najaar 2017

Van de voorzitter
Het blad valt en de najaars-competitie is voor
dit jaar alweer afgelopen. De resultaten zijn
op het moment van schrijven nog niet bekend maar daarover kunt u op de website de
actualiteiten vinden.

volop! Naast de twee
‘traditionele’ toernooien
hadden we voor het eerst
een KNLTB jeugdtoernooi.
Daarbij gaf ons aller oudwereldkampioen Jacco
Eltingh een tennis-clinic
waarvoor ook veel belangstelling was. Technische commissie, Leon en
de Jeugdcommissie: hartelijk bedankt voor de
organisatie van de toernooien!
Ook de overige commissies hebben de wind
eronder. De FRC met de ICC en de bijzondere
(interne) toernooien, sponsorcommissie en
jeugdcommissie met een ‘nieuwe start’, de barcommissie als altijd met het vuur uit de sloffen,
de stille krachten van de schoonmaakploeg, het
klussen-team en het green-team maar ook ledenadministratie en communicatie-commissies.
Vaak onopgemerkt doen we hier SAMEN al dit
werk. Zoals afgesproken. Allen bedankt!

We hebben een geweldige club, op een prachtig
park en met trouwe sponsoren. Mede hierdoor
loopt het ledenaantal gestaag op. Op dit moment
hebben we een record aantal leden. Het aandeel
aan jeugdleden blijft hierin ongeveer gelijk,
waardoor ook Wil met haar trainers-team weer
barstensvol zit voor de wintertraining. Uiteraard worden trainingstijden en baanbezetting
duidelijk tussen Wil en het bestuur afgesproken,
waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden
met de meest drukke speeltijden.
De zomer was voor wat het weer betreft niet
bijzonder, maar getennist werd er op ons park

Uw Voorzitter,
Gert Kiks

WIST JE DAT??

De Rabobank Clubkas Campagne 2017 voor Het
Laakhuisje € 427,- heeft opgeleverd!
Alle leden die een stem op Het Laakhuisje hebben
uitgebracht worden heel hartelijk bedankt!

P.S. Wanneer de vorst invalt, houd dan de
website in de gaten, want op een nat-bevroren
of besneeuwde baan mag niet worden gespeeld.
Wanneer dit het geval is zal het op de website
worden vermeld.
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Tennispark Het Laakhuisje
Laak 2b, 3881 MK Putten
Tel. 0341 – 35 15 60
Tennisvereniging Putten
Het Laakhuisje
Postbus 86, 3880 AB Putten
IBAN:NL22INGB0001889378
www.laakhuisje.nl

Tennisvereniging
Het Laakhuisje

(foto omslag:
Henriette Houtsma, Photovota)

door Luuk Obbink
foto Henriette Houtsma, Photovota

‘Gek van tennis’
Sinds deze zomer is het mogelijk om de clubkas
te spekken door klant te worden of te blijven bij
Broekhuis. Aankoop, lease, onderhoud en schadeherstel leveren klinkende munt op voor de
tennisvereniging. Gerhard van de Pol van Broekhuis licht een en ander toe. Toevallig is hijzelf
ook ‘helemaal gek van tennis.’
Brand & PR Manager, vermeldt het kaartje van
Gerhard van de Pol (37). En dat hij daar werk van
maakt, blijkt onmiddellijk als hij vol enthousiasme
losbarst over Broekhuis, de organisatie waar hij nu
al dertien jaar werkt. Het bedrijf is 85 jaar geleden opgericht door opa Broekhuis, zoals hij het
omschrijft, en is nog altijd een echt familiebedrijf,
waarbij inmiddels de derde generatie de touwtjes in

handen heeft.
“Het is een mensgericht bedrijf: de menselijke maat
is hier leidend, dat zit bij ons in het DNA”, zegt Van
de Pol. Dat geldt dan zowel intern, waar het gaat om
hoe collega’s met elkaar omgaan, als naar buiten,
waar het gaat om het contact met de klant. Moeiteloos somt Van de Pol de drie klantbeloften op die de
leidraad vormen in het dagelijkse klantcontact.
De klant: 1 hoe dan ook helpen;
2 recht in de ogen kijken;
3 thuis laten komen.
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“Dat zijn geen losse kreten, maar daadwerkelijke
beloften waar de klant ons aan mag houden”, zegt
Van de Pol. “We kunnen ons niet primair onder-

werkplaatsen zijn andere merken ook welkom
hoor”, stelt Van de Pol geruststellend vast. Nog wat
van die harde gegevens: bij het bedrijf werken een
kleine 1.250 mensen, verdeeld over 935 voltijdsbanen.

Links: Joost Fraanje, directeur van Broekhuis Volvo
Harderwijk en Broekhuis Ford
Harderwijk. Rechts: Brand &
PR Manager Gerhard van de
Pol

Lokaal
“Maar waar het vooral om gaat is dat we lokaal
geworteld zijn. Het is de klant in de directe omgeving waar we mee te maken hebben en waar we
een relatie mee willen hebben.” En dat is de reden
dat het bedrijf lokaal niet minder dan tweehonderd
verenigingen financieel steunt, overwegend sportverenigingen. De helft daarvan met de zogeheten
Broekhuis Clubkas actie, waarbij het bedrijf een
donatie doet aan verenigingen als leden klant zijn
bij het bedrijf.

Broekhuis
komt met
Clubkas
actie

scheiden met het product en de prijs, maar wel met
de manier waarop we met klanten omgaan.”
Dat de mens bij het autobedrijf centraal staat komt
ook tot uiting in een project dat Broekhuis heeft in
Kenia: honderd kansarme jongeren krijgen een opleiding tot automonteur, waarmee ze in de toekomst
aan de slag kunnen.
Broekhuis beweegt mensen
Kortom: niet voor niets is de slogan van het bedrijf:
Broekhuis beweegt mensen. En dat doet het bedrijf
ook letterlijk, door ze te voorzien van auto’s en er
het onderhoud aan te doen. Vanuit 42 dealervestigingen, waarvan bijvoorbeeld een voor Volvo en
Ford pal naast de kantoortoren bij de Tonselrotonde
in Harderwijk waar het hoofdkantoor is gevestigd,
maar ook een voor Opel op het industrieterrein
Lorentz. Broekhuis bedient de markt in Midden-,
Oost- en Noord-Nederland. En wel met tien merken: BMW, Ford, Jaguar, Land Rover, Mini, Opel
Peugeot, Seat, Skoda en Volvo. “Maar in onze
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Clubkasactie
Sinds kort geldt dat ook voor leden van het Laakhuisje. “De regeling is eigenlijk heel simpel”,
schetst van de Pol. “Als een lid bij ons een auto
koopt, doneren we 150 euro in de clubkas. Bij
een onderhoudsbeurt is het bedrag 15 euro en bij
schadeherstel 25 euro. Geen kleine lettertjes en
de klant hoeft niet te melden dat ‘ie lid is van het
Laakhuisje. Het enige dat het lid hoeft te doen is
zijn naam en kenteken doorgeven aan de penningmeester. Aan het eind van het kwartaal krijg ik
een lijst, die ik bij wijze van steekproef controleer.
En dan is het voor mij een kwestie van betalen, heel
simpel.” Gaat dat Broekhuis niet verschrikkelijk
veel geld kosten? “Ik hoop het van harte”, zegt Van
de Pol met een gulle lach. “Want dan hebben we
ook veel klanten.”
De Brand & PR Manager doet zijn verhaal vol
enthousiasme en laat zich nauwelijks onderbreken
voor een vraag. Heeft dat echt alleen met Broekhuis te maken of is het misschien ook een beetje de
aard van het beestje? Gezien zijn tenniscarrière valt
te vrezen voor het laatste, zo blijkt als het gesprek
komt op de sport die hij nu al 34 jaar beoefent,
tegenwoordig bij tennisvereniging Weldam in zijn
woonplaats Hoevelaken. “Als kind woonde ik vlak
bij de tennisbaan. Ik was er altijd. ‘Gerhard, kom
je voor het eten?’, riep mijn moeder dan. En erna
stond ik gelijk weer op de baan.” En of dat nog
altijd zo gaat in huize Van de Pol? “Och, met vier
kleine kinderen is het leven wel wat drukker geworden, maar eens in de week ben ik nog wel op
de baan. En ja, dan ben ik fanatiek. Maar ik zou het
niet meer winnen van de Gerhard toen hij nog 17
was. Het blijft gewoon een geweldige sport. Die we
van harte ondersteunen.”

door Luuk Obbink
foto: Henriette Houtsma, Photovota

Nieuw subsidiebeleid
biedt kansen
Goed nieuws voor de clubkas van het Laakhuisje: de gemeente Putten neemt het subsidiebeleid
op de schop en dat pakt gunstig uit voor de tennisvereniging. “Zoals de plannen er nu bij liggen,
kan het per jaar vijfduizend euro opleveren”,
stelt penningmeester Ruud Vahstal vast.
Tot voor kort was het subsidiebeleid van de gemeente Putten voor het Laakhuisje simpel en overzichtelijk: elk jaar telde de vereniging op 1 oktober
het aantal jeugdleden en vulde de penningmeester
dit getal samen met een aantal gegevens in op een
aanvraagformulier van één A4’tje. In 2015 bijvoorbeeld, waren er 130 jeugdleden. Dan volgde
een simpele rekensom: 20 euro per jeugdlid, plus
een basisbedrag van 200 euro. Het is geen hogere
wiskunde om vast te stellen dat het Laakhuisje in
2016 dus 2.800 euro uit de gemeentelijke kas kreeg
(peildatum 1.10 bepaalt de subsidie voor het daaropvolgende jaar).
Ingewikkeld
Zo simpel als het was, zo ingewikkeld wordt het.
Bedoeling is om de vaste bijdrage te vervangen
door een subsidie die wordt verstrekt op basis van
maatschappelijke activiteiten. Dus als een sportclub
iets nuttigs doet voor de Puttense samenleving, dan
levert dat klinkende munt op. Een tweede voorwaarde is dat de verenigingen zich aansluiten bij een nog
op te richten sportfederatie. Daarnaast zou er geld
beschikbaar komen als verenigingen projectmatig
met zaken aan de slag gaan die de samenleving ten
goede komen.
Maar de plannen zijn inmiddels gewijzigd: op
aandringen van veel verenigingen blijft de vaste
ledensubsidie bestaan. Ook blijft het mogelijk om te
verdienen aan maatschappelijke activiteiten, maar
de projectmatige aanpak geldt alleen voor dit jaar
en komt daarna te vervallen. Tot 1 oktober konden
verenigingen een aanvraag indienen. “Maar de criteria zijn niet echt helder”, zegt Ruud. Hij vindt het
veelzeggend dat de gemeente in een brief stelt dat
over de toekenning van de subsidie ‘niet kan worden gecorrespondeerd’. “Alsof het een loterij is.”
Omdat de zaak nogal vertraging heeft opgelopen,
heeft de gemeente besloten voor de eerste helft van
dit jaar de subsidie op de oude basis te verstrekken,
1.400 euro dus. “Ervan uitgaande dat het ledental

Penningmeester Ruud Vahstal licht het subsidiebeleid toe.

ongeveer gelijk is gebleven.” En omdat het nieuwe
beleid nog steeds niet rond is, heeft de gemeente
hetzelfde ook maar gedaan voor de tweede helft van
dit jaar. En ondertussen is nog steeds niet helder hoe
het in 2018 zal gaan.
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Maatschappelijk terrein
De grote lijn is wel duidelijk. Verenigingen kunnen
op vier maatschappelijke terreinen subsidie in de
wacht slepen: het aan het werk zetten van een Puttenaar met een afstand tot de arbeidsmarkt; het aanbieden van aangepast sporten voor mensen met een
beperking óf jeugdtrainers opleiden om vroegtijdig
problemen bij kinderen te signaleren; het meedoen
aan evenementen zoals de Puttense Sportmarathon;
en het meewerken aan de ontwikkeling van een
gezinspas, waarmee de jeugd met verschillende
sporten kan kennismaken. Maar de grote onduidelijkheid is wat Ruud betreft het lidmaatschap van de
sportfederatie. “Het enige dat vast lijkt te liggen is
dat we twee keer per jaar moeten vergaderen. Maar
waarover en waarom? Geen idee. Dat ligt niet vast.”
Al met al is het geen slecht nieuws: financieel gaat
de vereniging er wel op vooruit, want een deel van
de activiteiten vindt al plaats. Maar Ruud plaatst
wel een kanttekening: “De maatschappelijke activiteiten vragen extra inzet van de vrijwilligers. En laat
dat nou net een knelpunt zijn. Overigens niet alleen
bij het Laakhuisje.”

door Ellen de Wilde

Voorjaarskampioenen

Vrijdagavond competitie mix 2.
V.l.n.r. Sven Vosselman, Annemiek Keune,
Femke Lagaaij en Vincent van Duijvenbode.

In deze Volle Mep, alweer najaar 2017, willen we
natuurlijk onze kampioenen graag in het zonnetje zetten. Want wat zijn we trots op onze leden,
die volop hebben getraind, gespeeld en gestreden
tijdens de voorjaarscompetitie 2017. Maar liefst
drie teams wisten de concurrentie achter zich te
laten en er met de hoofdprijs vandoor te gaan.
Wij zijn wel benieuwd hoe dat allemaal zo gekomen is. Daarom hebben we ze gevraagd naar
de tips en trucs en naar wat ze allemaal hebben
beleefd op hun route naar de eindoverwinning.

afdrogen.....
Nadat hij de HD met 3-6 3-6 verloren had, was zijn
commentaar dat hij zich ‘natuurlijk wel aanpast’ aan
het (lagere) niveau van deze competitie. Onze reactie was natuurlijk uiterst begripvol, maar ook lieten
we hem weten dat hij zich vooral niet hoefde in te
houden bij de mix die nog zou volgen.... wij zouden
tenslotte nog veel kunnen leren van zo’n topspeler!
Jullie zullen begrijpen dat hij na de 1-6 4-6 nederlaag in de mix geen praatjes meer had......
Hoe hebben jullie je voorbereid op de competitie?
Dankzij onze sponsor Hert Bier waren we uitstekend uitgerust met kleding volgens de laatste mode
en kon het daar in ieder geval niet aan
liggen. Ook hebben we natuurlijk lessen gevolgd bij Wim en
prijzen we ons gelukkig dat de
pijnlijke verbeterpuntjes niet bij
onze tegenstanders terecht zijn
gekomen.....

Vrijdagavond competitie mix 2
Femke Lagaaij - captain van het team, Motivatiekoningin en terriër op de baan
Annemiek Keune - Backhandkanon en Acekoningin
Sandra Neven - Koningin van de winnaarsmentaliteit
Bernadet van Essen - Koningin van de bescheidenheid
Vincent van Duijvenbode - Forehandkanon en netspelkoning
John Kornet - Koning van de snelheid en precisie
Sven Vosselman - Ace-kanon en trickshotkoning
Hebben jullie een leuke anekdote over wat er tijdens
de voorjaarscompetitie is gebeurd?
In het team van één van onze tegenstanders viel een
heer in met een speelsterkte van 5. Hij gaf aan dat
dit kwam omdat hij al jaren geen officiële wedstrijden meer speelt en dat z’n juiste speelsterkte rond
de 3 ligt. Toen we het over een paar sterke spelers
van het Laakhuisje hadden, kregen we te horen
dat hij die zonder enig probleem met 6-1 6-1 zou
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Welke borrel(hap) die jullie bij de
uitwedstrijd hebben mogen verorberen, is de moeite waard om nog eens te
noemen
Dat was toch wel de zeer uitgebreide
derde helft die we voorgeschoteld kregen bij een niet nader te noemen club in
Ermelo -> 1 bakje kaasstengels.......(zou
dat te maken hebben gehad met de
0-4 uitslag??) De running gag binnen
ons team is nu natuurlijk dat we elke
uitwedstrijd roepen dat we hopen dat
de tegenstander toch wel kaasstengels
voor ons heeft ingeslagen.

door Ellen de Wilde

Wat is de gouden tip van jullie als
kampioenen aan de competitiespelers voor het voorjaar 2018?
Neem jezelf niet té serieus maar de
tegenstanders wel; zorg ervoor dat
de hapjes en drankjes van topniveau
zijn en maak het vooral gezellig!
Zaterdagcompetitie mix 2
Edwin Langendoen
Albert v Westeneind
Peter Heerlien
Natasja Hijmissen
Thea vd Beek
Rianne v Diggele
Marja Tijssen

Zaterdagcompetitie mix 2

Helaas hebben we niet kunnen ontrafelen wat hier
precies mee bedoeld wordt, want daarover doen ze
dan uiterst geheimzinnig. U kunt het ze altijd zelf
nog vragen.
Datzelfde geldt voor het meest vreemde hapje…. Ze
kregen een veganistisch appelprutje voorgeschoteld
in Wageningen. Wat dat precies is geweest, zal voor
ons waarschijnlijk een raadsel blijven, maar het
klinkt niet heel aantrekkelijk.

Dit geheimzinnige team wilde vooral niet teveel
blootgeven over de ins en outs die tot het kampioenschap hebben geleid.
Gevraagd naar een kleine anekdote wilden ze het
volgende kwijt: Zorg ervoor dat je in de kampioenswedstrijd slimmer bent dan je tegenstander…. Iets
met een opstelling of iets dergelijks.
Lieve allemaal, namens alle leden, van harte
gefeliciteerd met jullie overwinningen! Wij
hopen dat iedereen weer goed zijn of haar
best doet /gaat doen. Heel veel succes tijdens
de huidige najaarscompetite en de komende
voorjaarscompetitie. We volgen jullie op de
voet en proberen bij het zogenaamde geheimzinnige team ook te ontrafelen wat hun
spannende kracht is.

Hoe hebben jullie je voorbereid op de competitie?
Onze voorbereiding was dit jaar heel intensief, wij
kunnen hier natuurlijk heel veel tips over geven,
maar dat doen we niet.
Dat is ons geheim, maar wij denken dat wij van
alle teams van het Laakhuisje het beste voorbereid
waren op de competitie.
Team zondag meisjes t/m 17
jaar Laakhuisje 1
Josita Kiks
Tara Fleischeuer
Charlotte van Buren
Rosalie ten Bolscher
Parisa Rashedy
Dit jonge meiden team is een
serieus team, dat volop met
elkaar traint en zodoende goed
voorbereid de competitie in is
gegaan.
Een meidenteam waar we
enorm trots op kunnen zijn,
met zoveel talent.
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tekst: Leonie van de Kamp
foto: Henriette Houtsma, Photovota

‘Als je een hark kunt vasthouden,
kom je een heel eind!’
Sinds een jaar
coördineert
Henk Barten het
Greenteam van
het Laakhuisje.
De werkzaamheden van het
Greenteam zijn
heel gevarieerd:
van onkruid
weghalen en
snoeien, tot het
ervoor zorgen
dat de plantenbakken er mooi
bij staan. ‘Je
bent als groep
buiten actief, dat
maakt het leuk’.
Wanneer er bijvoorbeeld planten nodig zijn, regelt Henk dit niet allemaal zelf, maar het gaat wel
via hem. Er wordt dan bekeken of er bijvoorbeeld
geld voor is. Als er gemeld wordt dat er iets nodig
is, wordt het gefinancierd vanuit het door de club
beschikbaar gestelde budget. Op deze manier ligt
het park er altijd netjes en verzorgd bij! Het tuinonderhoud vindt hoofdzakelijk in het weekend plaats.
Vooraf worden data afgesproken waarop gewerkt
gaat worden en wordt er bekeken wie er kunnen
komen. Dit is meestal 1 keer in de 4/5 weken. Vanaf
eind oktober tot begin maart wordt er geen tuinonderhoud uitgevoerd. Het is niet de bedoeling dat
iedereen zijn eigen ding doet. Daarom coördineert
Henk dit. Op deze manier spreekt er één iemand
namens het Greenteam.
Groene achtergrond niet vereist
Nagenoeg iedereen die in het Greenteam helpt,
werkt overdag ook gewoon. De meeste mensen in
het Greenteam werken zelf niet in de groenvoorziening. Er zijn in het team wel mensen actief die
tuinieren als hobby hebben en op hun kennis wordt
dan zeker wel eens een beroep gedaan! Een ‘groene
achtergrond’ is zeker niet vereist om mee te helpen
in het Greenteam. ‘Als je een hark kunt vasthouden
en een beetje gezond verstand hebt, kom je een heel
eind’, aldus Henk. Dan wordt er een paar uur hard

gewerkt, met tussendoor uiteraard een lekker kopje
koffie en een krentenbol! ‘Het is vooral heel gezellig’. Maar ook doordeweeks vindt er tuinonderhoud
plaats. De leden van het Greenteam zijn hier vrij in.
Het Greenteam bestaat uit 16 leden. Nieuwe leden
binnen het Greenteam zijn altijd welkom. Er zijn
altijd klusjes te doen. ‘Vooral in de zomerperiode
wanneer iedereen op vakantie is, zou het fijn zijn
als er iemand is die even kijkt of er iets gedaan
moet worden’. Het team is op papier groter dan dat
er daadwerkelijk mensen actief zijn. Er zitten helaas, zoals de vrouw van Henk beschrijft, een aantal
‘zwevende vrijwilligers’ tussen.
Altijd tuinonderhoud
Henk hoopt dat er altijd tuinonderhuid gedaan blijft
worden, waardoor de vereniging er netjes uitziet. De
manier waarop maakt hierbij dan helemaal niet uit.
‘Maar je ziet wel als er iets gedaan wordt, het er dan
netjes uitziet, het is zonde als het park verloedert’.
De inbreng van het team is belangrijker dan wat de
coördinator doet. ‘Het valt en staat met de inzet van
de leden van het Greenteam’, aldus Henk.
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tekst: Susan Teunissen
foto’s: Henriette Houtsma, Photovota

Kennismaken met:

Fien de Meijer
Leeftijd: 85 jaar
Aantal jaren lid: Ik ben in 1976 begonnen, dus dat
is alweer 41 jaar geleden
Heeft u naast tennis nog andere sporten beoefend:
Vroeger heb ik aan atletiek, tafeltennis en gymnastiek gedaan. Ik ben altijd in beweging geweest.
Hoe vaak per week tennist u: 2x een half uur. Dan
kom ik op de fiets vanuit Ermelo. Ik speel op maandag-en donderdagochtend. Maar alleen bij droog
weer en ik begin pas vanaf 09.30 uur.
Wat is uw sterkste punt tijdens het tennisspel: Mijn
valse balletjes waar de anderen op moeten lopen.
Die slag zit er waarschijnlijk in omdat ik vroeger
tafeltennis competitie speelde.
Wat is uw minder sterke kant tijdens het tennisspel:
Ik kan nu niet meer zo snel lopen. Dat komt door de
ouderdom: alles wordt stijver en gaat kraken, maar
ik prijs me elke dag gelukkig dat ik nog mee kan
doen.
Kunt u tegen uw verlies: Ja, maar vroeger niet. Toen
ik begon met tennis was ik reuze fanatiek.
Wat speelt u liever: gemengd dubbel, de enkel of de
damesdubbel:
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Op deze leeftijd speel ik alleen de dubbels, met een
man of vrouw maakt mij niet uit. Ze zijn me allemaal even aardig.
Wat doet u om bij te komen van een wedstrijd:
Lekker rustig op het terras bijkletsen met een kopje
koffie erbij en heel af en toe een wijntje.
Heeft u naast tennis nog hobby’s: Ik doe samen met
mijn man het huishouden en de tuintjes.
Speelt u ook wedstrijden: Vroeger heb ik competitie
gespeeld in een damesteam. Dat was destijds op
donderdag en daar maakten we altijd een leuk dagje
van. Met die dames gingen we ook weleens wat
dagjes weg, bijvoorbeeld naar Groningen en DenHaag. We zijn zelfs een keer naar Brugge geweest.
Op het moment sta ik reserve voor de wedstrijden
op de vrijdagochtend. Maar om 09.00 begin ik nog
niet dat vind ik te vroeg. Vanaf 10.00 uur val ik
graag in.
Wat is de leukste prijs die u ooit hebt mogen ontvangen: Ik heb een keer een schoonheidsbehandeling
gewonnen. Ik werd toen bij Het Laakhuisje heerlijk
in de watten gelegd. Mijn haar en make-up werden
zelfs ook gedaan.

Welke taak heeft u op de Laak: schoonmaak. Ik zit
in het team van Georgien en ben daar ongeveer 5
keer in het jaar voor bezig. Maar als ik na de toss
ook nog wat klusjes zie, dan doe ik deze ook altijd
even.
Waarom heeft u destijds voor T.V.P. Het Laakhuisje
gekozen: Wij waren vrienden van de vader en moeder van Henny Kalt. Henny Kalt en Wim kalt waren

de oude eigenaren van het Laakhuisje. En bij Irminloo was de club al vol.
Fien over het Laakhuisje: “Het is een heerlijke tennisclub met af en toe weleens wat gemopper, maar
dat is overal. Het is een mooie accommodatie en
prachtig park, wat wil je nog meer”?

Evert-Jan Veldhuizen

Leeftijd: 26 jaar
Aantal jaren lid: Ongeveer 10 jaar bij elkaar.
Vanaf mijn 13e tot en met mijn 20e en vanaf mijn
23e tot nu.
Heb je naast tennis nog andere sporten beoefend:
Voetbal en judo
Wat is jouw actuele ranking: Enkel 6 en dubbel 5
Wat is jouw sterkste punt tijdens het tennisspel: Dat
is mijn dubbelhandige backhand, waar ik een goede
controle over heb
Wat is jouw minder sterke kant tijdens het tennisspel: Mijn forehand
Kan je tegen je verlies: Vroeger had ik daar wel
veel moeite mee. Nu gaat dat beter. Het ligt eraan
hoe ik verlies. Een super tiebreak verliezen met
10-7 terwijl je voorstond met 7-5 is dan toch wel
wat lastiger te verwerken
Wat speel je liever; gemengd dubbel, de enkel of de
herendubbel:
Ik speel het liefst gemengd dubbel met mijn zus
Sandra. Wij zijn goed op elkaar ingespeeld en hebben nauwelijks onenigheid. Alleen heel af en toe
over de vraag of een bal in of uit is.
Wat doe je om bij te komen van een wedstrijd: Dan
drink ik een Rivella.
Ben je gespannen voor een wedstrijd: Alleen aan
het begin van het seizoen, daarna niet meer.
Is tennis te combineren met jouw werk en hobby’s:

Ik werk heel veel en tennis is mijn hobby. Ik
probeer het zoveel mogelijk te doen.
Wanneer train je: Meestal op donderdag en
woensdag.
Speel je ook competitie: In het najaar speel ik
de vrijdagavond competitie/ mix team en in
het voorjaar speel ik de zondagcompetitie/ mix
team en dan spelen we alle varianten.
Het huidige competitie team bestaat uit Sandra, Leonie, Elmar, Robert en ik.
Heb je veel toernooien gespeeld: Dit jaar heb
ik 12 toernooien gespeeld.
Wat vond je het leukste toernooi: Het leukste
toernooi vond ik Lelystad. Daar heb ik zelf
goed gespeeld en er was een hoog niveau om
naar te kijken: 1.
Wat is de leukste prijs die je ooit hebt mogen ontvangen: Bij Leusden Lokhorst kregen we een
waardebon en een foto van onszelf die tijdens het
toernooi was gemaakt. Dat vond ik een erg originele
prijs en een blijvende herinnering
Welk toernooi sla je nooit over: Het Laakhuisje
Volg je ook professionele wedstrijden op t.v.: Ja, ik
volg bijna alles.
Welke professionele speler vind je een sterke speler:
Federer. Het is een speler die heel compleet is, een
goede service heeft. Zijn diversiteit bewonder ik.
Welke taak heb je op de Laak: Baanonderhoud.
Wat wil je nog met tennis bereiken: Een hogere
ranking: 4-4
Waarom heb je destijds voor T.V.P. Het Laakhuisje
gekozen: Mijn zus tenniste er al.
Leuk feitje: Evert-Jan sponsort met zijn bedrijf
“De Bakker & De Vries” één van de doeken langs
de tennisbaan. Daarnaast heeft hij de ijsjes tijdens
het jeugdtoernooi gesponsord en verzorgde hij ook
weleens wat hapjes voor een evenement.
Zijn zus Sandra over Evert-Jan: “Evert-Jan is een
slimme speler, erg tactisch. Hij heeft een goede
techniek, is eerlijk, maar soms wel een beetje laks”.
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Tekst Femke Lagaaij

Voor u gelezen
Er gaat het een en ander veranderen in tenniscompetitieland. De regels voor het spel worden
door de KNLTB aangepast.

gekomen. Tijdens de Voorjaarscompetitie van 2017
konden clubs al kiezen voor Compact Spelen, wat
inhield dat een wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil) werd gespeeld als het tot een
derde set kwam en dat bij 40-40 direct een winnend
punt volgde. Dat werkte, maar veel spelers vonden
het wel een heel rigoureuze verandering. Bovendien was er onvrede over het feit dat de telling per
speeldag anders kon zijn. Vandaar dat voor 2018 is
gekozen voor uniformiteit in de vorm van Verkort
Spelen in alle dubbelpartijen: alleen een wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil) in
plaats van een derde set.

Doel is dat het overgrote deel van tennissend
Nederland in de toekomst competitie zal spelen en
dat het huidige aantal competitiespelers in 2025 zal
zijn verdubbeld naar 400.000 spelers. Dat is 2/3
van het huidige aantal tennissers (de rekenwonders
onder ons hebben meteen al becijferd dat we dus
zo’n 600duizend spelers hebben in Nederland). De
KNLTB hoopt die groei van het aantal competitiespelers te bereiken door de competitie aan te passen
aan de behoeften, wensen en mogelijkheden van
deze tijd. De nieuwe regels zijn na uitvoerig onderzoek tot stand gekomen: het bleek dat veel tennissers behoefte hebben aan een meer compacte en
beter planbare competitiedag. Daaraan wordt met
Compact Spelen en Verkort Spelen nu tegemoet

Voor de 8&9-competitie en de zomeravondcompetitie geldt Compact Spelen: het spelen van een beslissend punt bij de 40-40 stand en in het geval van een
derde set een beslissende wedstrijdtiebreak (tot en
met 10 punten, 2 punten verschil).

Met dank aan alle sponsoren
van Het Laakhuisje
2Brothers
Aavie
Accent
Alex Feij Montage
Amikappers
Auto Graveland
Bakker Bart
Bakkerij Van Looijengoed
Beautypad
Bij ons Catering
Blankespoor
Bloembinderij Rooze
Bowling Centrum Putten
Broekhuis
Bruna Putten
Bus Natuursteen
Butzelaar
Cerpentier
Combinique reclame
DA Drogisterij
De Bakker en de Vries
De Huifkar
de Marktmeester
Discus van Dijk
Domburg

Don Graphic Design
DuoMontage
Elegant
Emjoy
Geurts Tweewielers
Glaspunt
Gulf Jemie Servicestations
Haprekon
Hert Bier
Het Geldersch Huys
Hoogebeen interieur
IJssalon de Parel
Japas/de Muur
Jecor Vakbouwmarkt
Kachelhuus
Kiezebrink Food International
Knevel Banket
Ko Jager
Kok wonen
Kringloop
Kwekerij A. Petersen
La Culina
Lentink de Jonge
Loghuis.nl
Marja Lamme Fashion
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Modesta
Orthodontiepraktijk Putten
Outlet Store
Photovota
Plus Dee Putten
Praktijk voor Fysiotherapie Born
Restaurant de Waag
Roordink Rijschool
Ruitenberg Interieurbouw
Slagerij Tomassen
Sluis Optiek
Sport-inn
Sportcentrum Putten
Storteboom
Struik
’t Vloerenhuis
United Pizza
Unive
Vakschilders Ermelo
Van Asselt boomverzorging
van Hoff juweliers
Van Wincoop Rietdekkers
Van de Heuvel Hekwerken
Van de Mheen Foodservices
Visgilde Foppen

door Gysella Oosterhuis-van Poelgeest
foto Henriette Houtsma, Photovota

De vrijdagmorgen dames interne
clubcompetitie

Na bijna 20 jaar in Amsterdam gewerkt en gewoond te hebben, ben ik in augustus 2016 in Putten komen wonen. Samen met mijn man (Mark
Oosterhuis) en mijn twee zonen. Ik tennis nu
denk ik ongeveer 5 jaar, zij het met tussenstops.
En ik werd dus lid van Het Laakhuisje. De club
ligt prachtig, zo midden in het bos. En wat heerst
er een leuke en relaxte sfeer!
Ik had het geluk dat ik meteen nadat ik lid was geworden mocht invallen in de vrijdagmorgen competitie en vrij snel daarna kreeg ik een vast plekje
in de C-poule. Op vrijdagmorgen 30 juni was het
de afsluiting van het eerste half jaar van de vrijdagmorgencompetitie waaraan ik mee had gedaan. Via
een gebaksschoteltje kreeg ik de eer om het verslag
te schrijven. Gijsje had een plakkertje met ‘verslag
schrijven’ onder het eerste schoteltje dat ik pakte
geplakt en zodoende was ik de gelukkige.
Veel blessures
Afgelopen jaar waren er, zo begreep ik, heel wat
blessures geweest en hadden verschillende dames
helaas niet mee kunnen doen. Wel superleuk dat
sommigen toch even koffie kwamen drinken. Hopelijk kunnen zij vanaf september wel weer de tennisbaan op! Er waren ook weer veel reservedames
aanwezig, wat fantastisch is, want daarvan hebben
we volgens mij nooit genoeg. Bedankt reservedames voor alle keren dat jullie bereid waren in te
springen: Georgien van Wechem, Thera Bakker, Ria
de Pijper, Danielle Feij, Marjoke Tio, Erika Broeksema, Michele Brinkman, Fien de Meijer, Steffie
Arends, Joke Kloppenburg, Joke de Wilde, Jeanne
Davies, Gerrie Leusink en Rita Noordam.
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Over het algemeen hebben we eigenlijk heel goed
weer gehad. In het begin was het een keer glad op
de baan, door de kou. Een keer wat regen, maar
dat heeft de pret niet gedrukt. Elke vrijdag gingen
om 08:50 uur de eerste dames van start. Sommigen
waren voor 10:00 uur klaar, waardoor de volgende
ploeg (van 10:00 uur) kon beginnen. Maar dat lukte
niet altijd, omdat sommige viertallen waarschijnlijk
eindeloos ‘deuce’ bleven spelen.
Wat was alles omtrent de damescompetitie goed en
met veel liefde georganiseerd door Gijsje Heimensen, een bijzondere en leuke dame! Zij maakte de
tennisochtenden super leuk voor alle deelnemers in
de A-B-C-poules
Dan nog even over de afsluitmorgen: we begonnen
met tossen. De rackets werden in de racketstandaard geplaatst en zo werden er koppels gevormd.
Twee aan twee ging iedereen de baan op. A, B en
C-poules door elkaar. Iedereen heeft serieus, competitief en met veel LOL gespeeld. En vond het jammer dat het weer voorbij was. We hadden in totaal 8
weken voor punten gespeeld. De hoogste score die
je tijdens elke competitieochtend kon behalen was
12. Daarna werden de punten opgeteld en gedeeld
om zo een einduitslag te krijgen
Tijdens de prijsuitreiking hebben we genoten van
heerlijke eigen gebakken taarten (Citroen- en appeltaart van Coby Ebben en kersenmonchou van Tony
Uyterlinde). Femke Lagaaij sprak mooie woorden
en zette Gijsje in het zonnetje. En uiteraard maakte
Gijsje de winnaars bekend. De eerste prijs ging
naar: Wil Haarman (A poule), Elly Versluis (B
poule) en Marijke Bakker (C poule). De tweede
prijs ging naar: Coby Ebben (A poule), José Teunissen (B poule), Marieke Florijn en Anja ten Bolscher

(C poule). Van harte gefeliciteerd!
Patricia Bongers, eigenaresse van Bruna in Putten,
heeft tijdens de afsluitmorgen iedereen die meedeed
aan de damescompetitie het boek ‘Enkeltje Ierland’
van Charlotte de Monchy cadeau gedaan. Daarbij
kregen we een door Gijsje zelf gemaakte boekenlegger met een foto van onszelf en voor iedereen een
andere inspirerende tekst zoals: ‘Wat je in je hart
bewaart, raak je nooit kwijt’. Wat een verrassing
voor ons allemaal! En Wil: op jouw boekenlegger
hoorde het logo Laakhuisje uiteraard te staan en niet
dat van de Vale Ouwe. Dit was een foutje van de
drukker.
Wat was het leuk afgelopen competitieseizoen! Ik
werd ook steeds competitiever, zoals eigenlijk alle

dames waar ik mee in de C-poule zat. De lessen van
Wil maakten het nog leuker en we gingen daardoor
allemaal beter tennissen. Bedankt Wil Haarman! Ik
heb het afgelopen jaar genoten van het heerlijke spel
en de dames waar ik mee speelde. Ik kijk ernaar uit
weer van start te gaan in september, met de damescompetitie en de lessen bij Wil op deze bijzondere
plek midden in het bos!
Ps: Hebben jullie nog vriendinnen, buurvrouwen
of familie die ook graag met ons mee willen doen,
om te beginnen als reservedame waarvan we nooit
genoeg hebben, meld je dan aan.
Dat kan bij Gijsje: gijsjeheibunt@hotmail.com.

Horeca Mixed Toernooi
Op 5, 6 en 7 september is het Horeca
Mixed Toernooi gespeeld. De weersvoorspellingen beloofden vooraf weinig goeds
voor deze dagen, maar alle wedstrijden
hebben we nagenoeg droog kunnen spelen.
Elke avond waren er lekkere hapjes,
en de slotavond werd voorzien van een
heerlijk buffet van ‘Bij Ons Catering’.
Niemand is wat tekort gekomen.
Door het grote aantal deelnemers is in 4
poules hard gestreden voor de winst. De
uiteindelijke winnaars zijn geworden:
Poule 1 ondergetekenden, Poule 2 Jan en
Femmie, Poule 3 Hennie en Leo, Poule
4: Rick en Milou. Allemaal van harte
gefeliciteerd!
Ter afsluiting was er nog een verloting
van diverse waardebonnen, beschikbaar
gesteld door de Puttense horeca. Dit
zorgde voor de nodige hilariteit en was
een leuke afsluiting van een geslaagd
toernooi.
Speciale dank gaat nog uit naar leden
van de FRC die dit toernooi mogelijk
hebben gemaakt!
Richard en Agyelle van Zantbergen
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door Leonie van de Kamp
foto Henriette Houtsma, Photovota

De Jeugdcommissie - ‘Samen maken we
er een mooi seizoen van!’

Antoinette de Vries,
voorzitter van de
jeugdcommissie.

team om zo volgend jaar meer activiteiten te
kunnen organiseren voor de jeugd. Volgens
Nicole was het best lastig om mensen enthousiast te maken voor de jeugdcommissie.
Antoinette geeft aan dat het altijd lastig is om
vrijwilligers te krijgen voor een taak. Gelukkig wordt de jeugdcommissie nu gevormd
door een leuke groep! Binnen de jeugdcommissie zijn nieuwe leden altijd welkom. ‘Het
is altijd fijn om meer handjes te hebben, zo
zoeken we regelmatig mensen om ons te
ondersteunen bij verschillende activiteiten’,
aldus Nicole.
Zonder de steun van andere leden en de
ouders van de jeugdspelers kan de jeugdcommissie niet functioneren. Zij vormen hierbij een
ontzettend belangrijke schakel!
Nicole hoopt dat de jeugdcommissie over een paar
jaar een stabiele commissie is die voldoet aan de
wensen en behoeften van de jeugdleden. Antoinette
geeft aan dat ze hoopt dat er veel leuke activiteiten
georganiseerd worden zodat er misschien nog een
aantal jeugdleden bij komen.

Het Laakhuisje kan zeker niet zonder de jeugdcommissie! Zij organiseren alle activiteiten voor
de jeugdleden. Hierbij richten zij zich op leden
tot 18 jaar. De jeugdcommissie wordt gevormd
door Antoinette de Vries, Monique Kuiper, Patricia Bongers, Marjoke Tio, Susan Posthouwer,
Karin Zoutewelle en Nicole Bot. Antoinette is de
voorzitter van de commissie.

Antoinette kijkt met trots op het Generatieklooftoernooi terug. ‘Dit was een groot succes!’. De jeugdcommissie hoopt meer van dit soort successen te
boeken in de toekomst! Op deze manier blijven alle
jeugdleden meer dan tevreden!

Deze samenstelling bestaat nog niet zo lang. Dit
jaar is de jeugdcommissie voor een groot gedeelte
opnieuw gevormd en uitgebreid naar een groter
aantal leden. Hierdoor hoopt de commissie meer
activiteiten beter te kunnen organiseren. Alleen
maar voordelen dus!
De commissie is niet een vast aantal uren per week/
maand bezig. Dit wisselt en is afhankelijk van het
aantal activiteiten dat georganiseerd moet worden
en de tijd die daarvoor nodig is. Meestal komen de
leden één keer per vier weken samen. Alle belangrijke punten worden tijdens deze bijeenkomsten met
elkaar besproken.
Het afgelopen jaar is de jeugdcommissie hoofdzakelijk bezig geweest met het samenstellen van het

De volgende activiteiten staan op de planning voor
de jeugdcommissie:
•
Competitie
•
Generatieklooftoernooi
•
Vriendjes en vriendinnetjes toernooi
•
Tosavond
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Kortom, dankzij de jeugdcommissie kan de jeugd
op een leuke en gezellige manier genieten van tennis!

tekst: Susan Teunissen
foto’s: Jan Marien Evers

Het Jeugdtoernooi
Afgelopen zomer was het zover: het eerste
Jeugdtoernooi georganiseerd door het Laakhuisje was een feit. Op woensdag en donderdag kon
de jeugd van 7 t/m 12 jaar hun tennistalent op de
baan laten zien en op vrijdag mochten de beste
spelers het tegen elkaar opnemen in de finales.
Het toernooi werd enthousiast ontvangen en is, met
35 deelnemers, voor een eerste editie toch zeer succesvol te noemen. De organisatie was in handen van
Leon Fleischeuer, Diana Tjebbes, Tara Fleischeuer,
Marjoke Tio en Nanette. Diana en Leon waren
vooral voorbereidend bezig doordat zij de trainers
aanspraken en de jeugdleden gemaild hadden om
zo deelnemers te werven. Tara en Nanette waren
vooral praktisch bezig; Ze zorgden ervoor dat de
banen klaar werden gemaakt en waren voornamelijk
het aanspreekpunt voor de jeugd, op de dag zelf.
Nanette deed dit voor haar maatschappelijke stage.
Tjistke, de dochter van Marjoke, is veelal met hapjes rondgegaan op deze dagen.
Marjoke nam de sponsoring voor haar rekening. In
een kort tijdsbestek heeft ze enorm veel weten te
regelen. Zo was er voor elke deelnemer een medaille en een goodiebag. De goodiebag zat boordevol
leuke hebbedingetjes: spinners van Jecor Vakbouwmarkt, een flesje water van de Plus, een sleutelhanger van Geurts, waterballonen van de Bruna, een
zonnebrillenspray van Sluis en cadeaubonnen van
de Sport-Inn en Sportcentrum Putten. Verder werden er nog ijsjes van Jemie en van Bakker & De
Vries uitgedeeld en konden de deelnemers zich te
goed doen aan de krentenbollen en kaasstengels van
Bakker Bart.
En dat was nog niet alles want de nummers en 1 en
2 van de poules kregen nog een mooie beker mee
naar huis.
De winnaars:
ME 11-18: Tara Fleischeuer;
MD 11-16: Jasmijn van Dijk en Tara Fleischeuer;
JE 11-16: Jesse Veenstra;
ME 10-14: Sophia Ruhé;
JE 10-14: Demian Fluit;
JE 10-12: Max Tijink;
JE 8-14 Groen: Dimytri Bus;
ME 6-13 Oranje: Luna de Louw

Op vrijdag was er de AA Lemon Tour, deze werd
door Jacco Eltingh gegeven. Op 6 banen waren
verschillende disciplines. Hier deden per baan
ongeveer 8 personen aan mee. Zowel jeugd- als seniorleden hebben hieraan meegedaan. Er waren veel
tennissers die de kans niet wilden missen om Jacco
Eltingh in levende lijve te ontmoeten. Peter van
Essen van T.V. Putten is nog langs geweest om deze
clinic in vast te leggen en heeft een interview met
Jacco Eltingh afgenomen. Zelf was ik ook bevoorrecht om Jacco Eltingh wat vragen te mogen stellen.
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In gesprek met Jacco Eltingh
Wat kan je je herinneren van de clinic in Putten: Dat het een warme dag was en iedereen
enthousiast was. Dat alles goed begeleid werd.
Hoe omschrijf je de clinic: Een roulatieprogramma waarbij de basisprincipes van het tennis
per baan worden doorgenomen zoals o.a.: de
forehand, backhand, volley en de aanvalsbal.
Per onderdeel hoop ik dat de deelnemers er 2
dingen uit pakken waar ze later mee aan de slag
kunnen. Ik probeer iedereen te enthousiasmeren
en van advies te voorzien. In Putten heb ik zelf
op één baan de volley’s doorgenomen. Iedereen
kwam ongeveer 20 minuten tegenover mij te
staan.
Hoeveel clinics worden er verzorgd in een
jaar: 40
Waarom is een clinic een aanrader: Het is
leuk, gezellig, leerzaam en je bent met elkaar.
Het is ook leuk dat jong en oud op deze manier
samenkomen.
Welke tip geef je mee aan een speler: Kijk
beter naar de bal die uit de snaren van je tegenstander komt. Dat bepaalt het moment van jouw
voorbereiding. Naast het op tijd zijn van de
overdracht van het lichaamsgewicht.
Stof tot nadenken, volgens Jacco: Tennis met
je armen en niet met je benen en wat is het verschil tussen tempo en vaart?

Het eerste Jeugdtoernooi van Het Laakhuisje van 17 juli t/m 21 juli 2017.

De intentie is om volgend jaar wederom een jeugdtoernooi te organiseren. Mochten er jeugdleden zijn
die interesse hebben om deel te nemen of te komen
helpen, houd dan de website en /of jouw mailbox
in de gaten. Het jeugdtoernooi, dat plaatsvindt in de
zomervakantie, wil je toch zeker niet missen? Wat
is er leuker dan een gezellig toernooi met leeftijdsgenoten waarbij je nog een balletje kan slaan op de
tennisbaan en waarbij alles heel goed verzorgd is?

Veel belangstelling voor de uitleg van Jacco Eltingh.
Tijdens de clinic mochten Diane Tjebbis, Tara Fleischeuer
en Nicolai Bus een demonstratiewedstrijd geven samen
met Jacco Eltingh.
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Bestuur
Voorzitter:
Vrijwilligersbeleid
Gert Kiks
0341-785918
gertkiks@gmail.com
Penningmeester:
Fin. comm./Ledenadm.
Ruud Vahstal
0341-351346
info@rjvahstal-ra.nl
Secretaris:
Internet comm/Volle Mep/FRC
Nettie Ouwerkerk
0341-357986
nettie.ouwerkerk@gmail.com

Techn.Comm/Jeugdcomm.
Saskia van der Zeijden
0341- 352468
sczeijden@upcmail.nl
Paviljoen- en parkbeheer
Bar/Schoonmaak/Onderhoud/Baancomm/
Groencomm.
Michel Ruhé
0341-352477
m.ruhe@intrecon.nl

Ledenadministratie
Georgien van Wechem
Burg. R. Nepveulaan 7a, 3881 HA Putten
Tel.: 0341-35 43 75
led.adm.laakhuisje@live
Trainers
Wil Haarman (Tevens contactpersoon)
r.haarman@de5sprong.nl
06-49911016

Commissies
Technische commisie
Saskia vd Zeijden (vz)
0341-352468
(Competitieleider senioren en Toernooileider)
sczeijden@upcmail.nl
Jessica Huizinga
0341-358868
(Toernooileider) jessiejess1975@hotmail.com
Monique Kuiper
0341-564335
familie@kuiperhome.nl
Marja Tijssen
0341-352666
a.tijssen1967@kpnmail.nl

Klaas Ykema
klasvol@gmail.com

Jeugdcommissie
Antoinette de Vries (vz)
a.vriesfoppen@upcmail.nl
Monique Kuiper
monique@kuiperhome.nl
Patricia Bongers
pjgbongers@gmail.com
Marjoke Tio
marjoketio@solcon.nl
Karin Zoutewelle
karinzoutewelle@me.com
Nicole Bot
nicolebot12@hotmail.com
Susan Posthouwer
potschip@gmail.com

Sponsorcommissie		
Ton de Haan
06-24867635
ton@jtonline.nl
Josephine Poortinga
06-41030466
Jpoortinga@live.nl
Wilfred Stegehuis
06-25045597
Wilfresh@gmail.com
Sven Vosselman
0341-350728
snvosselman@gmail.com
Sylvia van Meerveld
06-10002037
sylviamb@hotmail.com
John Kornet
06-22421757
johnkortnet@hotmail.com
Robert Jansen
06-54923494
ethel_robbie@yahoo.com
Sander Toebes
06-27389731
sandertoebes@hotmail.com

Barcommissie
Arthur van Aggelen (vz)
aggelen1952@gmail.com
Sander Datema
sanderdatema@hetnet.nl
Frits van den Boogaard
fwvdboogaard@gmail.com

06-52156206
06-53805708
06-53698210
06-49140765
06-24996383
06-23857524
06-29111186

06 2514 6376
0341-559576
0341-552015

Contributie per jaar
Senior lid (v.a. 18 jr) € 160,00
Junior lid (t/m 17 jr) € 130,00 (incl. ca. 17 lessen)
Junior lid (t/m 17 jr.) € 100,00 (excl. lessen)
Aspirant lid (t/m 8 jr.) € 75,00 (incl. ca 17 lessen)
Aspirant lid (t/m 8 jr.) € 60,00 (excl. lessen)
Slapend lid:
Aangevraagd voor 31-1: € 23,00
Na 31-1: € 38,00
Studentenkorting: 25%, mits niet thuiswonend.
Vanaf 3e junior/asp.lid per gezin: 50% korting
Inschrijfgeld (eenmalig):
• Senioren
€ 23,• Junioren/aspiranten € 16,-

06 20747191

Baanonderhoud
Contactpersoon Michel Ruhé
m.ruhe@intrecon.nl

0341-352477

Tuinonderhoud
Henk Barten
h.barten@kpnplanet.nl

06-51574228

Website
Anja ten Bolscher
jtenbolscher@upcmail.nl
Jan-Marien Evers
jmevers@live.nl

0341-360408
06-20069292

Proeflidmaatschap
Men kan gedurende een maand proeflid
worden.
Opgave bij de trainster Mevr. Wil Haarman.
Dit kost voor junioren € 15,- en voor senioren
€ 20,-. Het proeflidmaatschap houdt in:
• 4 groepslessen van 50 minuten (bij 4 pers.)
• gelegenheid om vrij te spelen
• tennisrackets zijn in bruikleen aanwezig.
Aan het eind van de proefmaand wordt u
gebeld of u uw proeflidmaatschap wilt omzetten in een normaal lidmaatschap. Indien u lid
wordt, ontvangt u vervolgens een nota.

Gespreide betaling is mogelijk, altijd in overleg met de ledenadministratie.
Opzeggen voor het volgende jaar dient te
geschieden vόόr 31-12 van het lopende jaar!
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Monique Haarman
p.haarman@chello.nl
Henriëtte Houtsma
info@photovota.nl
Feest- en recreatiecommissie
Arthur van Aggelen
aggelen1952@gmail.com
Gerard van der Horst
vanderhorst46@gmail.com
Frits Tio
fritstio@solcon.nl
Greet Weber
wiekie@hetnet.nl
Klaas Ykema
klasvol@gmail.com
Redactie
Femke Lagaaij
Lagaaij@chello.nl
Luuk Obbink
obbink@hetnet.nl
Nettie Ouwerkerk
nettie.ouwerkerk@gmail.com
Ellen de Wilde
edw111@hotmail.com
Susan Teunissen
susanaqua@hotmail.com
Leonie van de Kamp
l.vdk@hotmail.com
Ondersteuning bestuur
Marja van de Eijk
mvde@planet.nl

0341-358242
0341-356223

06 2514 6376
06-54353991
0341-350069
0341-356355
06 20747191

0341-363676
0341-352810
0341-357986
06-53308355
06-20222046
06-20255634

0341-361582

Introductieregeling:
Tegen betaling kan iemand 3x per jaar als introducee tennissen. Zie hiervoor de instructies
bij het Jiba systeem. Een dagdeel kost:
Voor senioren:
€ 5,00
Voor junioren/asp. t/m 17 jaar: € 2,50
Tijdens tournooien en/of competities is deze
regeling beperkt mogelijk.
Losse baanhuur kost € 15,- per uur.

