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Van het bestuur 
 
Beste leden, 
 

Na een paar speciale edities sturen we jullie nu weer een reguliere nieuwsbrief. Boordevol 

met terugblikken, mededelingen en programma’s voor de laatste weken van 2019. 

We praten jullie weer helemaal bij. 

 

Hoewel we weten dat een persoonlijke benadering echt de beste is, willen we jullie toch 

vragen om eens na te denken of je misschien een bijdrage wil leveren aan onze vereniging. 

Ons aantal vrijwilligers is groot, daar kunnen we trots op zijn maar er is altijd plek voor een 

enthousiast lid die de handen uit de mouwen wil 

steken. 

Speciale aandacht vraag ik voor de bezetting achter 

de bar. Claudia van CCB heeft echt af en toe 

hoofdbrekens om de planning rond te krijgen. 

Help jij de club door een avondje per maand achter de bar staan? Uiteraard word je goed 

ingewerkt, daar hoef je niet ongerust over te zijn.  

 

Hieronder gaan we verder per onderwerp, veel leesplezier. 

 
Namens het bestuur, 
Edwin Sistermans 
Voorzitter   

 

 

TVVW en de KNLTB 

 

Het is bijna zover. Per 1 januari 2020 is TVVW 

aangesloten bij de KNLTB. De nieuwe statuten 

zullen binnenkort bekrachtigd worden bij de notaris. 

Maar dat is een formaliteit. 

Maanden van voorbereidingen zijn voorbij gegaan, 

veel overleggen geweest, informatierondes gedaan 

om geïnteresseerden voor competitietennis te 

inventariseren etc. 

Het heeft zeker zijn vruchten afgeworpen, de TC is 

anders ingericht met nieuwe leden (zie hieronder 

bij TC) en het ziet er naar uit dat we de 

voorjaarscompetitie gaan starten met circa 7 teams. Daar zijn we echt trots op!  

Lijkt dit je ook wat? Meld je snel aan bij de TC, tc@tvvw.nl. 

 

  

Officieus 
Tekenmomentje 
met de KNLTB 
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Belangrijk 

Als je een bondsnummer hebt of hebt gehad, wil je dat dan doorgeven aan de 

ledenadministratie? Als je het nummer niet meer weet, kijk dan even op toernooi.nl onder 

spelers en zoek jezelf daar op (niet de nummers waaronder je alleen voor TVVW hebt 

ingeschreven). Graag doorgeven aan Ledenadmin@tvvw.nl.  

 

 

Reanimatie- en AED training 

 
In oktober hebben we twee trainingsavonden georganiseerd. Voor 

het eerst sinds de introductie hiervan hadden we teveel deelnemers 

om dit in 1 avond te kunnen doen. Naast de leden die deze training 

al jaar in jaar uit volgen, hadden we dit jaar veel nieuwe 

deelnemers. Dat is alleen maar goed natuurlijk. De training werd 

met veel enthousiasme gegeven door Paul van 

Dun van VDC training. 

Dit jaar had Paul weer nieuwer materiaal 

meegenomen en kon hij iedere deelnemer 

voorzien van persoonlijke feedback op de 

reanimatie oefeningen. Enkele leden hadden 

zelfs een 100% score, supergoed! 

De deelnemers waren 

achteraf zeer positief over 

de training en het geleerde. 

Een paar foto’s van de 

training. 

     

 

 

Baan 5 t/m 8 

 
Onlangs is er weer groot onderhoud 

gepleegd op de banen 5 t/m 8. Baan 

5 is er zelfs helemaal uit geweest, de 

meeste klachten gingen ook over 

deze baan. De ondergrond is volledig 

opnieuw geëgaliseerd en daarna is 

de mat weer teruggeplaatst.  

Op de ledenvergadering van 29 

november zullen we hier meer over 

vertellen.  
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Van de TC 
 
Nieuwe samenstelling Technische Commissie 

Het afgelopen halfjaar zijn er enkele mutaties geweest in de 

samenstelling van onze commissie. We bedanken Wilma Leushuis, 

Dorine van den Blink, Karin van de Linde en Gert ten Haaft voor 

bewezen diensten, sommigen voor vele jaren! Fijn om met jullie 

samengewerkt te hebben!  

Graag stel ik jullie voor aan de nieuwe gezichten in de commissie: 

Jochen Lang, Mark Nell, Peter Köhnen en (terug van weggeweest) Wim van Ravenswaaij. 

Peter Nell draait mee in werkgroepverband voor de toernooien. Samen met de overgebleven 

leden Gerard van Hal en Lex van Dolderen hebben we een mooie, gemotiveerde groep, 

waarmee we de uitdaging aangaan om van het wedstrijdtennis in KNLTB-verband en de 

overige activiteiten een groot succes te maken. 

 

Update KNLTB 

Vanuit de Technische Commissie zullen we dus de competitie en toernooien gaan 

coördineren. Hierbij een update over de voortgang op dat vlak. 

 

 

 

 

Cursus VCL succesvol afgerond 

Om de competitie bij TVVW in goede banen te leiden hebben we minimaal één  

Verenigings Competitieleider (VCL) nodig. We hebben besloten om met een bredere basis te 

beginnen, zodat we samen kunnen leren 

en de toekomst met vertrouwen tegemoet 

kunnen treden. 

Onlangs zijn Peter Köhnen, Jochen Lang 

en Mark Nell geslaagd voor de cursus. Zij 

zullen deze rol samen oppakken. 

Gefeliciteerd heren!  

 

Informatieavond Voorjaarscompetitie 2020 

Om alle (potentiële) deelnemers aan de Voorjaarscompetitie 2020 te informeren over wat 

ons als vereniging te wachten staat heeft de TC een informatieavond georganiseerd. Aan de 

orde is geweest: Wat zijn de belangrijkste reglementen, wat wordt er van competitiespelers 

verwacht en welke ondersteuning kan men verwachten vanuit de vereniging? 

Om het nuttige met het aangename te combineren zijn er een paar potjes tennis gespeeld 

om het competitiegevoel aan te wakkeren. 
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Aanvraag Open toernooi 

We zijn druk bezig om een plekje op de toernooikalender van 2020 te veroveren voor onze 

eerste officiële TVVW Open. Kijkend naar de voorgaande jaren dan zit de kalender 

standaard behoorlijk volgepland met toernooien bij nabijgelegen clubs, dus het is best een 

klusje om onze aanvraag strategisch in te dienen. De KNLTB heeft ons wel toegezegd hun 

uiterste best te doen om een week voor ons te vinden. 

 

Belangrijk!! Opzeggen lidmaatschap elders 

Ben je nu nog bij een andere vereniging pasjeslid zodat je toernooien en/of competitie kunt 

spelen? Dat is voor volgend jaar uiteraard niet meer nodig. Vergeet niet tijdig je lidmaatschap 

buiten de deur op te zeggen! Dat gaat niet automatisch over op TVVW. Dat scheelt toch 

weer een paar tientjes. 

 

Terugblik Open Veense Kampioenschappen 

Van 1 t/m 10 november zijn de Open Veense Kampioenschappen gespeeld, het toernooi dat 

we samen met Spitsbergen en VTC organiseren. Het openingsweekend werd op ons park 

gespeeld. 

Met een mooi deelnemersveld was het een zeer geslaagd toernooi. Vanuit TVVW waren er 

enkele prijswinnaars: 

DD 7 1ste plaats: Sanne Westerterp & Eva Zeijlmaker 

HD 6 2de plaats: Martijn Beek & Freek Snijders 

Gefeliciteerd allen! Jullie hebben onze club weer uitstekend vertegenwoordigd. 

 

 

 

 

Wintercompetitie 

Onze Olround Bowling Wintercompetitie is in volle gang. In de eerste ronde zijn bijna alle 

wedstrijden gespeeld. Mooi om te zien dat er zo fanatiek wordt gestreden! 

Mocht je nog willen instromen, stuur dan een mailtje naar tc@tvvw.nl. 

 

Oliebollentoss 

Op zaterdag 28 december organiseren de JC en TC weer de jaarlijkse Oliebollentoss. Een 

mooie traditie voor jong en oud en een uitstekende gelegenheid om weer in beweging te 

komen na die luie, volgepropte kerstdagen. Gezelligheid gegarandeerd. Komt allen! 

 

Zie voor meer informatie de bijdrage van de JC. 
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Van de JC 
 

Sinterklaas 

Afgelopen Zaterdag hebben de Sint en zijn Pieten 

weer een bezoek gebracht aan onze tennisverenging. 

Nadat de 29 aanwezigen jeugdleden en de Pieten een 

warming-up en tennisoefeningen hadden gedaan 

onder leiding van Tim en Paula, kwam de Sint 

persoonlijk de tenniskwaliteiten bewonderen. De Sint 

was onder de indruk van 

het vertoonde spel. 

Vervolgens heeft de Sint 

de Sinterklaasbingo 

geleid en de aanwezige 

jeugdleden een cadeau 

overhandigd. De JC willen 

de Sint en zijn Pieten, Paula en alle vrijwilligers 

bedanken en hopen de Sint en zijn Pieten volgend jaar 

weer te mogen begroeten.       

 

 

Next up: De Oliebollentoss 

Op zaterdag 28 december zal de jaarlijkse 

Oliebollentoss weer plaats vinden. Ook dit 

jaar zijn zowel de jeugdleden als de 

volwassen leden hierbij van harte welkom. 

De toss zal starten om 13.30 uur met 2 

rondes toss van een half uur voor de jeugd. 

Daarna zullen we een half uur mixen met 

jeugd- en volwassen leden. Vanaf 15.00 zal 

er tot 17.00 de tijd is voor de volwassen. We 

hopen jullie allemaal de 28ste december te 

begroeten.  

De Oliebollentoss wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren, Van Zelst en 

Vuurwerkshop. 

 

 

 

2 Nieuwe jeugdcommissieleden. 

Per 1 januari zal de jeugdcommissie versterkt worden met Anniek en Marit van Silfhout.  

De JC is erg blij dat beide zussen zich aansluiten bij ons en ons team weer compleet maken!  
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Van de AC 
 
Terugblik Klaverjasavond 

De AC kijkt terug op een geslaagde Klaverjasavond. Dank aan 

alle deelnemers voor de sportiviteit en de gezelligheid! Wederom 

ging Eduard Kromdijk er met de eerste prijs vandoor en heeft hij 

daarmee een fles Bacardi gewonnen. Gido van Barneveld werd 

tweede. 

 

 

Aankomend event PubQuiz  

Heb je je al opgegeven voor onze spetterende PubQuiz? Er zijn 

inmiddels al 9 teams gevormd. Ook niet-leden zijn hierbij welkom. 

Durf jij te strijden voor de titel en hiermee mooie prijzen te 

winnen? Geef je dan nu op via de inschrijflijst achter de bar. 

 

We willen de avond verder vorm geven door middel van een 

goeie kerstborrel met de beste kersthits! 

Tot vrijdag de 13e!  

 

 

 

 

 

 

 


