen. Langs deze weg wil ik dus
vragen……. Twijfel niet en schrijf je in!
Laten we er met z'n allen voor zorgen dat
het een leuke week gaat worden. De
voorjaarscompetitie is ondertussen ook
alweer onderweg met wisselende sportieve
successen. Belangrijkste is dat de sfeer
goed is en dat het gezellig avonden zijn! 

Voorwoord 
door Bas Wijnands Voor de 50+ leden komt het 50+

parken toernooi van de oude
gemeente Werkendam er weer aan.
Als ik daar meer informatie over heb
dan zal ik deze delen.

 
Tot zover voor nu. Hopelijk tot ziens
op het open toernooi!

 
Groeten, Bas Wijnands



Nieuwe leden

Nieuws 

Kerstwens

Jeugd

Nieuws
UIT DE CLUB

Nieuwe leden
WELKOM
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Inschrijven najaarscompetitie 2022

Het lijkt nog ver weg maar men kan vanaf nu
tot 1 juni weer inschrijven voor de
najaarscompetitie 2022. Vanaf deze
competitie moeten de teams zelf voor de
tennisballen zorgen. Deze moeten wel
goedgekeurd zijn door de KNLTB.
Tennisballen zijn te verkrijgen bij Sjaak
Heijmans

Opgeven kan onder vermelding van:

Namen van de spelers (min.5)
Naam captain
Competitiesoort
Dag waarop men wil spelen.

Mail deze gegevens even door naar:
sjaak.heijmans@ziggo.nl

BINGO

Najaarscompetitie
door Sjaak Heijmans Wintercompetitie

SPEELDATA 2022-2023

Hemelvaart toernooi
VERSLAG 



F O T O  V A N  M A R T I N  S M I T

OPROEP OPEN TOERNOOI 

Hoi tennisliefhebber, 

Pak je agenda er maar bij, want vanaf zaterdag 2 juli is het namelijk eindelijk weer zover.
Het meest gezellige tennistoernooi uit de regio gaat dan weer van start:

Open Toernooi T.V. Groot-Zuideveld

Hoe leuk zou het zijn als we vele aanmeldingen vanuit onze eigen 
club terug zouden zien. 

Vanaf nu is het mogelijk om in te schrijven:
https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/87798639-0645-4BEE-95AC-38E0471C8EB6

Graag zien wij je terug in week 27 van 
zaterdag 2 juli tot en met zondag 10 juli op ons tennispark. 

Tot dan! 

Sportieve groeten,
Toernooi commissie

Succes! 
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door Steffie le Sage 
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Wintercompetitie TV Groot- Zuideveld 2021-2022 

Op zaterdag 27 maart was de slotdag van de wintercompetitie 2021-2022. Onder een stralend

zonnetje zijn er twintig partijen gespeeld. De kantine commissie onder leiding van Theo had weer

voor diversen lekkere hapjes gezorgd. Nadat alle wedstrijden waren gespeeld zijn we om 19.30 uur

met de prijsuitreiking gestart. Als eerste heeft Bas, onze voorzitter, het woord gevraagd om diverse

mensen te bedanken Het was de gehele dag prettig dat kantinedienst goed aanwezig was onder

leiding van de kantinecommissie. Theo bedankt voor de goede zorgen! 

We hebben dit jaar voor de achtentwintigste keer de wintercompetitie gespeeld. Er zijn nog

12 leden van de vereniging die vanaf het begin mee spelen. Dan de prijswinnaars:

 

Gemengd Dubbel: Steffie /Evy en Corné 

Dames Dubbel: Henny en Annemarie /Anne 

Heren Dubbel 6/7/8: Theo en Marry 

Heren Dubbel 4/5: Martin en Fulco 

Toen was het tijd voor de cup met de grote oren die deze keer naar Rob is gegaan voor

zijn verdienste voor de vereniging. Zoals jullie weten delen wij alle deelnemers weer in

volgend seizoen of je moet laten weten dat er wijzigingen zijn. De speeldata heb ik

bijgevoegd. We starten op 8 of 15 oktober 2022 

Groeten van de commissie wintercompetitie 

Anita en Jan

WINTERCOMPETITIE
door Jan Lensvelt
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Een titeKam
Wipioenen 
 toevoegen

Kampioenen wintercompetitie 2021-2022
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Speeldata wintercompetitie 2022-2023
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Hemelvaart toernooi 

Op donderdag 26 mei stond dit gezelligheidstoernooi weer op de planning. 
Met 15 deelnemers speelden we zo'n drie partijen van 35 minuten met tussendoor  even tijd
voor een drankje en een versnapering. Het was een kleine groep maar daardoor zeker niet
minder gezellig. Ook hadden we nog gezelschap van een groep die aan het jeu-de-boulen was.
Dus al met al een geslaagde middag die we gezellig afgesloten hebben met een lekkere
maaltijd van de Chinees. Bedankt Wil, voor het ophalen hiervan!.
Na afloop volgde er weer de prijsuitreiking voor de beste, gezelligste, nieuwste en ver wegste
deelnemers. Een lekkere fles wijn werd gewonnen door "d'n nieuwe" Martijn (zoon van Ron) en
voor de man die het verst moest rijden en een file moest trotseren om mee te doen aan dit
gezellige toernooi; Arie den Besten uit Leerdam.
Bedankt aan alle deelnemers en hopelijk zijn jullie er volgend jaar weer bij! 

d'n  nieuwe! 

d'n beste!
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Koningsdag Bingo

Wij vonden het wel weer eens tijd iets leuks te organiseren bij de tennis. 
Zo organiseerden we een Koningsdag Bingo met te gekke prijzen. 
Van stuiter slijm en tennisballen tot een echte privé training. Het was super gezellige
middag/avond vol lol en plezier. Heerlijke frietjes gegeten en natuurlijk een lekker ijsje. En
gelukkig  ging er niemand met lege handen naar huis. 

Sportieve groet van de Jeugdtraining

door Corné Boer



Geboren op 10-05-2022 

                  Mae 

dochter van Miranda en Henry

en 

zusje van Yara en Kay 

      Van harte gefeliciteerd !

    

GEBOREN
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  Jeno Schalken

  Alistair Herkelman

  Willeke den Hengst

  Gunther de Rooij

  Martijn van Eijk

  Brian de Lange 

 

 

 

Heel veel tennisplezier     

 gewenst!

NIEUWE LEDEN 
door Rob van Otterloo 


