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de Kruit
Uw adres voor:

41;!!’
Meulenb

Media

- steengrillen
- warm buffet alles met of zonder bowlen
- koud buffet
- kinderparty (bowlen en eten voor de kleintjes)

Als u iets te vieren hebt, maken wij graag een op maat
gemaakte offerte voor u, of het nu een personeelsfeest,
vrijgezellenfeest, verjaardagspartij of gewoon een uitje is. Bel ons of kom langs
om de mogelijkheden door te nemen of een afspraak te maken!
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Drukkerij Meulenberg B.V.
Rofterdamsekaai 6i 4331 GN Middelburg 1 Tel.: ou8 6351 26

drukkerij@meulenberg.nl 1 www.meulenberg.nl

Bowlïng/partycentrum
Kruîtmolenlaan 727
4337 KP Middelburg
Telefoon 0718-834882

834950
Teletax 017 8-842792

GRAAG TOT ZIENS!



VOORWOORD BESTUUR

Beste tennisvrienden,

Er is weer een tennisjaar voorbij en hopelijk is die naar ieders tevredenheid verlopen. We
wensen iedereen een geweldig, gezond, sportief 2015 toe. Tijdens de Nieuwjaars toss op
zondag 4januari om 14.00 uur kunnen we de krachtmeting op de tennisbaan weer aangaan
met elkaar. Aansluitend om 16.00 uur begint de Nieuwjaarsreceptie en we hopen dat
iedereen daar naar toe komt.
We willen ook langs deze weg Nanda van Zunderen en Peter Bil feliciteren met de geboorte
van hun zoon Xavi. Uiteraard hopen we dat Thirza en Mila samen met hun broertje Xavi later
ook komen tennissen.
Gelukkig blijft Nanda actief als lid van de Open Toernooicommissie. Piet Bekenkamp en Gé
Daamen zijn gestopt maar Rik Hartman en Ralph Toorop hebben hun functie overgenomen.
Samen met Liselotte Maes gaat dit viertal het Open Toernooi 2015 organiseren. We wensen
ze veel succes toe en hopen dat er weer veel mensen mee doen.
Als bestuur vinden we het fijn dat er nog steeds veel vrijwilligers actief zijn voor de
vereniging.De vrijwilligers zijn hiervoor bedankt tijdens de activiteit die we voor ze hebben
georganiseerd. Dit jaar hebben we een solextour over Walcheren gereden en aansluitend
gegeten in het chinees restaurant Shangri-La. We hopen dat we met z’n allen de vereniging
nog lang in stand kunnen houden.
Het clubhuis gaat helaas steeds wat meer achteruit. Jullie hebben waarschijnlijk zelf al
waargenomen dat de toegangsdeuren van het clubhuis vernieuwd moeten worden.Tijdens de
jaarvergadering op maandag 26 januari a.s. gaan we hierover met elkaar in gesprek. Als
bestuur komen we ook met een voorstel om een toegangscontrolesysteem aan te schaffen
zodat alle leden toegang hebben tot het terrein en het clubhuis.Hopelijk komen er veel
mensen naar de vergadering zodat we met z’n allen een weloverwogen besluit kunnen
nemen.
Onze webmaster Ralph Toorop is bezig om de website www.tvdauwendaele.nl zo
aantrekkelijk mogelijk te maken. Hij is op zoek naar foto’s en geschreven tekst over het wel en
wee van de vereniging. Vanaf het ontstaan tot heden. Materiaal kan digitaal aangeleverd
worden en gestuurd worden naar rtooropdelaere.nl Inzendingen zijn van harte welkom.
TV Dauwendaele is ook te volgen op facebook. Ondanks dat er veel leden van middelbare
leeftijd zijn of ouder proberen we toch met de tijd mee te gaan.
De jeugd heeft de toekomst. Door de enthousiaste tennisleraar Jasper Smit wordt er elke
week balvaardigheidstraining gegeven aan onze jeugdleden. Zij vinden dit erg leuk en doen nu
zelfs al mee aan de competitie. We wensen ze veel succes toe in het komende jaar.
Natuurlijk zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Suggesties om de club nog
aantrekkelijker te maken voor aankomende tennistalenten zijn welkom. Wil je meehelpen om
een ledenwerfcampagne te starten dan kun je je melden bij het bestuur.
We wensen iedereen weer veel tennisplezier toe. De KNLTB ledenpas kan afgehaald worden
op dinsdagavond 17 en donderdagavond 19 maart. We hopen jullie vaak op de banen en in
het clubhuis te ontmoeten.

Namens het bestuur,

Paula Korevaar. Voorzitter.
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Voor een efficiènte fundenng is ervaring
en kennis nodig. Wij zijn dé partner in
draagvermogen vanaf funderingsadvies
tot heiwerk.

BETON

Pit Beton Heipalerifabriek Kamperland
Sint Felixweg 2. 4493 PR Karnperland
Telefoon: 011337 15 53
E-mail; into@pitbetonnl

intersport Erik
Nieuwe Burg 22-28

Mi dd ei burg
011$ 611741

info@intersporterik.ni

Mcxx

Esprit

N [1w

Adidas

Ba boJat

Prince

II ca d

Wilson

Rackets bespannen vanaf € 15,95
Nieuw racket kopen? Laat u deskundig
adviseren, evt. kunt u rackets testen.

NIEUW-NIEUW-NIEUW-MIEUW-NIEUW

Doe de sport footscan....

Interspoft Erik is als SOLEMATE schoen-, en voetadviespunt uniek, Intersport Erik gebruikt

Solemate, dit is een digitale voetenscanner en een unieke 30 inlegzolentechniek. Solemate geeft

optimaal schoenadvies en maakt individuele inlegzolen naar de eisen van uw voeten.

Uw schoen en een Solemate werken als een twee eenheid, bieden optimaal loopcomfort en kunnen

loopoagemakken uitstellen of voorkomen.

Loop eens binnen bij Intersport Erik en laat u deskundig adviseren.

EEN GLIMLACH BEGINT BIJ UW VOETEN. Tretern



AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
TV DAUWENDAELE 2015

Datum: maandag 26 januari 2015

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: clubhuis

1. Welkom en mededelingen

2. Verslag ledenvergadering
Maandag 10 februari 2014

3. Jaarverslagen
3a Seniorencommissie
3b Jeugdcommissie
3c Onderhoudscommissie
3d Clubhuiscommissie
3e Ledenadministratie
3f Redactiecommissie

4. Financiën
4a verslag penningmeester
4b verslag kascontrolecommissie
4c verkiezingen kascontrolecommissie
4d begroting

Pauze
4e contributie (bedrag, type van contributie en wijze van betalen)

5. Voorstel aanschaf nieuwe toegangsdeuren clubhuis en toegangscontrolesysteem

6. KNLTB- Ledenpas afhaalavonden dinsdag 17 en donderdag 19 maart 2015

7. Rondvraag en sluiting
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 februari 2014

Aanwezig: 24 leden.
Afwezig met kennisgeving: Hans en Lucia Pfauth, Mark Blankenburg

01. Opening: de voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering.
Mededelingen: CSW huurt weer tennisbanen. Naast de voordeur wordt aangegeven
wanneer de banen verhuurd zijn.
Punt 4 wordt na punt 7 behandeld.

02. Verslag Algemene ledenvergadering van 4 februari 2013
Punt 04. Nieuwe kascontrolecommissie moet zijn Hans Pfauth en dhr. Rozenboom.

03. Jaarverslagen commissies:
3a. Senioren commissie: geen specifieke opmerkingen. Wel hoopt men meer
aanmeldingen te hebben voor de tennistoernooien in 2014.
3b. jeugdcommissie: Besloten wordt om op kosten van de vereniging, Jasper de
jeugdtennis ook dit jaar op vrijdagmiddag te laten geven.
TVD staat in de brochure van de KinderOpvangWalcheren dit jaar. Kinderen mogen
drie keer gratis komen tennissen op de vrijdagmiddag en ook de ouders krijgen
korting als ze lid worden. Op vertoon van de kortingspas hoeft men geen
inschrijfgeld te betalen. Er zijn nu 14 jeugdleden.
Jasper heeft tennislessen op de basisscholen gegeven en flyers uitgedeeld over
onze vereniging.
3c. Onderhoudscommissie: geen bijzonderheden.
3d. Clubhuiscommissie: geen bijzonderheden.
3e. Ledenadministratie: leeftijd: 18- 40 jaar 14 leden, 40-50 jaar 21 leden

50-60 jaar 22 leden, 60-70 jaar 43 leden
70+ 16 leden. Jeugdleden 14

De verdeling tussen mannen en vrouwen is gelijk.
3f. Redactiecommissie: geen bijzonderheden.

04. Financiën:
4a.Verslag penningmeester.

Blz. 3 Balans- alg reserves, vaste activa- overlopende kosten
Blz. 4 teruglopend inkomen: huur, minder contributie, Open Toernooi,
rente blijft minder. Afdracht KNLTB. Sponsoren(stabiel)

Liquide middelen gestegen.
Verdeeld over 3 banken ASNAMRO en REGIO bank groot deel. RABO kleiner
Deel.
Eigen vermogen: reservering voor de banen.
Bldz.7 Winst en verlies tekening:
Algemene kosten: elektra erg duur- verbruik hoog.

Uitleg hoge porto kosten.
Grote post Website opgezegd en naar een ander bedrijf.

4b.Verslag kascontrolecommissie:
De heten Pfauth en Rozenboom verlenen decharge voor het jaar 2013.
Compliment voor het overzichtelijk geheel voor de penningmeester.

4c.Verkiezing kascommissie: dhr. Rozenboom blijft en de heer W. Mosbach
wordt gekozen.

4d.Begroting: de kosten voor de jeugdtennis voor- en najaar moeten hierin nog
worden opgenomen. De leden gaan hiermee akkoord.
BIz. 9: toelichting op de begroting.
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PAUZE: 20.45 uur

05. Vacature: leden jeugdcommissie; Alle ouders van de jeugdleden hebben 2 maal een
e-mail gekregen of ze samen met andere ouders of een lid van het bestuur af en toe
een activiteit wilde organiseren of mee willen helpen. Helaas heeft niemand zich tot
nu toe gemeld.

06. Leden Sponsorcommissie; De contracten lopen dit jaar af. Con Vroegop zoekt het
uit. We hebben nog 5 windvangers sponsoren. De advertenties lopen via de
redactiecommissie.

07. Afhaalavonden KNLTB passen en inschrijven diensten: Evertjan stuurt nog een
herinnering naar alle leden.

08. Schoonmaak; De schoonmaak die gekoppeld is aan de bardienst verloopt niet altijd
naar wens. Soms maken (willen) de bardiensten niet schoonmaken.
Uitbesteding schoonmaak kost € 3000,- voor een keer per week.
Werkt misschien ook niet. Maar wat dan wel?
Dhr. Rozenboom doet de suggestie om bij aanvang van de bardienst aan te geven
in welke staat men het clubhuis heeft aangetroffen. De mensen die daarvoor in het
clubhuis zijn geweest kunnen hier dan over aangesproken worden door het bestuur.
Het is moeilijk om de avonden vol te krijgen: minder leden, leden kiezen om schoon
te maken overdag en bardiensten worden afgekocht.
Bardiensten alleen laten draaien voor leden die dat willen, altijd met minimaal 2
personen afsluiten.

Punt 4e. Contributie: Besloten wordt om geen externe schoonmaak in te huren
hierdoor hoeft de contributie niet verhoogd te worden.

09. Samenwerking met andere tennisverenigingen: Er is een oriënterend gesprek
geweest met MLTC. We zijn echt twee heel verschillende verenigingen.
Afgesproken is dat men zich bij beide verenigingen kan inschrijven voor toernooien.
Er hebben zich twee damesteams ingeschreven voor de wintercompetitie bij MLTC.
Mosseltoernooi ging niet door omdat bij TVD de eigen toernooien al niet genoeg
aanmeldingen hadden.
Voorstel: Mogelijkheid bieden om competitie teams samen te stellen met leden van
MLTC. Gezamenlijke ledenwerving tijdens activiteiten van de KNLTB.
Toss avonden openstellen.
Het bestuur zal de mogelijkheden bekijken om activiteiten met b.v. Arnemuiden of
Oost-Souburg aan te gaan.

Landelijke Projecten. Impuls. Er kan subsidie gegeven worden op projecten die sport
stimuleren. Men kan samen met andere verenigingen iets opzetten waarbij men
mensen aan het sporten krijgt. Er wordt een plan van aanpak ingediend en als het
wordt goedgekeurd kan men met subsidie, minimaal € 10.000 dit project uitvoeren
over 2 jaar, daarna moet het ingeburgerd zijn. Jammer genoeg hebben wij geen
leden die dit op zich kunnen/willen nemen.

10. Rondvraag en sluiting
Vraag: Kunnen we voor het DolIs toernooi mensen van buiten onze vereniging
vragen om mee te doen. Dit is geen bezwaar.
Opmerking; de datum van het sluitingstoernooi staat verkeerd in het clubblad. Het
moet zijn zondag 26 oktober

De voorzitter sluit om 21.50 uur de vergadering.
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VAN DE PENNINGMEESTER:
Op de Algemene Ledenvergadering die dit jaar gehouden wordt op maandag 26 januari 2015

worden de nieuwe contributiebedragen vastgesteld voor het nieuwe seizoen. Het nieuwe
seizoen start weer op 1 april 2015.

Zo snel mogelijk na de vergadering krijgen alle leden een email waarin de
contributiebedragen voor het nieuwe seizoen vermeld staan.

Dus als je e-mailadres nog niet bekend is bij ons, geef het dan gelijk door dan mis je niks!

Daarna is het de beurt aan jullie: alle leden maken zelf de contributie over op het
bankrekeningnummer van Tennisvereniging Dauwendaele: NL25ABNA06122741 01.

Let op: er worden dus geen facturen meer verstuurd en ook geen automatische incasso’s
gedaan!

De betalingen moeten uiterlijk 1 maart 2015 binnen zijn.
Want op dinsdag 17 maart en donderdag 19 maart zijn in het clubhuis de

ledenpasafhaalavonden gepland. Op beide avonden tussen 19 en 21 uur wordende nieuwe
ledenpassen uitgereikt. Op 1 van de dagen kan je dus je nieuwe pas ophalen. Ook moeten

de senioren hun bardiensten voor het nieuwe seizoen invullen.

Wanneer krijg je dus je nieuwe pas:

Seniorleden: als de contributie betaald is en de verenigingsdiensten geregeld zijn.
Juniorleden: als de contributie betaald is

Pas na ontvangst van de ledenpas kun je dus weet tennissen op de banen van 1 april 2015
tlm 31 maart2016!

Indien er geen verenigingsdiensten gedraaid (kunnen) worden dan kunnen deze worden
afgekocht tegelijk met het voldoen van de contributie per bank of contant op één van

bovenstaande avonden.

Voor de mensen die helaas geen lid meer willen blijven geldt dat ze voor 1januari 2015 op
moeten zeggen bij de ledenadministratie.

Wil je weten wat er allemaal gebeurd is bij onze vereniging afgelopen seizoen en wat de
nieuwe plannen zijn voor het nieuwe seizoen, kom dan naar de Algemene Ledenvergadering
op 26 januari en laat je stem horen!

Tot dan en anders zie ik jullie allemaal op de ledenpasafhaalavonden.

Evertjan
w gi irJ

0
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JAARVERSLAG SENIORENCOMMISSIE 2014

Het tennisjaar 2014 is voor de Seniorencommissie een relatief rustig jaar geweest.
Belangrijk uiteraard was de terugkeer van een herstelde voorzitter van onze commissie.

Er waren drie tennisactiviteiten , het 7e Han Tuinman Toernooi, het Guy’s
vrijdagavondtoernooi en het Herfsttoernooi als seizoensluiting.
Het Doli’s vrijdagavond toernooi kon wederom niet doorgaan vanwege te weinig
inschrijvingen ondanks het feit dat de buurvrouw, vriendin of nichtje ook mee mocht doen.
De Seniorencommissie zal geen poging meer doen de DolI’s avond “nieuw leven in te
blazen” maar wij vinden de dames wel heel erg belangrijk binnen onze vereniging en hebben
daarom het plan om op een zwoele zomeravond in juli 2015 een gecombineerd Dames
Dubbel en Gemengd Dubbel te organiseren, waar we de deelnemers( bij voldoende
aanmeldingen) mogelijk met een tropisch intermezzo kunnen verrassen.

Onderstaand de toernooien die in 2014 hebben plaatsgevonden:

zaterdag 22 maart: Han Tuinman Toernooi
aantal deelnemers 28

aantal deelnemers 14
vrijdag 17 oktober: Guy’s Toernooi

zondag 26 oktober: Herfsttoernooi
aantal deelnemers 20

Aan het eind van ieder toernooi hoort de Seniorencommissie telkens weer hoe leuk en
gezellig het was, denk daar aan als u de nieuwe toernooikalender ziet, noteer de data in uw
agenda en stimuleer uw tenniscollega’s in te schrijven.

*********************

JAARVERSLAG CLIBHUISCOMMISSIE 2014

Ook dit jaar weer een verhaaltje van de clubhuiscommissie.
Dit jaar, met steeds minder leden, kwam het nogal eens voor dat er geen bardienst was. Dit
is gelukkig regelmatig opgevangen door commissieleden. (die een sleutel hebben).
Zo konden jullie toch van een consumptie genieten en gezellig if nakletsen.
Onze dank gaat dan ook uit naar deze commissieleden.

Voor de bardienst begint willen we graag dat je een lijst invult.(zoals afgesproken in de
jaarvergadering) Je geeft daarop aan in welke staat het clubhuis is bij aanvang van je dienst.
Dit wordt nog wel eens vergeten.
Dat is jammer want dan kunnen we ook niet zien of iedereen zich aan de afspraken houdt.
Het bestuur bekijkt deze lijsten en spreekt de desbetreffende persoon erop aan. (indien
nodig)

Tijdens het open toernooi hebben wij weer gebruik kunnen maken van vele vrijwilligers die er
weer stonden om de mensen van buiten de vereniging ook van drankjes en hapjes te
voorzien.Dit wordt door de clubhuiscommissie erg gewaardeerd en hopelijk kunnen we
volgend jaar weer op enthousiaste leden rekenen.
We kregen daarover ook van mensen buiten de vereniging positieve reacties.
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Altijd uitstekende kwaliteit en lage prijzen!
GROENTE EN FRUITHANDEL

M.P. v. AMROOY
SPECIALIST IN HET OPMAKEN VAN

FRUITSCHALEN EN MANDEN

M. P. v. AMROOY
TeI.OI 18-616916
MIDDELBURG

Voltaweg 33
4338 PS îv’iUdeIburg
T (0118) 62 76 80
F (01 18) 63 94 93
www.autoservicevanliere. ni
info©autoservicevanliere. ni

DAMES- EN HERENKAPSALONS

MicheÏÏe Haarmode
J. van Reigersbergstraat 1
4336 XX Middelburg
0118-6381 04

Lange Kerkstraat 7
4461 JG Goes

0113 -27 6873

Dorpsplein 33
4371 AC Koudekerke

0118-552676

Kanaalstraat 74
4388 BP Oost-Souburg

0118-474188

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE NIEUWE PAUW

Winkelcentrum Dauwendaele
Vrijlandstraat 39-41, 4337 EB Middelburg

Telefonisch reserveren mogelijk

maandag 16.00-21.00 uur
dinsdag t/m donderdag 15.00-21.00 uur

vrijdag t/m zondag 12.00-21.00 uur

LJTSERVICE

Vari Lir
BOSCH
Srvice

Servicepartner

A.RK.
Aircoservice
cDnderhoud
Verkoop nieuw en gebruikt

TeI./Fax 0118 - 615229



We hebben minder leden maar het blijft toch een
gezellige vereniging.
Het is wel een kleine groep die gebruik maakt van de
faciliteiten van het clubhuis.
Maar dat is dan ook een heel gezellige groep en we
hopen dat het de andere leden aanspoort om ook aan de
bar te komen zitten,voor koffie of thee en/of een drankje.

Zoals bij alle leden bekend is wordt er van iedereen iets
terugverwacht buitenom het tennis.
Ieder mag kiezen voor een activiteit om de vereniging

draaiend te houden. Een grote groep zit al in een commissie en steekt daar veel vrije tijd in.

Van alle leden wordt verwacht dat die ook een klein steenije bijdragen.

In de vorm van batdienst met wat schoonmaak werkzaamheden.

Heel veel mensen gaan daar heel serieus mee om en zijn tijdens de bardienst flink aan de

poets. PETJE AF!!!!
Jammer dat er nog steeds leden zijn die denken dat die afspraken niet voor hen gelden.

Hopelijk wordt het nieuwe jaar weer een goed en schoon jaar. Wel zo fijn schone tafels,

toiletten en vloeren.AIs het regent is het wel de bedoeling dat je gewoon komt voor de

bardienst en de werkzaamheden uitvoert die opstaan.
Ben je daarmee klaar en zijn er geen tennisleden aanwezig kan je daarna gewoon naar huis.

Met zijn allen kunnen we de vereniging draaiend houden en blijft het gezellig.

We hopen dat een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.

De Clubhuiscommissie
* ** * ****** * ** *

VERSLAG ONDERHOUDSCOMMISSIE 2014
Er is alweer een jaar verstreken, dus daarom weer een nieuw verslagje van 2014 van de

onderhoudcommissie. Zoals de meeste mensen wel hebben gezien zijn wij dit jaar weer

lekker bezig geweest met ons clubje. Wij vegen nog steeds iedere vrijdag- morgen de banen,

wij controleren regelmatig de netten, controleren of de hoogte van de netten nog klopt en in

het najaar ruimen wij zoveel mogelijk de bladeren op, zowel op de banen als daarbuiten.

Aan de slootkant moeten wij het gras regelmatig maaien en tussen de tegels al het onkruid

weg halen, dit moet natuurlijk ook bij de ingang van het terrein en het terras. De gemeente

heeft de sloot schoon laten maken en aan de slootkant naast het clubhuis een boom

weggehaald, en achter en naast de oefenkooi de bramenstruiken weggehaald, dit scheelt

ons flink wat werk .We hebben hier en daar wat onderhoud aan het clubhuis gedaan, de

verwarming gecontroleerd, kapotte lampen vervangen, in het najaar de bladeren van het

dak vegen en de goten schoonmaken. Als er toernooien zijn, moeten de banen extra

geveegd worden en de feestverlichting moet worden opgehangen en weer opgeruimd. Wij

hangen in het voorjaar de windvangers met reclame op, en halen dat in het najaar er weer af

,want de storm zou het hekwerk weer om kunnen blazen. Op de velden moeten wij in het

voorjaar, en najaar het mos bestrijden. In de winter komen wij niet iedere week voor

onderhoud dus hebben wij even een rustperiode (of er moeten zich problemen voordoen dan

proberen wij die te verhelpen ). Gelukkig is het dit najaar nog niet echt koud geweest

daarom konden wij de heg rond het terrein helemaal knippen en scheren. Al dit werk hebben

wij met veel plezier gedaan, want af en toe kwam er wel eens een lieve dame (van de

vrijdag morgen tennis) die wat lekkers had gebakken voor bij de koffie voor die aardige

zwoegende mannen van het onderhoud, dank u wel hoor. Ziezo iedereen is weer een beetje

op de hoogte wat er allemaal op en rond het clubhuis gebeurd. Namens de mensen van het

onderhoud wens ik dat iedereen weer lekker kan tennissen, zowel in de winter als in de

zomer.
Vriendelijke groet van
Onderhoudcommissie
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JAARVERSLAG JEUGD 2014

Het afgelopen najaar heeft er voor het eerst een competitieteam vanuit de jeugd meegedaan
aan de KNLTB woensdagmiddag competitie. Dit waren, in alfabetische volgorde, Danique,
Demi, Estelle, lsabel, Meike, Mike, Rozan en Xiang. De competitie bestond uit
7 woensdagmiddagen achtereenvolgend en gemiddeld hebben de kinderen er elk 4 van
gespeeld. Dit hebben ze heel knap gedaan!! We hebben ze allemaal fantastische ballen zien
slaan, ze hebben heen en weer gerend met zwetende koppies, maar wat wij het allerknapste
vonden was dat ze zo eerlijk en sympathiek hebben gespeeld. Altijd was er een vriendelijke
handdruk voor de tegenstander en er was geen verdriet bij een verloren wedstrijd, ze waren
het er allemaal over eens: we hebben een gezellige middag samen en ach ja, soms
verliezen we... niets aan te doen! Daar kunnen andere kinderen (en sommige
volwassenen) nog eens wat van leren ;-)

Wat ook leuk was om te zien, was dat de kids al zo
goed konden tellen. Dit hebben ze geleerd vanuit de
lessen die op de vrijdag worden gegeven door
Jasper Smit. Ze moesten dit voor het eerst gaan
toepassen in een echte wedstrijd en deden dit
super! Bij een tie-break heeft 1 van ons er wel altijd
bijgestaan, maar dit was meet voor de zekerheid
want ook dat ging al behoorlijk goed.

Nu de winter voor de deur staat, wilden de dames en de heer uit het team toch verder. Dit
bleek helaas niet mogelijk. Samen met TV De Schelde hadden wij als enige club uit Zeeland
opgegeven om mee te doen aan de wintercompetitie. We hebben contact gezocht met deze
club en gaan proberen een uitwisseling op touw te zetten. De jeugd zal hier zeker nog
bericht van (gaan) krijgen.

Naast de 8 kinderen die nu hebben meegedaan aan de competitie, kunnen natuurlijk nog
meet kinderen zich opgeven! Dit kan via aaertssenhotmail.com of tascha20(hotmail.com.

We wensen iedereen een gezond en sportief nieuwjaar toe!

G roetjes,
Annette en Natascha
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JAARVERSLAG REDACTIECOM MISSIE 2014

Het is weer zover, december is het inmiddels al weer en dus is het tijd voor een kort
jaarverslagje van de redactiecommissie.

De redactiecommissie . .. dat is nog steeds de samenwerking tussen Marjan Daamen en
ondergetekende voor het verzamelen van info, het redigeren en drukklaar maken van de
Rally. Monique Rooyakkers gaat over de distributie en Liselotte Maes tekent voor vele
foto’s. Een prima samenwerking. Bedankt collega’s!

De Rally kan ook blijven bestaan dankzij onze trouwe adverteerders. Zij blijven ons steunen,
en vele adverteerders doen dat echt al jarenlang. Héél hartelijk bedankt:

Bowling/partycentrum de Kruitmolen, Erik Intersport, Autoservice van Liere,
Primera Van ‘t Westende, Groente- en fruithand& M.P. van Amrooy, Michelle
Haarmode, Chinees-Indisch restaurant De nieuwe Pauw, Bas+Mar de Jager,
Stomerij Veldman, BD Store, Pfauth logistieke dienstverleners,
Autobedrijf Statenlaan, Zeeland Refinery, Pit Beton, Weststrate verpakkingen,
Spruijt pallethandel, Schinkel adviesgroep,Bruynzeel keukens en kasten BV

De belevenissen van Leo, Piet en Tonny, de haiku’s van Wim (zie hieronder). Ze zijn zo
welkom als bijdrage voor de Rally. Dat geldt nog steeds voor alle aspirant schrijvers! Heb je
iets te vertellen over je vakantie, iets mee te delen, te vragen, lief of leed bekend te maken

stuur dan je inzending naar de Rally op het bekende mailadres:
clubblad(tvdauwendaele.nl

Wie schrijft die blijft!

(

En natuurlijk vergeten we ze natuurlijk niet te noemen, de vaste bezorgers van de Rally.
Zij zorgen ervoor dat u het clubblad netjes thuisbezorgd krijgt. Bedankt weer allemaal en we
hopen dat we nog lang een beroep op jullie mogen doen.

Namens de redactiecommissie,
Annemiek Parée

Rest mij nog iedereen een gelukkig 2015 in goede gezondheid toe te wensen, met veel
sportplezier
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vanaf 1962 hebben bas+mar de jager zich als interieurspecialisten gevestigd op het
prachtige kerkplein in de kern van kapelle. samen met de medewerkers zwaaien zij
de scepter over 2.500 m2 woonbeleving. géén boulevard, géén dertien-in-een-dozijn zaak
maar een bedrijf waar sprake is van een exclusieve woon- en werkvisie. u krijgt er advies
van gemotiveerde mensen die uw individuele woonwensen van klein tot groot vertalen en
realiseren tot een harmonieus geheel. trouwens: weet u hoe belangrijk het is om, voordat
u gaat nieuwbouwen of verbouwen, alles door te spreken en te (laten) regelen? komt u
maar eens naar kapelle en stapt u maar binnen. u bent van harte welkom en: uw auto
kunt u altijd kwijt op onze privé parkeergelegenheid.

••fl•& / i J/fffirrr s bas+mardejager
.... cJ—--—’uuuu/ • rai kerkplein 57 kapelle
• e • 0113343810

S www.basmar.nl

DE REDACTIECOMMISSIE WENST U EEN

0 0
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HET 20e OPEN DAUWENDAELE TOERNOOI

Weer is er een jaar voorbij en weer kunnen we terugkijken op een alleszins geslaagde
“aflevering” van het jaarlijkse Open Toernooi van de vereniging..

Het was wederom gezellig, er waren
veel spannende partijen , er is eigenlijk
geen onvertogen woord gevallen en de
“sfeer” was als vanouds: relaxed en
voor veel deelnemers een soort
jaarlijkse, feestelijke reunie.

Was er dan helemaal niets op aan te
merken??
Jawel: het aantal deelnemers blijft
afnemen en ook in 2014 zaten we in de
dalende lijn; overigens is dit een
tendens die bij bijna alle verenigingen te
zien is.
Maar om met Johan te spreken: “elk
nadeel hep z’n voordeel”. Het voordeel
hebben we bij minder deelnemers
gezocht in de indeling in poules: de
spelers voeren daar wel bij omdat ze
meer partijen dan anders konden
spelen.
Verder blijft het jammer dat niet meer
Dauwendaelers” zich voor het toernooi
hadden ingeschreven.

De thuisblijvers” kregen ook dit keet weer ongelijk : dit jaar vielen opnieuw vele
clubgenoten in de prijzen:
HE5 le Jasper Smit; HE6 2e Piet de Rooij;
DD6 2e Nicole de Bever-de Regt/Monique Rooijackers;
GD6 le Nicole de Bever-de RegflRalph Toorop;
HD7 le Wil ly de Jong/Henk van Riel;
HD7 2e Fons Toorop! Gé Daamen (ja ja, niet gedacht/verwacht, hè).

Nanda was dit jaar toernooileider en ze heeft dat voortreffelijk gedaan. De aanvraag voor het
Open Toernooi van 2015 is alweer de deur uit en de toernooicommissie 2015 zal een
andere samenstelling hebben: Piet Bekenkamp en ondergetekende vonden het na 3 jaar tijd
worden ruimte te maken voor de jongere generatie: Jasper Smit, Ralph Toorop, Rik Hartman
gaan er, samen met de (gelukkig!!) blijvenzittende” leden, Nanda van Zunderen en Lisellotte
Maes volgend jaar een denderend toernooi van maken.
Geweldig dat jongeren de opengevallen plaatsen gaan opvullen!! Landelijk gezien loopt het
aantal vrijwilligers binnen verenigingen terug,,maar binnen onze club hebben we daar nog
niet zo veel last van.

Stel deze jonge mensen niet teleur en doe in 2015 (weer) mee

Ik dank mijn commissiegenoten van de afgelopen jaren voor hun geweldige inzet en de
prettige samenwerking en wens ze veel succes toe in de komende jaren.

Gé Daamen
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VRIJWILLIGERSDAG

Al 10 jaar hebben wij, de vrijwilligers van TVD, om de 2 jaar een uije, als bedankje voor alle
verrichte werkzaamheden. Op hun beurt en ieder op zijn eigen gebied laten de vrijwilligers
de andere leden genieten van hun sport en sociale contacten, met een drankje erbij in het
clubhuis.
Achtereenvolgens hebben wij de volgende uitjes gehad twee maal bij de jeu de boules
vereniging Petanque met een lopend buffet; bowlen in de Kruitmolen en borrelen in het
clubhuis; een glow midgetgolf met een dinertje; boerengolf met barbecue en deze keer is
het een verrassingstocht : een solextocht over Walcheren.

Op zaterdag 30 augustus 2014 om 14.00 uur rijden wij op de fiets naar Koudekerke. Daar
aangekomen staan er twee rijen solexen voor ons klaar, meteen goed voor wat heerlijke
nostalgische herinneringen.
Na een grondige technische uitleg, hoe de solex te starten, stil te staan, op te laten trekken
en te remmen, ontstaat er toch de nodige hilariteit bij het starten en proefrijden. Nou, dat valt
bij de meesten toch wel even tegen, maar . -. oefening baart kunst.

Na het aanlopen of —trappen (zweetwerk) scheuren wij richting Dishoek, achter onze kloek,
Paula, aan die probeert om alles min of meer in toom en achter haar te houden. Zij en Rob
hebben deze tocht uitgezet en al een keertje gereden maar de een na de ander probeert zo
hard en zo snel mogelijk elkaar de bef af te steken en Paula verliest al tamelijk snel de regie.
In Koudekerke, de eerste stop, kijken we meteen tegen volle terrassen aan. Het jaarlijkse
ringsteken is aan de gang en dat verklaart meteen waarom er geen plek meer vrij is op het
terras. Er wordt een groepsfoto gemaakt en snel rijden we onder langs de duinen richting
Vlissingen, hierbij de paarden passerend die ons vragend nakijken. Wat zijn dat voor 1 pk
monstertjes?

2. .

Op een gegeven moment begint de groep echt te scheuren en serieus uit elkaar te vallen, tot
bij de tweede stop, de kanovijver. Daar vinden we elkaar weer terug. We maken Anneke
Wattel nog wegwijs hoe te starten en te stoppen en daarna gaat het richting boulevard.
Prompt krijg ikzelf mijn solex even niet meet aan. Na een paar keer aaien en steigeren en
nadat Rob en Paula al terug komen gereden, krijg ik hem plotseling weer aan de praat.
Ondanks dat we niet en bloc over de boulevard rijden, hebben we toch wel bekijks! Bij
Michieltje zijn we weer allemaal samen met onderlinge sterke verhalen. Hoezo oud? We
lijken wel een stel kinderen met een nieuw speeltje!
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Na een stief kwartiertje gaat de tocht weer verder, via de groene boulevard richting
Karnemelksehoek, waar wij zullen gaan genieten van biertje, wijntje, katrijntje. Diverse lieden
horen het woord “drinken”en stuiven weg, öp naar de beklimming van de dijk bij de molen.
Naar boven toe is het meetrappen geblazen, anders slaat het motortje af, maar alles lukt
redelijk. Totdat ik naar beneden rijd, mijn monstertje begint te stotteren en ... valt beneden
spontaan stil. Daar sta ik dan, de test achter mij scheurt als idioten voorbij. Benzine en
toevoer tank checken, alles lijkt o.k. , maar na diverse keren aanlopen en proberen, verdomt
hij het nog steeds. Zelfs aaien en een suikerklonije helpen niet!
Gelukkig komt Paul terug met Paula, ik word toch gemist. Paul denkt het varkenije wel even
te kunnen wassen maar na diverse pogingen en de 100 m. in 10 seconden, geeft ook hij het
op.
Paula komt met de oplossing. Wij wisselen van solex en ik duw haat terug naar het station.
Daar staat er nôg een met panne, Hans, niet één maar twéé lekke banden. Volgens mij lek
gestoken door iemand die niet kon hebben dat hij iedereen sneed en inhaalde!
Als voorzitter en organizer staat Paula weer haar mannetje en belt direct het verhuurbedrijf
terwijl de rest verder gaat naar de borrel. Binnen een kwartier hebben we weer twee nieuwe
monstertjes.
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Bij aankomst van ons drietal zit de rest al aan bier en wijn. Het is de bedoeling na wat
gedronken en bijgepraat te hebben gezamenlijk weer te vertrekken, maar u raadt het al: de
coureurs onder ons zijn al weer vertrokken. Ze ruiken waarschijnlijk hun stal, hoezo 1 pk?
Paula probeert ons: Evertjan, Eric, Ralph en ik, met wat aanwijzingen nog te corrigeren en
rechtdoor te sturen en een stukje verder rechtsaf, maar dat kwam niet goed door. Met hoge
snelheid en de wind in de oren, kwamen wij in Ritthem terecht ... waar we dus niemand
meer zien! Gelukkig zijn we het erover eens dat we Koudekerke over Middelburg ook zo
wel weten te vinden en onder veel gelach gaan wij weer verder. Door Dauwendaele, en bij
de brug over het kanaal zien we daar Wim rijden, in zijn eentje! Wij de brug over en wég was
Wim, maar aan de kant van het voormalig zwembad komen wij Paula, Ans en nog wat
dames tegen. Daar hebben we ons maar bij aangesloten.
Bij Nehalennia (Wellinge) gaat het goed, daarna tijden de drie mannen ervandoor. In
gesprek met Paula, hoor ik dat ze in de zenuwen zit omdat ze Marjan en Gé is kwijtgeraakt
en die zijn in dit gebied niet zo bekend. Wie weet ... zitten die straks in Zuid-Beveland!
Bij het verhuurbedrijf blijkt haar angst ongegrond, iedereen en alles is present en, na kletsen
en plassen, vertrekt er weer een stel (zelfs mijn maatjes) met spoed richting de Wok in
Middelburg, voor een lopend buffet.
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DMÂN
stomerij wasserj

Gostrat 44a ‘ Middelburg
tel (0118)639164

%ic4ooqtr,e&
openingstijden:

Vanuit het haven- en industriegebied van Vlissingen-Oost verzorgen wij een breed dienstenpakket
voor industriële en maritieme bedrijven. Van oudsher zijn wij thuis in opslag, met als specialisatie

de gecertificeerde behandeling en opslag van chemicaliën.

Met daarbij aanvullende diensten als transport, expeditie en verzorging van douaneformaliteiten,

helpen wij u goed op weg.

PFÂUTH
LOGISTIEKE DIEN5TVERLENEKS

F

Ritthemsestraat 499 Havennummer 1128 1 4389 PAVlissingen-Oost 1 +3i(o)u8 467799 www.pfauth.nl

bd. store
OUTDOOR FASHION ACTION

Achter de Houttuinen 34
MÏddelburg

JËANSmaandag m vrijdag 8.33 tot 8.00 uur zaterdag 9,00 tot 1230uur
WRANCLER LEVI S CARS CLF

opslag expeditie transport douane



Lopend buffet nu vastgebonden, want na het zittend scheuren op zon monstertje (ze hebben
het fantastisch gedaan hoor) hebben we om 19.00 uur toch wel enorme trek. Wokken of
tepanyaki ... je houdt er van of je houdt er niet van. Het eten was heerlijk en goed, er werd
lekker gedold en steken onder water gegeven, heel ontspannend allemaal.

Het was een zeer gemêleerd gezelschap, bestaande uit (na drie afzeggingen) 19 personen.
Iedereen beleefde het op zijn eigen manier en ik denk dat ieders dank volledig uitgaat naar
het dagelijks bestuur. We kunnen terugkijken op een geslaagd evenement. Hartelijk bedankt.

p.s. Wil je dit ook meemaken, geef jezelf dan op als vrijwilliger voor een van onze functies
van onze gezellige vereniging. We moeten het voor en door elkaar doen
Aad, onderhoud.

** *** *** ** * ** * * *

Beste tenniscollega’s,

Onze vierde wedstrijd zit er al weer op, we moesten spelen tegen Zierikzee thuis(als jullie het
nog niet wisten, want een paar waren er niet echt bij, ik zag het ook nog maar net).De eerste
wedstrijd ging Henk samen spelen met Roland. Mannen een erg leuke pot, de eerste set met
een tiereak verloren met 6-7. Jammer er had meer ingezeten. De tweede set was spannend
en jullie werden met de slagen te voorzichtig, jullie durfden niet meer door te slaan, tja Henk
wel maar dan ging het wel eens fout, en dan weer de kreet oooooooh neeeeee johhhh, maar
helaas net verloren met 4-6, jammer mannen heel goed partij gegeven. De tweede wedstrijd
ging Jo samen met Piet, de eerste set ging het geweldig goed, Piet vanaf de baseline met
harde klappen, en J0 kon af en toe de ballen neijes afmaken maar toen kwam de tweede set
en was er maar weinig over van wat er daarvoor gebeurde, vooral bij Piet ging de service
niet meet en zijn harde klappen lukten niet meet. De tegenstander kwam er achter dat als ze
een slicebal gaven aan Piet hij die ballen niet goed raakte, dus hebben ze daar dankbaar
misbruik van Piet gemaakt, Jo stond er bij en keek ernaar want meer kon hij niet doen. Jo
had al last gekregen van zijn lies, dus ging het lopen niet meer zo lekker. Jo, niet meer de
avond voor de wedstrijd te veel oefeningen met je lies doen, volgende keer standje
andersom. Wedstrijd nummer drie ging Kees met Roland, dit was een geweldig spannende
partij, maar Roland besef jij wel wat een vooruitgang jij hebt gemaakt de afgelopen periode
wat een geweldige partij jij stond te tennissen? Oké er waren wel een aantal dingen die
minder gingen maar dat kan de beste overkomen, (dat was tenslotte bij mij constant in de
wedstrijd) en dan Kees naast je, die sleepte je echt naar flinke hoogte, want Kees was in de
wedstrijd flink gemotiveerd. Hij stond een hele goede partij te spelen en mooie ballen aan het
net weten af te maken( heeft hij van opzij van mij gezien denk ik) maar helaas net verloren.
De eerste set met 4-6, de tweede gewonnen met 6-3 en de derde verloren in een tiebreak
met 6-7. Mannen een geweldige partij tennis gespeeld! Toen de vierde wedstrijd, nou daar
ben ik snel klaar mee want die was er niet. Henk moest met Leo, Henk heeft gespeeld met
mij samen. Het was knudde met twee netjes. Aan het net liep het niet bij Henk, sorry Henk, ik
vergat even dat ik ook wel een paar ballen aan het net uit sloeg Ga een paar, we gaan
natuurlijk niet alles vertellen en we moeten tenslotte niet overdrijven). Verder liep de service
van ons twee best wel redelijk maar onze boog balletjes werden iedere keer weer
aangevertjes, maar was het echt niet zo, dat wij net de twee sterkste spelers hebben gehad,
volgens mij wel toch Henk?????? Ik durf de uitslag bijna niet op papier te zetten, maar net
aan verloren met 1-6 en 1-6. Ik moet ook nog vermelden dat Aad dit keer niet reserve stond
maar hij was onze mascotte , dat beviel de ploeg toch het beste, dat kan je aan de uitslag
zien, verloren met 0-4. Een lichtpuntje is dat Willy weer terug is, hoe en in welke gesteldheid
weten we nog niet.

Vriendelijke groet,

Leo
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Han Tuinman Toernooi voor
senioren

Zaterdagmiddag 28 maart 2015
Vanaf 13.00 uur

“Schrijft u zich snel in voor dit toernooi, want u
weet: wie het eerst komt, het eerst maalt. Vol is
vol.”

Herinnert u zich deze tekst nog? Uit de oude
doos, zult u zeggen. En dat is helemaal waar.
Het stamt nog uit de tijd dat je als lid van
tennisvereniging Dauwendaele snel moest
reageren na het uitkomen van het clubblad,
wilde je mee kunnen doen met de interne
toernooien die werden georganiseerd. Die tijd is
voorbij, dat weten we ook wel. Toch hopen we
dat het een beetje storm loopt, zo tegen half
maart.

Dit toernooi is altijd een erg gezellig
toernooi, dus mis het niet!
Het wordt een mix-dubbel toernooi met
wisselende partner; vreemdgaan is dus
verplicht! Ieder seniorlid kan zich dan ook
individueel inschrijven, ongeacht zijn of
haar speelsterkte.
Zo lang hoeft u echter niet te wachten; u
mag zich nu al aanmelden als deelnemer
aan het Han Tuinman Toernooi 2015. Doe
dat wel uiterlijk 16 maart 2015 want dat is
de uiterste inschrijvingsdatum voor dit
toernooi.

U kunt zich aanmelden door de opgavestrook in dit clubblad in te vullen en te deponeren in
de grijze brievenbus in het clubhuis naast de meterkast.
Ook kunt u zich via de mail voor dit toernooi aanmelden. Doe dit dan door een mail te sturen
aan: seniorencommissie@tvdauwendaele.nl
Let op: via de mail krijgt u ook bericht om aan te melden voor dit toernooi. Deze mail niet
beantwoorden via een reply, alleen direct via bovengenoemd email-adres.

Tot zaterdag 28 maart,
Rob Korevaar, namens de seniorencommissie.
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TOERNOOIKALENDER 2015

ZONDAG 4 JANUARI

Aanvang 14.00 u
Aansluitend: Nieuwjaarsreceptie 16-18 uur

ZATERDAG 28 MAART

HAN TUINMANTOERNOOI
Aanvang 13.00 uur
Mixed-dubbel met wisselende partner

VRIJDAG 3 JULI

ZOMERAVONDTOERNOOI
Aanvang 19.00 uur
Vaste koppels GD/DD

VRIJDAG 2 OKTOBER GUYSTOERNOOI

Aanvang 19.00 uur
Herendubbeltoernooï

ZONDAG 1$ OKTOBER HERFSTEOERNOOI

Aanvang 13.00 uur
Middagtoernooi, mixed-dubbel met wisselende partner

Aanmelden kan via emafladres seniorencommissie(i)tvdauwendae1e.nl of
door het aanmeldingsformulier in te leveren in de grijze brievenbus in het
clubhuis.

Veel tennisplezier in 2015!!

NIEUWJAARSTOSS
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TENNISVERENIGING DAUWENDAELE

Wie, wat, waar & hoe?

I33ejaargang nr. 112 januari 2015

BESTUUR telefoon email
Voorzitter 625939 Paula Korevaar infotvdauwendaele.nl
Secretaris 463767 Trudy Olipitz —? bestuur(tvdauwendaele.nl
Penningmeester 410721 Evertjan Tommel geldtvdauwendaele.nl

SENIORENCOMMISSIE JEUGDCOMMISSIE
seniorencommissietvdauwendaele.nl vacant
Voorzitter: Rob Korevaar 625939
Piet Bekenkamp 637214
Wim Hoek 641490
Liselotte Maes 636701
Hans Pfauth 623433 LEDENADMINISTRATIE

IedentvdauwendaeIe.nl
OPEN TOERNOOICOMMISSIE Paul Bracke 638401
Nanda van Zunderen 641707
Liselotte Maes 636701 COMPETITIELEIDER
Rik Hartman competitieleider(tvdauwendaele.nl
Ralph Toorop Paul Bracke 638401

CLUBHUISCOMMISSIE BARDIENST: Sleutels ophalen bij:
Koos Bekenkamp 637214 Anneke Wattel ‘ 611095
Jannie Betlem 629959 Oostmede 27
Lucia Pfauth 623433

OUDERHOUDSCOMMISSIE
Cees de Groot (contactpersoon) 640041
Leo Houmes 629206
Jo Ridderhof 636898 SPONSORCOMMISSIE
Aad de Jong 468013 contactpersoon: Con Vroegc 629966

TRAINER REDACTIECOMMISSIE cIubbladtvdauwendaele.nl
Tennisschool Smit Annemiek Parée 637259
tel. 0610888621 Marjan Daamen 615091
Tennisleraar Jasper Smit Liseloffe Maes 636701
smitfasperhotmail.com

ABNIAM RO IBAN :NL25ABNAO6 12274101 INTERNET: www.tvdauwendaele.nl

httpliTELCLUBHUIS 612285

ADRES CLUBHUIS Kruitmolenlaan 183 INFO COMPETITIE
4337 KP Middelburg competitieleidertvdauwendaele.nl
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