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de Kruit molen
Bowling/partycentrum
Kruitmolenlaan 127
4337 KP Middelburg
Telefoon 0118-634862

634950
Telefax 0118-642792

Uw adres voor:
- 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!

GRAAG TOT ZIENS!

}
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VOORWOORD BESTUUR 
 

Beste tennisliefhebbers, 
 

Voor jullie ligt het zomernummer van het de Rally en we wensen jullie weer veel leesplezier 
hiermee en met de wetenswaardigheden van onze tennisvereniging. Gelukkig zijn er weer wat 
nieuwe leden bijgekomen en die heten we van harte welkom. We hopen dat jullie het naar je zin 
hebben bij TV Dauwendaele. 
 
Tijdens de Nationale Sportweek heeft onze tennisleraar, Jasper 
Smit, een tennisclinic gegeven en er waren veel kinderen. Ook 
kinderen die nog niet eerder zijn geweest en we hopen dat ook zij lid 
worden. 
 
Tijdens de jaarvergadering hebben we besloten om kunststof deuren 
te laten plaatsen in het clubhuis. Dit in combinatie met een 
toegangscontrolesysteem met de KNLTB-pas. Hopelijk is dit voor het open toernooi 
gerealiseerd.  
 
Het open toernooi wordt gehouden van 31 augustus tot zondag 6 september. We hopen dat er 
weer veel leden mee doen. Het is een mooie gelegenheid om je tenniskwaliteiten te laten zien 
aan mensen van andere tennisverenigingen. We wensen Nanda, Ralph, Rik en Liselotte een 
succesvol toernooi toe. 

 
Sinds kort hebben we Wi-Fi in het clubhuis. Een voorziening waar al menigeen 
om gevraagd had. We hopen wel dat het gezellig blijft in het clubhuis en dat 
niet iedereen alleen nog maar oog heeft voor de berichten op het mobieltje.  
 
Helaas heeft niemand zich aangemeld om mee te helpen tijdens het wijkfeest 
Dauwendaele en dit is dan ook de reden dat wij als tennisvereniging niet mee 
doen.  
 

Zoals voorgaande jaren was het Han Tuinmantoernooi weer een gezellig en goed bezocht 
toernooi. Boukje heeft aan de seniorencommissie doorgegeven dat ze het toernooi nog 
minimaal twee jaar door wil laten gaan. 
 
Het eerstvolgende toernooi is het zomeravondtoernooi op vrijdagavond 3 juli. We willen 
iedereen graag enthousiast maken om mee te doen. Het toernooi begint om 19.00 uur en je 
kunt je opgeven als vast koppel gemengd dubbel of damesdubbel. 
 
Ook langs deze weg willen we alle vrijwilligers weer bedanken voor hun inzet. 
We wensen iedereen veel tennisplezier toe en we hopen jullie vaak op de banen en in het 
clubhuis te ontmoeten. 
 

Namens het bestuur, 
 

Paula Korevaar, voorzitter 





schrijf je nu vast in voor

hét sportevent van 2015:

21ste open dauwendaele

31 augustust/m6 september 2015

meer info en inschrijven? Ga nu alvast naar www.toernooi.nl
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ZOMERAVOND TOERNOOI  VRIJDAG 3 JULI 2015 AANVANG 19.00 UUR 

Vaste koppels gemengd dubbel en dames dubbel 

 

emailadres telefoon 

Naam 1: 

 

m/v 

Naam 2:  

 

m/v 

Aanmelden alleen mogelijk via de grijze brievenbus in het clubhuis, uiterlijk 24 juni  

GUYS TOERNOOI, 2015 VRIJDAGAVOND 2 OKTOBER AANVANG 19.00 U. 
Herendubbel met vaste partner emailadres telefoon 

Naam 1: 

 

m/v 

Naam 2:  

 

m/v 

Aanmelden alleen mogelijk via de grijze brievenbus in het clubhuis, uiterlijk 24 september 

HERFST TOERNOOI ,  ZONDAG 18 OKTOBER 2015 AANVANG 13.00 UUR 
Middagtoernooi, mixed dubbel met wisselende partner 

 

emailadres telefoon 

Naam 1: 

 

m/v 

Naam 2:  

 

m/v 

Aanmelden alleen mogelijk via de grijze brievenbus in het clubhuis, uiterlijk 7 oktober. 
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Hierbij de aankondiging van drie toernooien, waar je dit jaar nog aan kunt deelnemen en 
naar wij hopen ook zult doen. Twijfel niet, vul de formulieren in en stop ze in de grijze 
brievenbus ! 
 

NIEUW 
 

Vrijdagavond 3 juli is het zomeravond dubbeltoernooi, een nieuw 
toernooi op een hopelijk zwoele zomeravond. We spelen, mogelijk 
door elkaar, dames dubbel en gemengd dubbel. 
Dit toernooi komt min of meer in de plaats van het dames dubbel 
avondtoernooi in oktober, waarvoor al een paar jaar onvoldoende 
inschrijvingen waren.  
Schrijf je dus NU in en mogelijk ontstaat er een nieuwe traditie. 

 

GUYS 
 

Op vrijdagavond 2 oktober is het inmiddels welbekende 
guys toernooi, een herendubbel met vaste partner. Gezien 
het succes van het herenteam van Leo H (kampioenen) 
rekenen we op volle bezetting, zowel van dit herenteam als 
uitdagers.  
 

HERFST 
 
Zondagmiddag 18 oktober, vanaf 13.00 uur, spelen we het herfsttoernooi, een 
middagtoernooi dus, mixed dubbel met wisselende partner. 
 

De seniorencommissie 



VERDRIETIG BERICHT      
 

Aan de leden van tennisvereniging Dauwendaele,  
 
Tot onze spijt moeten wij jullie meedelen dat Sjaak 
Onderdijk, jarenlang lid van onze vereniging, is overleden.  
 
Wij wensen Hilde en verdere familie veel sterkte met dit 
verlies. 
 

Bestuur T.V. Dauwendaele 
 

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen. 
Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, hebben wij met veel 
verdriet afscheid moeten nemen van mijn lieve echtgenoot, onze vader, 
schoonvader en opa. 

Izaak Onderdijk 

SJAAK 

echtgenoot van 
Hilde Onderdijk - Varkevisser 

Correspondentieadres: Duunmede 14 4337 BA Middelburg 
U kunt afscheid nemen van Izaak in het Rouwcentrum 
Adagio, Buitenhovelaan 1 te Middelburg, op dinsdag 9 juni van 18.30 tot 
19.00 uur. 

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 12 juni om 13.30 uur in 
de aula van het crematorium Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3. 

Aansluitend is er gelegenheid tot persoonlijk condoleren in de koffiekamer 
van het crematorium. 

TV Dauwendaele 8 Zomer 2015
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OOGGETUIGENVERSLAG VAN HET 8E HAN TUINMANTOERNOOI 
 

Op zaterdagmiddag 28 maart was Tuinmantoernooi als opening van 
het tennisseizoen 2015.  

geen openingstoernooi voor de jeugd geweest. Onze jeugd bestaat namelijk uit multi-
talentjes die naast tennis ook nog andere sporten uitoefenen zoals voetbal en hockey. Bij 
die sporten is de zaterdagmorgen het vaste moment voor de competitiewedstrijden. Zoals 
een goed clubspeler betaamt, laat je dan je teamgenoten niet in de steek en dat 
betekende te weinig deelnemers voo

Positief is wel dat er in de lente een interne jeugdcompetitie wordt gehouden op meerdere 
woensdagmiddagen.  
Met een opkomst van 28 veld goed gevuld. Er waren iets meer 
heren dan dames waardoor er af en toe een verdwaalde herendubbel tussen de gemengd 
dubbels op de baan stond.  
 

eerst werden ingezet. Soms verliep dat wat stroef maar gaandeweg zag je steeds meer 

getrakteerd op zelf gebakken taart van onze eigen 

minder succesvol dan de 
ben er van overtuigd dat ze de strijd om de 
lekkerste-thuis-gebakken-taart glansrijk zouden 
winnen. Sterker nog: mocht Martine Bijl ooit het 

presenteren, dan gaan deze dames hoge ogen 
gooien. Ik zal dan overigens graag in de jury 
plaatsnemen!   

 
Dit jaar was het weer ons gunstig gezind, alleen de laatste ronde moesten we in een lichte 

hapje, vol spanning natuurlijk in afwachting van de prijsuitreiking. De vakkundige 
seniorencommissie had in no-time de stand uitgerekend en maakte de volgende uitslag 
bekend: 
Dames top 3:     Heren top 3: 

1. Yanty Couwenberg   1. Edwin Aertssen 
2. Wilma Vroegop   2. Tonny Martens 
3. Annette Aertssen    3. Willy de Jong 

 

sportevenement in de wereld is ook hier meedoen belangrijker dan winnen. Ik hoop dan 
ook van harte dat het 9e Han Tuinman toernooi in 2016 hetzelfde deelnemersaantal (of 
hoger) zal hebben. Het blijft tenslotte een bijzonder leuk spelletje op welk niveau je ook 
speelt! 
 

Edwin Aertssen, juni 2015 



MIDDELBURG VLISSINGEN GOES

- SPORTSCHOENEN
- SPORTKLEDING
- HENGELSPORT
- ELEKTRO

- KAMPEERARTIKELEN
- REGENKLEDING
- JEANS DEALER

Altijd uitstekende kwaliteit en lage prijzen!
GROENTE EN FRUITHANDEL

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

FRUITSCHALEN EN MANDEN

op de markt
M. P. v. AMROOY
Tel. 0118-616916
MIDDELBURG

DAMES- EN HERENKAPSALONS

Michelle Haarmode
J. van Reigersbergstraat 1 Lange Kerkstraat 7 Dorpsplein 33 Kanaalstraat 74
4336 XX Middelburg 4461 JG Goes 4371 AC Koudekerke 4388 BP Oost-Souburg

� 0118 - 63 81 04 � 0113 - 21 68 73 � 0118 - 55 26 76 � 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

Tel./Fax 0118 - 615229



TV Dauwendaele 11 Zomer 2015

Gezamenlijk organiseren Annette en Edwin Aertssen, Natascha Convents en René Smit 
ongeveer 1 x per maand wedstrijdjes voor de jeugd.  

De jeugd heeft de toekomst 
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HET VERHAAL VAN LEO 
 
Vandaag hebben wij onze laatste competitiedag getennist. We 
moesten thuis tegen Drive. Het was een spannende dag, vooral voor 
mij. De mannen hadden voor mij beslist dat als wij zouden winnen, en 
dus kampioen zouden worden, mijn snor eraf geschoren moest 
worden. Ik heb dus nagelbijtend aan de kant naar de verrichtingen van 
dit team zitten kijken, want ik mocht niet met ze mee doen, bang 
natuurlijk dat ik een wedstrijd zou verliezen.  
 
De dag begon erg bewolkt en daarna begon het te miezeren. Om 
ongeveer 10.00 uur zijn we begonnen met de wedstrijd. Willy ging 
samen tennissen met Henk (nou ja, Willy tennissen en Henk samen). 
Dit was een erg leuke partij. Inmiddels was het tamelijk gaan regenen. 

In het begin was het toch even wennen samen en hoe de tegenstanders spelen, maar de 
wedstrijd konden ze gelijk naar hun hand zetten. Alle twee speelden ze een keurige 
wedstrijd, in een mum van tijd was het 4-0. Uiteindelijk de eerste set verdiend gewonnen 
met 6-1.  
 
Toen de tweede set, toen begon het een beetje (oké twee beetjes) te rommelen bij Henk. 
Hij speelde niet alleen met Willy er was nog iemand in het veld volgens mij, een zekere 
Jezus of zo en Hendrikje? Een aantal ballen aan het net lukte niet erg lekker en in de 
tramrails kwam er een aantal ballen langs hem heen. Daar kon hij alleen maar naar kijken. 
Het kwam tot 4-4 en toen werd door Willy wat meer gas gegeven. Daar ging Henk gelukkig 
in mee en samen konden ze de partij uit maken met 6-4, goed gespeeld mannen.  
 
Op baan twee speelde Kees samen met Roland en dat ging geweldig goed: keurige diepe 
slagen van Kees en af en toe kon hij met zijn scherpe service de ballen mooi aan het net 
af maken. Roland gaat steeds beter tennissen. Zijn services zijn soms erg hard en andere 
heel erg krom met heel veel spin, die dan naar buiten draaien. De tegenstanders hadden 
niet veel in te brengen en zeer overtuigend en verdiend wonnen zij de eerste set met 6-0.  
 
De tweede set ging eigenlijk hetzelfde net zo. Mannen, een keurige wedstrijd samen 
gespeeld en verdiend gewonnen met 6-1. Nu voelde ik toch wel een beetje mijn halve snor 
er al af gaan. Doordat het maar bleef regenen werd er besloten om de andere partijen 
maar direct te gaan spelen. Willy speelde samen met Roland. Dat ging zeer goed, Willy 
speelde weer lekker diep en dan met veel spin, daar hadden de tegenstanders veel moeite 
mee en Roland trok zich keurig op aan Willy. Roland speelde goed zijn eigen spe, hij bleef 
rustig met zijn slagen en aan het net heeft hij keurige ballen af kunnen maken. Zijn service 
wordt steeds gevaarlijker; de eerste set verdiend gewonnen met 6-1.  
 
Toen de tweede set, gek toch dat gebeurt vaker bij ons, daar was weer even een dipje 
maar nooit zo dat het gevaar opleverde. Geweldige partij en verdiend gewonnen met 6-3. 
De andere partij werd gespeeld door Kees en Jo. In het begin moest Jo er nog wel even in 
komen want werden teveel fouten gemaakt. Toen ging er, denk ik, een knopje om bij Jo en 
ging het steeds beter lopen. Van 0-3 werd het 3-3 en daarna ging het redelijk gelijk op. Op 
het laatst hebben ze hun service keurig kunnen breken en de eerste set gewonnen met  
7-5.  
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De tweede set verliep gemakkelijker dan de eerste 
set, met af en toe wat missers (die had ik natuurlijk 
veel minder gehad) maar uiteindelijk verdiend 
gewonnen met 6-2. De totaaluitslag is dat wij met 
4-0 hebben gewonnen. Dus dat houdt in dat wij 
kampioen zijn. Hier een afbeelding van de 
mishandeling van de teamleider.       
 

Vriendelijke groet,  
 
Leo Houmes                              
 

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.

bas+mar de jager
kerkplein 57  kapelle  
0113 343810
www.basmar.nl
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Frankrijk, you love it or you hate it en ik behoor tot de eerste categorie. Jarenlang togen wij 
met de kinderen zuidwaarts over de tolwegen, met onze onvolprezen 10 jaar oude 
vouwwagen. Het was nog voor de tijd van de airco en vèr voor de tijd van gameboys, 

Daar was wat fantasie voor nodig : wie vanaf de tolweg het eerst de Eiffeltoren ziet, wie 
het eerst de Middellandse zee ziet, en wie het eerst de kerncentrale met de misleidende 
afbeelding van spelende kindjes op de koeltoren ziet.  

Middellandse zee dichtbij.  
 
Eenmaal op de camping voegden wij ons naadloos tussen de Fransen, de cricket 
spelende Ieren en andere nationaliteiten. Wél bestudeerden onze kinderen altijd 

Altijd leuk om bekende Nederlanders tegen te komen, onze melkboer in Annecy, onze 
buurtbewoners in de Languedoc,  onze  schoenmaker in de Auvergne, een judovriendje 
van zoonlief aan de Côte Sauvage.  En wat te denken van ons tennisvriendinnetje van net 
twintig die zich er zo over verbaasde dat je in de Franse supermarkten overal maar 
worstjes bij kreeg? Avec des saucis?  En zij maar steeds worstjes aanwijzen, want de 

vraag over de worstjes vertelde ze mij over dat fenomeen.  Wat bleek?  Dat 

En wat de winkeldames steeds zo vriendelijk vroegen was: avec ceçiiiiii ?  En 
dat met dezelfde uithaal als de rasechte winkeldames in Nederland vragen: 

ánders nog iiiiiieets?  
 
Nee, dan mijn 14-jarige zoon die in zijn beste schoolfrans gewoon tegen de campingbaas 
vertelde dat hij graag wilde boogschieten, maar dat ie linkshandig was dus een speciale 

voyez-vous 

Maar ja, dat jong had altijd al talent voor talen. Zijn leraar Frans in de brugklas vergeleek 
zoonlief met een schaatser: hij maakt grote slagen, gaat op zijn bek, maakt weer een paar 

jn stoel aan.  
Mijn dochter, ook al besmet met het virus. Zij vond haar echtgenoot via het 

Ook deze jongen was jarenlang met zijn ouders, in de lelijke eend met aanhangwagen,  
naar Frankrijk afgereisd. En ook hij moest iedere ochtend om deux pains et une baguette.   

hygiënisch, maar ja, als je net zo als zij verkeerd om op die voetstappen hurkt en dan in 

Laat ik de krekels niet vergeten te noemen.  Je stond met dat geluid op en je ging ermee 

peutje ook ! 
De Tour de France langs de camping met onze neef Kees Priem in de volgauto. Wat een 
feestje heel die dag.   

Frankrijk te zijn. Het vuurwerk was de ene keer wat groter dan de andere keer.   
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In dat dorpje aan de Côte Sauvage zetten altijd de vuurpijlen alle bosjes in vlam vanwege 
de droogte. En dan voortdurend die opgewonden Playmobil brandweermannetjes in actie 
om de brandjes te blussen! Het was topvermaak.  
Topvermaak was ook dat dorpsfeest in de Vendée, waar geen toerist te bekennen was, 
waar de grootouders op een opklapstoeltje werden neergezet om de hele dag 
toeschouwer te zijn bij de festiviteiten en te snoepen van de door de dorpsvrouwen 
gebakken flans en appeltaarten.  
Een ezelrace tussen meneer pastoor en de notabelen van dat moerasdorp. Die ezel kon je 

naar de camping teruglopen. Gewonnen!  
Mijn zoon die toen 12 jaar oud was, mocht er schieten met een echte, levensgevaarlijke 
Flaubert. Zeldzame belevenissen, het maakte dat we de enorme,  
onverwachte hitte en de muggenplaag voor lief namen.  
 
Ik had dit jaar gevraagd om een goed bezonde campingplaats voor twee gezinnen en die 
kregen we.  Hoe zomer hoe lomer!   
Overdag lagen we vaak ónder de vouwwagen en zaten we, met 2 families van in totaal 9 
man,  in treinzit ín de heg. De muggen plakten we op de kaarten die we naar huis 
stuurden. 
 
En ach, die weemoed ieder jaar als we weer terugreden naar Nederland en de 
zonnebloemen al verwelkten, en het hooi al in schoven op de velden stond.   
De mensen van de camping die je jaren later weer in Kreta tegenkwam. Ze wisten het nog 
hoor: jij was die vrouw die weigerde naar huis te gaan en op het strand bleef zitten terwijl 

haar man de tent afbrak.  
 
Onlangs deden we met onze huurcamper alles nog eens 
dunnetjes over, een sentimental journey langs alle 
Franse campings van toen.  En ja zeg, vanaf de route 
nationale rijd je zowaar rakelings langs het spelende 
kindje op de koeltoren.  

 
De campings hadden, buiten het seizoen, niet het 
sfeertje dat we zochten en de tentplaatsen waren veelal 

opgevuld door saaie, rechte rijen mobilhomes.   
De enorme golven bij Biarritz ontbraken en ook de taferelen op het strand. De knappe 
Ton- er niet.   
 
De krekels waren er, en ook de garrigues, maar de roze pluimen bloeiden nog niet, en de 
zonnebloemen waren nog gesloten.  Bij het naar huis rijden geen weemoed maar 
vrolijkheid, de zonnebloemen worden wakker en het seizoen begint. 
 
Om de sfeer toch nog een beetje terug te halen gaan we thuis 

opzetten en 
aaaahhhhh- vertederd kijken naar  het idyllische dorpsleven in de Provence.   
Die kinderen zijn trouwens erfelijk belast. Zij zijn zojuist allebei, met mijn kleinkinderen op 
de achterbank, naar een camping aan de Loire afgereisd.  Zouden zij ook die tradities 

Annemiek 



Van ’t Westende
Winkelcentrum Dauwendaele
Middelburg

DE GEMAKSWINKEL VOOR IEDEREEN:

• Tabak/sigaretten/sigaren

• Rokersbenodigdheden

• Wenskaarten

• Kantoorbenodigdheden

• Lektuur

• Fotoservice

GRIJP UW KANS BIJ PRIMERA

Meer kans, meer geld, in de Staatsloterij

Primera Online Fotoservice

WWW.PRIMERA.NL

www.autobedrijfstatenlaan.nl
email: info@autobedrijfstatenlaan.nl

Bezoek onze website voor
het actuele aanbod! 

• W ESTST R AT E . N L  • A L L ES  VO O R  K A N TO O R  •  A L L E  V E R PA K K I N G E N  •  W ESTST R AT E . N L  •

Hier kunt u staan
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HET VERHAAL VAN PIET 
 

OVER DE VOORJAARSCOMPETITIE 
HEREN 50+      

 
Ons team doet al 7 jaar met veel plezier mee aan de oude(re) mannen-competitie van de 
KNLTB volgens onderstaande regeltjes: 

Er worden alleen herendubbels gespeeld en wel 6 per wedstrijddag en altijd op een 
donderdag. 
Met de vaste spelers spelen we in principe de competitie en wel met 6 man per 
wedstrijddag. Hierdoor speel je op jouw wedstrijddag 2 herendubbels van 1 uur ieder, 
waarbij het gaat om het aantal gewonnen games. 
Iedereen speelt zowel thuis- als uitwedstrijden en de wedstrijden beginnen om 10.00 
uur. 
Doordat we meer dan 6 vaste spelers hebben, gaan we rouleren, zodat in principe 
niemand alle wedstrijddagen meedoet. 
Bij thuiswedstrijden. 
Om 9.30 uur aanwezig in het clubhuis i.v.m. de ontvangst van onze tegenstander met 
koffie/thee en een koek. Tussen de middag verzorgen wij een gezamenlijke 
broodmaaltijd met soep. De kosten hiervan worden door de DD-spelers van die dag 
betaald. 
Bij uitwedstrijden. 
We vertrekken om 8.30 uur vanaf ons clubhuis. De benzine- en evt. tunnelkosten van 
de chauffeur(s) worden door de DD-spelers van die dag betaald. 

 

Wedstrijden 
 

Wedstrijdschema van afd. 313 
9 april 

Mariekerke1 
Mariekerke 

2 - 10 

16 april 
Souburg

3
Souburg 

9 - 3

23 april 
Yerseke

2
Yerseke 
1 - 11  

30 april 
Nrd-
Bev1 

Kortgene 
5 - 7

21 mei 
De Stoof1 
Koudeker

ke
3 - 9:  

28 mei 
Biervliet1 
Biervliet 
0 - 12  

Vaste 
spelers: 

Tonny Martens Werner 
Mosbach 

Adrie de 
Nooijer 

Gerard 
Overloop 

Piet 
Waverijn 

Tom 
Strating 

Gé Daamen Wim 
Siebers 

Bernhard 
Davidse 

Harry 
Neger 

Reserve 
spelers: 

Piet Bekenkamp John 
Simons 

Jos 
Braakman 

Paul 
Bracke 

Uit de uitslagen en de onderstaande wedstrijdverslagen blijkt 
al dat voor ons de stand in de competitie niet interessant is. 
Die wordt daarom ook niet opgenomen in dit verhaal. 
 
Het verslag van onze 1e competitiewedstrijd tegen TV 
Walcheren, voorheen Mariekerke. 
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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.

transport douaneopslag expeditie



Het was in ieder geval fantastisch mooi voorjaarsweer en Walcheren heeft dezelfde 
kunststof ondergrond als ons tennispark. Dus dat kan niet de oorzaak zijn van onze 10 - 2 
teamnederlaag. Nee, de oorzaak was dat zij te sterk voor ons waren, simpel zat. 
In de eerste ronde konden Tonny en Tom in het begin hun tegenstanders goed bijhouden. 
Ze hadden zelfs goede kansen om op 4 - 4 te komen. Maar toen dat niet lukte was het ook 
gebeurd en verloren ze uiteindelijk te ruim met 13-3. 
 
Op de andere baan probeerden Gé en Harry de punten binnen te halen. Maar wat ze ook 
probeerden hun tegenstanders waren te sterk wat een 14-5 nederlaag betekende. 
In de 2e ronde gingen Tom en Piet van start. Zij konden niet veel anders doen dan 
bewonderend kijken naar de mooie slagen en de enorme vastigheid van hun 
tegenstanders en af en toe een game'pje sprokkelen. Nederlaag van 13-3. 
Op de andere baan probeerden Gé en Wim tekeer te gaan, wat af en toe mooie rally's 
opleverde. Helaas trokken ze in al die mooie rally's bijna altijd aan het kortste eind, met als 
resultaat een 14-3 nederlaag. 
In de laatste ronde gingen Tonny en Piet nog een poging wagen om punten binnen te 
halen. Helaas voordat ze het wisten stonden ze met 3-0 achter. Maar toen voltrok zich het 
wonder, Tonny en Piet rechtten hun rug en lieten hun tegenstanders, die al dachten de 
buit binnen te hebben, verbijsterd achter. Ze denderden naar een 12-5 overwinning, 
waarbij wel moet worden vermeld dat zij vrouwe Fortuna nog al eens aan hun zijde 

hadden.  
Op de andere baan stonden Wim en Harry tegen 2 sterke 
tegenstanders te spelen. De één was zo vast als een huis en wist 
de bal te leggen waar hij wilde en de ander was een killer aan het 
net. Ondanks dat werden er toch mooie lange rally's gespeeld, 
maar leverde wel een 16-3 nederlaag op. 

 
Het verslag van onze 2e wedstrijd tegen Souburg 3 op onze thuisbanen met een mooie 
overwinning van 9 - 3. Wederom een prachtige dag om een potje te tennissen en te 
ouwehoeren. 
In ronde 1 haalden Tonny en Piet een simpele 14-4 overwinning. Bij het inslaan sloeg één 
van hun tegenstanders de ballen aan alle kanten rond hun oren. Alles loeihard, fore- en 
backhand allemaal even zuiver. Gelukkig deed hij dit alleen maar bij het inslaan. In de 
wedstrijd sloeg hij nauwelijks een bal goed, waardoor het voor Tonny en Piet een 
eenvoudige overwinning werd. 
Op de andere baan hadden Adrie en Gerard een uitstekende start. Ze bouwden een 
mooie voorsprong op van zo'n 5-1, maar daarna waren de rollen omgedraaid en wisten 
hun tegenstanders hun achterstand om te zetten in een voorsprong. Gelukkig wisten 
Adrie/Gerard deze achterstand in de laatste game nog ongedaan te maken, waardoor de 
eindscore 8-8 werd. 
 
In de 2e ronde speelden Tonny en Adrie een makkelijke wedstrijd. Adrie steunde Tonny 
met gedegen spel en wist de bal vaak op plekken te leggen waar de tegenstander het niet 
verwachtte. Dit leverde een solide 13-6 overwinning op. 
Op de andere baan speelden Werner en Bernhard. Het was de 1e competitiewedstrijd ooit 
voor Bernhard. Dus dat was toch wel wat wennen en voordat dit gebeurd was, keken ze 
tegen een 6-2 achterstand aan. De ervaren Werner ging Bernhard wat coachen en dat 
werkte, de achterstand slonk zienderogen. Bij een 7-6 achterstand hadden zij zelfs volop 
kansen op 7-7, maar helaas het mocht net niet lukken. Er werd met 9-7 verloren. 
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In de derde ronde gingen Gerard en Bernhard het samen proberen. Bernhard had zijn 
debuut goed verwerkt en speelde heel actief mee. Er werd een ruime voorsprong 
opgebouwd die niet meer uit handen werd gegeven. Dit leverde een 7-5 overwinning op en 
een tevreden Bernhard, die aangaf een leuke en gezellige tennisdag te hebben gehad, die 
smaakte naar meer. 
Op de andere baan speelden Piet en Werner tegen tegenstanders die hen niet te veel 
problemen opleverden. Zij speelden gedegen en lieten hun 
tegenstanders vanaf de 1e tot de laatste minuut niet in hun spel 
komen. Dit leverde een ruime 13-2 overwinning op. 
 
Het verslag van onze 3e wedstrijd tegen Yerseke2. Deze werd 
wederom met prachtig voorjaarsweer gespeeld, maar helaas 
was de uitslag matig met een 11 - 1 nederlaag. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt 
worden dat het dubbeltje steeds verkeerd viel.  Als dat andersom was gevallen dan had 
het makkelijk een 8-4 nederlaag of een 6-6 kunnen worden.  
We speelden op 3 banen tegelijk waardoor we rond 12.30 uur al klaar waren met de 
wedstrijd en we vervolgens ons konden gaan verpozen op het terras.  
Tom en Adrie moesten wennen aan het smash-court en kwamen daardoor direct al met 3-
0 achter. Vervolgens was de strijd in evenwicht, maar konden zij hun achterstand niet 
meer ongedaan maken, wat uiteindelijk een 11-9 nederlaag opleverde. 
 
Op baan 2 waren Gé en Piet wat sneller gewend aan de ondergrond, maar bij een  
2-1 achterstand liepen hun tegenstanders weg naar 4-1. Het tweetal herpakte zich  
bekwaam en kwam zelfs op een 5-4 voorsprong. Helaas konden ze dit niet consolideren 
wat toch weer een nipte nederlaag van 8-7 opleverde. 
Op de 3e baan startten Wim en Werner goed met het behoud van hun servicegame. Dit 
was hun enige voorsprong en de tegenstanders pakten steeds een gamepje meer dan zij, 
wat uiteindelijk 10-5 nederlaag betekende. 
In de 2e ronde startten Tom en Gé vol enthousiasme en volledig gewend aan het smash-
court. Tot 4-3 was het een spannende wedstrijd met mooie slagenwisseling. Hun 
tegenstanders pakten toen een paar gamepjes en die voorsprong gaven ze niet meer uit 
handen. 
 
Op baan 2 waren ook Werner en Piet goed gewend aan de nieuwe ondergrond. Dit 
leverde een gelijk opgaande wedstrijd op met mooie slagenwisselingen. Dan stonden 
Werner en Piet voor en dan weer hun tegenstanders. De spanning was te snijden. Met 
nog 3 minuten te spelen kwamen zij op 7-7 en Werner mocht gaan serveren voor de 
winst. Hij kwam op 40-30 en maakte zich op voor de ace; toen het eindsignaal 
klonk......*@ ! #*, of te wel dat was een beetje jammer. 
Op baan 3 stonden Adrie en Wim, onze lefties, een lekker partijtje te ballen. Een mooi 
opgaande strijd, maar het dubbeltje viel weer de verkeerde kant op, wat een  
8-6 nederlaag betekende. 
Eindconclusie: een leuke tennisdag met een wat onnodig groot uitgevallen nederlaag. 
 
Het verslag van onze 4e wedstrijd en wel uit tegen Noord-Beveland. Deze keer was het 
weer aanzienlijk slechter, we hadden wel 15 min. lang wat regendruppels, maar ja als je 
tot dan toe alleen maar prachtig weer heb gehad, dan moet er toch ook wat te klagen zijn.  
 



TV Dauwendaele 21 Zomer 2015

Ook over de einduitslag hebben we klachten, nl. een 7-5 nederlaag, waarbij het dubbeltje 
weer de verkeerde kant opviel. Als dit een thuiswedstrijd voor ons was geweest i.p.v. op  
hun gravel, dan was de uitslag gegarandeerd in ons voordeel geweest. Nou ja, het lag dus 
gelukkig niet aan ons. 
In de eerste ronde startten Tom en Piet op baan1. Voordat ze een beetje aan het gravel 
gewend waren, stonden ze al met 6 of 7-0 achter. Vanaf dat moment werd het een gelijk 
opgaande strijd, maar het kwaad was al geschied wat resulteerde in een  
11-7 nederlaag. 
Adrie en Gerard speelden op baan 2 en het leek wel synchroon tennis met baan 1. Ook zij 
stonden in no-time op een forse achterstand en de einduitslag was uiteindelijk een 12 - 6 
nederlaag. 
In de 2e ronde startten Tom en Tonny op baan 1, waarbij Tonny zich gelijk optrok aan de 
al ingespeelde Tom. Zij speelden een magistrale partij, waar hun tegenstanders niet tegen 
waren opgewassen en het spelletje werd afgesloten met een knappe 15-8 overwinning. 
 
Op baan 2 waren Gerard en Werner gestart. Hun tegenstanders namen direct een forse 
voorsprong van 6-1. Gerard en Werner wisten nog wel terug te komen tot 8-7, maar op het 
beslissende moment wilde het net niet lukken, waardoor een 11-7 nederlaag op het 
scorebord stond. 
In de 3e ronde gingen de ingespeelde Adrie en Werner goed van start en bouwden een 
goede voorsprong op. Langzaam maar zeker knokten hun tegenstanders zich terug in 
lange games. Adrie en Werner wisten toch een voorsprong te handhaven en zegevierden 
uiteindelijk met 7-5. 
Op baan 2 hadden Tonny en Piet hun gelijke gevonden en er 
ontspon zich een spannende strijd. Jammer dat er bij 2-2 wat 
gezeur was over een bal in of uit. Tonny en Piet waren daar toch 
even door van slag van en hun regenstanders wisten uit te lopen 
naar 5-2. De onzen knokten zich terug waardoor het weer over 
dat bekende dubbeltje ging. Tonny en Piet gaven echter niet op 
en wisten er nog een gelijkspel uit te slepen, 8-8. 
 
Verslag van onze 5e wedstrijd tegen Stoof uit Koudekerke op onze eigen banen. 
Weer fantastisch mooi weer en ditmaal op vertrouwde ondergrond, dus wat kan er mis 
gaan? Nou bijv. tegenstanders die net te sterk zijn voor ons wat een 9-3 nederlaag 
opleverde, ja het zit ons ook altijd tegen. 
In de eerste ronde startten Adrie en Piet met het inleveren van Piet zijn opslag. 
Waarschijnlijk was Piet hierdoor zo van slag dat hij geen bal meer fatsoenlijk raakte. 
Dankzij het magistrale werk van Adrie bleef de schade steeds beperkt tot maar één 
gamepje achterstand. Op het laatst wisten zij zelfs nog op 8-8 te komen. Ojee, Piet 
moet weer serveren, maar zie hij komt met 40-15 voor en maakt zich klaar om voor het 
eerst een voorsprong te nemen.  
Dan klinkt het eindsignaal, waardoor een stuk onrechtvaardigheid wordt voorkomen en 
een 8-8 eindstand op het scorebord prijkt. 
 
Op de andere baan is het bij Gé en Harry ook een spannende en gelijk opgaande strijd. 
Hoe spannender het wordt hoe meer Harry op zichzelf gaat mopperen. Hun tegenstanders 
nemen onnodig wat afstand, wat een verlies oplevert van 10-7. 
In de 2e ronde beginnen Adrie en Gerard geconcentreerd aan hun wedstrijd. Adrie zet zijn 
goede spel uit de vorige partij voort en Gerard slaat zijn bekende harde strakke ballen. 
Hun tegenstanders zijn helaas taaie rakkers die niet voor hen onder doen.  
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Het wordt een partij met vele mooie slagenwisselingen en lange rally's, maar helaas op het 
eind wordt er met 11-8 verloren. 
Op de andere baan zijn Harry en Bernhard begonnen, onze 2 debutanten in deze 
competitie. De aalvlugge Harry en de altijd technisch fraai spelende Bernhard. Helaas was 
dit niet de sleutel tot het succes en toen vlak voor het eindsignaal Harry noodgedwongen 
moest stoppen, dit om erger te voorkomen, stond er een 11-4 nederlaag op de borden. 
In de laatste ronde begonnen Gerard en Bernhard hoopvol aan hun nummer. Helaas 
konden zij zich niet onder de druk van hun tegenstanders uitwerken, wat een kansloze 
nederlaag van 14-3 opleverde. 
Op de andere baan waren Gé en Piet veelbelovend bezig. Tot 4-4 ging het gelijk op, 
waarna zij een sterke periode hadden. Met gevarieerd spel wisten zij een voorsprong te 
nemen van 9-4. De buit was binnen dachten zij, maar hun tegenstanders dachten daar 
anders over. Zij wisten terug te komen naar 9-8 en moesten gaan serveren, maar voordat 
het penibel werd voor Gé en Piet, klonk het eindsignaal. Hierdoor konden we toch nog een 
overwinninkje binnen slepen. 
 
Het verslag van onze 6e en laatste wedstrijd tegen Biervliet in Dauwendaele. 
Ondanks dat we ruim in onze spelers zitten, 10x, kostte het deze keer nog al wat tijd en 
moeite om 6 spelers op de baan te krijgen. Dankzij onze reserve John Simons lukte dit 
toch nog op het laatste moment. Het resultaat van de wedstrijd was een verwachte 12-0 
nederlaag. Biervliet had nl. al zijn wedstrijden met 12-0 gewonnen, dus van te voren stond 
al vast dat ook wij aan hun zegekar zouden worden gebonden. 
In ronde 1 begonnen Tonny en Piet tegen het sterrenensemble van Biervliet, nl. 2 
ingevlogen Duitsers. Tonny en Piet konden alleen maar met bewondering en afgunst 
kijken naar het haast technisch perfecte spel van hun tegenstanders. Het was nog een 
wonder dat zij er 4 games uit wisten te slepen, waarbij de eindteller bleef steken op een 
15-4 nederlaag. 
Op de andere baan namen Gerard en Gé het op tegen 2 autochtonen, die ook zeer sterk 
waren. In den beginne ging het nog enigszins gelijk op, maar toen hun tegenstanders 
warm waren gelopen, was het gebeurd met als eindresultaat een 15-5 nederlaag. 
In de 2e ronde startten Tonny en Adrie tegen een mixed koppel van een Duitser en een 
Nederlander. Dit leverde een aardig schouwspel op met de beste prestatie van ons team, 
nl. een 11-7 nederlaag. 
Op baan 2 speelden onze come-back'er John samen met Gerard. John had 2 jaar geen 
competitie meer gespeeld, maar draaide goed mee tegen deze sterke tegenstander wat 
een 14-4 nederlaag opleverde. 
In de 3e ronde waren onze tegenstanders volledig op toeren gekomen, wat voor Piet en 
Gé een zware nederlaag van 18-1 opleverde en waarbij John en 
Adrie het onderspit moesten delven met 15-5. 
 
In al onze thuiswedstrijden kregen we van onze tegenstanders 
de complimenten over de heerlijke soep met ballen. Deze 
complimenten geven we hierbij door aan de rechtmatige 
eigenaar, te weten Anneke de Nooijer.  
 
Anneke doet dit al jaren voor ons en heeft hiermee vele fans 
gekregen. 
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vanuit mijn luie stoel 
 kijk ik veel naar tennis 

ik raak er bezweet van     met volle teugen 
genieten van tennis  

 toch nog dorst    
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Wie, wat, waar & hoe ?

33e jaargang nr. 113 jul-15

BESTUUR telefoon email
Voorzitter 625939 Paula Korevaar info@tvdauwendaele.nl
Secretaris 463767 Trudy Olipitz bestuur@tvdauwendaele.n
Penningmeester  410721 Evertjan Tommel geld@tvdauwendaele.nl

SENIORENCOMMISSIE JEUGDCOMMISSIE
seniorencommissie@tvdauwendaele.nl Annette Aertssen 618800
Voorzitter: Rob Korevaar 625939 Edwin Aertssen 618800
Piet Bekenkamp 637214 Natascha Convents
Wim Hoek 641490 René Smit
Liselotte Maes 636701
Hans Pfauth 623433 LEDENADMINISTRATIE

leden@tvdauwendaele.nl
OPEN TOERNOOICOMMISSIE Ralph Toorop
Nanda van Zunderen 641707
Liselotte Maes 636701 COMPETITIELEIDER
Rik Hartman competitieleider@tvdauwendaele.nl
Ralph Toorop Els Goedbloed 614509

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

OUDERHOUDSCOMMISSIE
Leo Houmes (contactpersoon) 629206
Jo Ridderhof 636898
Aad de Jong 468013 SPONSORCOMMISSIE
Piet Waverijn 611317 contactpersoon: Con Vroegop 629966

TRAINER REDACTIECOMMISSIE clubblad@tvdauwendaele.
Tennisschool Smit Annemiek Parée 637259
tel. 0610888621 Marjan Daamen 615091
Tennisleraar Jasper Smit Liselotte Maes 636701
smitjasper@hotmail.com

ABN/AMRO IBAN:NL25ABNA0612274101 INTERNET: www.tvdauwendaele.nl

TEL.CLUBHUIS 612285

ADRES CLUBHUIS Kruitmolenlaan 183 INFO COMPETITIE
4337 KP  Middelburg competitieleider@tvdauwendaele.nl
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