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ADVERTENTIEPAGINA   MEULENBERG MEDIA EN KRUITMOLEN.

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 leden,

Een eerste stukje van de nieuwe voorzitter.
Tijdens de laatste algemene ledenvergadering ben ik gekozen om samen met Trudy en 
Evertjan het bestuur te gaan vormen.

Ik zal me even kort voorstellen:
Ik heet Dick Groot Koerkamp, 57 jaar oud en ongeveer 28 jaar lid van de vereniging.
De laatste jaren heb ik me, naast zelf actief tennissen, vooral beziggehouden met het trainen 
en coachen van diverse voetbalteams bij FC Dauwendaele.
Daar ben ik onlangs mee gestopt, dus het verzoek om bestuurslid te worden kwam op 
precies het goede moment.

Ik hoop met jullie allen samen een actieve bijdrage te kunnen leveren om onze vereniging 
levendig en aantrekkelijk te houden.
Hiervoor staan in de nabije toekomst een aantal zaken op stapel:

Ten eerste natuurlijk het nieuwe clubhuis.
Een groep leden heeft zich hier, onder leiding van Ge Damen, al uitgebreid over gebogen en 
er zijn al mooie stappen gezet. De onderhandelingen met de gemeente Middelburg lopen 
goed en we hopen op niet al te lange termijn jullie op de hoogte te kunnen brengen van de 
voortgang.
Verder is het positief, dat het aantal jeugdleden, dankzij de inzet van Jasper en de 
jeugdcommissie gestaag groeit. Een prima ontwikkeling!

Het is jullie waarschijnlijk opgevallen, dat er onder het afdak een mooie lounge set is 
verschenen. Dank aan de onderhoudscommissie voor dit fraaie stukje werk.

Verder wil ik jullie wijzen op het open toernooi, dat gaat plaatsvinden op onze banen van 
5 t/m 11 september.

Schrijf je in en doe mee!

Als laatste wensen wij als bestuur alle leden een mooie zomer in goede gezondheid en met 
veel tennisplezier.

Namens het bestuur,

Dick Groot Koerkamp 
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
25 JANUARI 2016

Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: 30 leden
Afwezig met kennisgeving: K. Bekenkamp, R. Toorop, M. Rens, 

M. en N. de Bever, Paul Bracke. 

01. De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
Mededelingen:
Het clubhuis heeft nieuwe deuren. Firma de Groot wordt hiervoor bedankt.
De KNLTB pas geeft nu toegang tot het clubhuis.
De proef met het zelf pakken en afrekenen van de consumpties is niet gelukt. Er werd 
niet altijd betaald. Hier wordt dus voorlopig mee gestopt.
Ook wordt er geen alcohol aan de jeugd geschonken tot 18 jaar.
We staan stil bij het overlijden van Sjaak Onderdijk en Jo Ridderhof. 

       .
02. Notulen 26 januari 2015.

Deze worden goedgekeurd. Met dank aan de notulist.

03. Jaarverslagen commissies
Seniorencommissie vgb
Jeugdcommissie vgb
Onderhoudscommissie vgb
Clubhuiscommissie vgb
Ledenadministratie vgb
Redactiecommissie vgb
Open toernooi commissie: 
Het Open toernooi in 2016 is gepland in de 2e week van september.
Graag wat hulp bij bv de BBQ. Melden bij Rik op de ledenpas afhaalavonden

04. Financiën:
4a Verslag penningmeester. Het verslag over 2015 wordt uitgedeeld en uitgebreid 
besproken.
4b Verslag kascontrolecommissie. Deze commissie is zeer tevreden en vraagt de leden 
décharge te verlenen. De leden gaan akkoord. Met dank aan de kascommissie.
4c Verkiezing kascommissie. De heer Mosbach stopt en de heren Blankenburgh en 
Vroegop nemen zitting.
4d De begroting. De begroting voor 2016 wordt uitvoerig besproken, toegelicht en door 
de leden akkoord bevonden.

PAUZE
      
            4e Contributie . Deze blijft hetzelfde

Paula bedankt Nanda van Zunderen voor de jaren dat zij actief was voor het Open 
Toernooi. Paul Bracke wordt bedankt voor de vele jaren dat hij competitieleider was en 
voor het zorgvuldig bijhouden van de ledenadministratie. Nanda en Paul krijgen het 
cadeau en Ans zorgt ervoor dat dit bij Paul komt omdat hij helaas afwezig is.
Beiden worden uitgenodigd voor de vrijwilligersdag die in 2016 wordt georganiseerd.
Ralph Toorop heeft de ledenadministratie overgenomen en Els Goedbloed is de nieuwe 
competitieleider. De Open toernooicommissie is nog op zoek naar mensen die actief 
willen worden tijdens het open toernooi.
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05. Mededelingen Werkgroep Nieuw Clubhuis
De voorzitter van de werkgroep Gé Daamen geeft uitleg over wat de werkgroep tot nu toe
gedaan heeft. De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuw clubhuis en 
heeft hierover contact gehad met wethouder Chris Simons en ambtenaren van de 
gemeente Middelburg. Rik Hartman heeft de kadastrale plattegrond van het 
tenniscomplex uitvergroot. Het is o.a. wachten op het nieuwe bestemmingsplan. Hilde 
Onderdijk geeft aan dat er zorgvuldig gehandeld moet worden naar de gemeente toe en 
dat we niet te snel concessies moeten doen.
De werkgroep geeft de mogelijkheid aan om het clubhuis op een van de banen te 
plaatsen. De leden gaan akkoord om dit verder te onderzoeken en wachten het voorstel 
af.

06. Verkiezing nieuwe voorzitter
Er hebben zich geen andere 

kandidaten aangemeld voor de functie 
van voorzitter.
De leden gaan unaniem akkoord met 
de benoeming van Dick Groot
Koerkamp als voorzitter van TV 
Dauwendaele. Paula wenst hem veel 
succes toe in zijn nieuwe functie.

Trudy  bedankt Paula namens het 
bestuur en de leden voor haar inzet en 
werk als voorzitter.

07. De KNLTB ledenpas afhaalavonden zijn gepland op dinsdag 22 maart en donderdag 24 
maart.

08. Rondvraag en sluiting.
Op welke dagen zijn er in de zomermaanden mensen voor de bardienst aanwezig? Dit is 
afhankelijk van het aantal leden die bardiensten gaan draaien. De clubhuiscommissie 
gaat uitzoeken wat er mogelijk is.
Paula bedankt iedereen voor de prettige samenwerking en het vertrouwen dat zij de 
afgelopen jaren als voorzitter heeft gekregen.
De vergadering wordt om 21.45 uur gesloten. 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 APRIL 2016

Aanwezigen: 41 leden, quotum van 10 % van de leden benodigd voor een geldige stemming 
is dus gehaald

De voorzitter Dick Groot Koerkamp opent om 19.30 de vergadering en heet iedereen 
welkom.
Presentielijst wordt rondgedeeld om namen en handtekeningen te zetten voor aanwezigheid.
De voorzitter geeft in het kort aan waarom we vanavond bij elkaar zijn en geeft daarna Gé 
Daamen het woord als woordvoerder van de werkgroep “nieuw clubhuis”.
Gé Daamen vertelt dat we vandaag een beslissing moeten nemen over de voortgang 
betreffende het realiseren van een nieuw clubhuis. 
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Het nieuwe clubhuis zou volgens de plannen een omvang moeten krijgen van 10 x 15 meter 
en zal ongeveer dezelfde constructie krijgen als het clubhuis van TV Veere.
Er is wederom een gesprek geweest met de Gemeente Middelburg om van gedachten te 
wisselen over ons oude clubhuis en het nieuwe bestemmingsplan waar nu de Slagvaart 
staat.
Uit het gesprek is gebleken dat de Gemeente vaart wil maken hiermee, Gé denkt zelfs dat er 
al concrete plannen zijn om de Slagvaart af te breken en hiervoor in de plaats een 
kantoorpand neer te zetten. De wijzigingen in het bestemmingsplan zijn al in een 
vergevorderd stadium. Daarom moeten wij nu ook in actie komen en is deze vergadering 
gepland om erover te stemmen.
We kunnen nu profiteren -omdat de Gemeente het wel ziet zitten- om ook het stuk grond 
erbij te kunnen krijgen wat wij nu pachten van de Gemeente voor ons oude clubhuis.
Gé en de werkgroep heeft aangegeven aan de Gemeente dat we plannen hebben om een 
nieuw clubhuis op baan 1 te bouwen en dan de grond waar het oude clubhuis op staat terug 
te geven aan de Gemeente. Zij hebben hier wel oren naar zodat zij dan weer eventueel 
parkeerplaatsen kunnen maken bij het geplande kantoorpand.

Wel is door ons aangegeven dat als compensatie het afbreken van het oude clubhuis en 
oefenkooi meegenomen worden in het bestek bij de afbraak van de Slagvaart.
De Gemeente wil hier zeker in mee gaan, maar geeft wel aan dat als we willen bouwen op 
baan 1   het bestemmingsplan gewijzigd moet worden en dat dit normaal wel een jaar kan 
duren. Als we zorgen dat de buurt geen last van ons heeft en het nieuwe clubhuis niet hoger 
is dan de bestaande coniferen, kunnen zij er voor zorgen dat dit sneller kan. Normaal zijn de 
kosten voor wijziging van het bestemmingsplan voor de aanvrager, dus voor ons. De 
Gemeente wil ons hierin ook tegemoet komen door dit voor hun rekening te nemen. Ook 
geeft de Gemeente ons het advies om het recht van overpad niet weg te geven zodat we 
onze ingang kunnen handhaven zoals die nu is. Ook kan de container dan blijven staan en 
hebben we nog ruimte op het oude terras om een fietsenstalling neer te zetten.

Gé geeft een kleine uiteenzetting hoe het nieuwe clubhuis op baan 1 eruit zou komen te 
zien. Zoals gezegd een zelfde soort clubhuis als TV Veere: een staalbouwconstructie met 
kunststof kozijnen, dubbelglas, goed geïsoleerd en onderhoudsarm/-vrij.
Ook geeft hij een indicatie van de kosten voor de bouw van het clubhuis. Uit een eerste 
prijsopgave is gebleken dat het nieuwe clubhuis casco wordt geleverd voor € 80.000 excl. 
BTW en dat daar bovenop ongeveer een bedrag komt van € 30.000 excl. BTW voor de 
volgende posten: sanitair, CV, vloeren en (aansluiten) elektra. Omdat deze bedragen 
exclusief BTW zijn komt hier de BTW nog bovenop, omdat we deze niet kunnen verrekenen. 
Wel wordt nog uitgezocht of er een regeling is voor het bouwen tegen 6 % BTW in plaats van 
de normale 21 % BTW. Na enkele vragen hierover is ook aangegeven dat we nog uit gaan 
zoeken of we hiervoor bij de Gemeente misschien een renteloze (of laag %) lening kunnen 
sluiten om zo te voorkomen dat een groot deel van onze reserves in één keer verdwijnt.
Indien dit niet mogelijk is, gaan we bekijken wat er mogelijk is bij onze bankiers 
(garantielening?).

Afgesproken is dat we in de komende tijd de gesprekken met de Gemeente weer aangaan 
en een draaiboek maken met een goede tijdsplanning en onderbouwen met o.a. een 
financiële paragraaf.

Na het beantwoorden van diverse vragen geeft de voorzitter aan dat het tijd is om tot 
stemming over te gaan. Het voorstel voor de start van de verdere ontwikkeling van een 
nieuw clubhuis op baan 1 wordt in stemming gebracht en het voorstel wordt met 
meerderheid van stemmen aangenomen: 38 mensen stemmen voor en 3 mensen onthouden 
zich van hun stem. Hilde licht nog toe dat haar stemonthouding als motivatie heeft het door 
ons teruggeven van de grond aan de Gemeente.



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

• 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 KOMT BINNENKORT
DE NIEUWE ADVERTENTIE
VAN:

(overgenomen door S. Klip)
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Hierna wordt nog gevraagd om na te denken of we toch nog ruimte hebben voor een 
oefenkooi of eventueel daarvoor in de plaats een minibaan. Dit advies wordt ook 
meegenomen door de werkgroep.

De werkgroep "nieuw clubhuis" gaat nu verder aan de slag met het verfijnen van de plannen,
heeft er zin in en neemt in de plannen mee dat de volgende afspraken met de Gemeente wel 
Zwart op wit moeten staan om verder te kunnen:

- Teruggeven van de grond aan de Gemeente onder de voorwaarde dat het oude
clubhuis en de oefenkooi worden afgebroken op kosten van de Gemeente.

- Kosten voor verandering van het bestemmingsplan om het nieuwe clubhuis te 
bouwen op baan 1 worden betaald door de Gemeente.

- Behoud van recht op overpad zodat de ingang hetzelfde kan blijven en de
container kan blijven staan.

- De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en voor het gestelde 
vertrouwen in de werkgroep en sluit daarna om ± 20.15 de vergadering.

Met dank aan de onderhoudscommissie

Wat een mooie lounge set hebben we!

Nu nog een prachtig nieuw clubhuis 
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NEGENDE HAN TUINMANTOERNOOI
EEN VERSLAG VAN BOUKJE

.

Zondags in de morgen  teruggekomen van de wintersport (helaas met blessure) was ik zeer 
benieuwd of het toernooi die komende zaterdag door kon gaan of dat er  mogelijk 
onvoldoende inschrijvingen waren binnen gekomen.  Dus ’s maandags Piet Bekenkamp 
gebeld. Het eerste wat hij zei:  ‘’Maak je borst maar nat, dat wordt taarten bakken want er 
zijn 36 deelnemers! ’’
Gelijk via een mail ( zeer ouderwets!!) onze dochters hiervan verwittigd en geopperd om 
naast enkele zelf te bakken taarten er ook maar een stel te kopen.  Want laten we nu eerlijk 
zijn je gaat toch niet vragen aan je dochters of ze even  zes taarten gaan bakken. Het 
antwoord was:  ‘’We zetten de traditie voort en we bakken ze allemaal wel zelf.’’
Ik begon me bijna schuldig te voelen maar zelf een taart gaan bakken zag ik niet meer zitten, 
als de dood dat hij zou mislukken. Gelukkig bood Natascha spontaan aan ook een appeltaart 

te bakken dat was wel welkom om eerlijk te zijn. Hij was heerlijk 
Natascha!
Het was zaterdagmorgen bij beide dames nog  wel even stressen 
want bij beiden ging even iets niet naar wens en lukte alles niet in 
één keer zoals zij het wilden. Dus opnieuw ingrediënten mengen en 
nogmaals proberen. Gelukkig is alles toch nog op tijd goed 
gekomen.

Het clubhuis hadden we een beetje aangekleed met een paar 
bosjes narcissen, hier en daar bakjes chocolade eitjes en 
chocolade paashazen. Kleine moeite maar het deed wel gezellig 
aan.
De technische commissie had leuke indelingen op sterkte gemaakt 
wat  tot uiting kwam in de einduitslag.
Er werd lekker fanatiek gespeeld en er zaten hele spannende 

wedstrijden bij vond ik.

Weer eens iets anders was dat Wim Siebers bij iedere ronde het eindsignaal aan gaf door 
buiten een ‘riedeltje’ te spelen op zijn saxofoon. De eerste tonen waren meteen bepalend 
voor de eindscore. Jammer voor sommige spelers  maar er was geen pardon. Enkelen 
hadden pech maar ja voor anderen viel het juist weer gunstig uit zullen we dan maar denken. 
Wie weet Wim mag je volgend jaar weer opdraven.
Ik vond het in ieder geval heel leuk en gezellig.

In de pauze ging de koffie en de vele verschillende 
taart er wel  aardig in dacht ik zo. Eén van de 
spelers dacht bijna dat het kant en klare taarten uit 
een pak waren maar ik kan jullie verzekeren dat dit 
beslist niet zo is!
Fijn vond ik voor Natascha dat er € 225,00 
(allerlaatste telling) in de Alpe ‘d Huez-pot was 
gedoneerd voor haar sponsorloop op 2 juni.
Jammer vond ik dat ik zelf niet mee kon doen door 
mijn knieblessure. Volgend jaar hoop ik zeker weer 
van de partij te zijn. Want ik ga er vanuit dat we nu 
toch ook wel het tiende Han Tuinmantoernooi  gaan halen.
Ik hoop dat we dan weer zoveel taarten moeten bakken. Een teken dat we dan weer veel 
deelname zouden hebben.  Misschien anders eens  een paar taarten kopen dames?
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Voordat iemand denkt dat we met 36 personen  wel 
geteld 66 stukken taart hebben opgegeten zal ik even 
uit de droom helpen.
In de pauze was er nogal wat aanloop maar daar 
hadden we al rekening mee gehouden en die hebben 
dus lekker mee kunnen smikkelen. Na de pauze 
hebben meerdere mensen nog een stukje taart 
genomen. 
Ik kan ze geen ongelijk geven want het stond er voor 
hè. 
Ik zou zeggen doe volgend jaar allemaal weer gezellig 
mee. Het zou leuk zijn als de leden/bezoekers die nu 
even kwamen kijken ook mee zouden kunnen doen. 
Lukt dit niet dan is een ieder uiteraard wederom als 
bezoeker welkom, ook om een stukje taart te nuttigen. 

Na de prijsuitreiking was het nog gezellig napraten en 
borrelen. De barcommissie had weer voor de nodige 
hapjes gezorgd. We kwamen niets te kort.
Ik wil dan ook de bar- en seniorencommissie hier 
nogmaals hartelijk bedanken om het negende Han Tuinmantoernooi  zo te hebben helpen 
doen slagen.

Boukje Tuinman

EEN VERSLAG VAN HET HAN TUINMANTOERNOOI OP 19 MAART

Dit toernooi geldt tevens als openingstoernooi voor het nieuwe zomerseizoen.
Voor de 9e keer wordt Han zijn naam genoemd die zoveel voor onze vereniging heeft 
gedaan en betekend.
Het was koud maar droog weer, behoorlijk wat wind wat voor allemaal evenveel invloed heeft 
en als je tennist heb je geen last van de kou dus viel het allemaal mee.
Er waren veel deelnemers wat ook leuk is voor de organisatoren.
Jammer dat Boukje zelf niet kon meespelen, zij had een knieblessure overgehouden aan de 
skivakantie.
De start was om 13.00 uur, ikzelf moest om 13.30 uur aan de bak een mixdubbel met Wim 
Siebers
die we wonnen, de eerste 2 punten waren binnen.

Als intermezzo speelde Wim Siebers tussen de partijen op 
saxofoon dat tevens gold als einde van de wedstrijd; Wim 
dat was hartstikke leuk!! Bis....bis.....

De tweede partij bracht ook 2 punten op een damesdubbel 
deze keer met Yanty.
Dus met een goed gevoel ging ik de pauze in waar we 
werden verwend met koffie/thee en heerlijke taart gebakken 
door Marijke, Annette en Natascha.
Mmmm.... ikzelf koos voor de wortelnotentaart maar de 
andere variëteiten waren ook niet te versmaden dacht ik zo.
Natascha vroeg nog aan iedereen om geld te sponseren 
voor Alpe d'HuZes in juni voor Kankeronderzoek; nou 
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volgens mij liep dat goed want de glazen fles puilde uit met briefjes en munten.

Na de algemene pauze weer vol goede moed de volgende wedstrijd in en jawel weer 2 
punten binnen gesleept deze keer met Bernhard.
De laatste wedstrijd was weer een damesdubbel met Lucy deze keer, waar we in no time op 
0-3 achterstand stonden maar we herpakten ons en het werd een gelijk spel dus 1 punt erbij.

Met 7 punten werd ik toch nog winnaar bij de dames waar ik erg blij mee was.
Een mooi boeket rozen van Boukje en je naam op een plaquette, leuk toch (ik heb die 
trouwens nog niet gezien maar dat komt wel).

Wat is zo'n toernooi toch altijd leuk, je ziet weer eens oude bekenden maar ook nieuwe 
gezichten.
Er was nog een gezellig samenzijn met een glaasje en een borrelhapje en nu rest mij nog de 
senioren commissie te bedanken voor de prima organisatie en de familie van Han voor alle 
heerlijkheden en hand en spandiensten.

Louise Koole

ALPE D’HUZES

Zondag op maandagnacht wegrijden als het nog donker is en dat is vroeg tijdens 
deze lange ‘zomer’dagen…om 3 uur de wekker en om 4 uur zakken we af via 
Luxemburg naar de Franse Alpen. 
De ‘zomer’dagen zijn ver te zoeken...bijna heel de route de soleil plenst het van de 
regen. De snelwegen staan blank, er is heel veel verkeer, er gebeuren ongelukken, 
maar gelukkig klaart het half de middag een beetje op. 

De tomtom geeft aan dat we nog maar 15 kilometer hoeven te rijden, maar dat we er 
nog een uurtje over gaan doen. Nu hebben we een huisje geboekt op 1650 meter en 
inderdaad….hmmm…moeten we over een heel smal weggetje, zonder vangrail, met 
haarspeldbochten, veel haarspeldbochten en nog meer haarspeldbochten naar 
boven. Gelukkig komt er weinig tot geen verkeer ons tegemoet, want onze Dodge is 
zo breed dat we maar net over dat smalle weggetje kunnen rijden. De boomgrens 
voorbij, waar de alpenweiden beginnen, komt uit het niets ineens een schitterend 
dorpje in zicht, ingesloten tussen de bergtoppen die nog met sneeuw zijn bedekt.  
Van een vrouwtje in het dorp begrijpen we dat er veel huisjes leegstaan en er nog 
maar 7 mensen in het dorpje wonen. De huisjes zijn open en hoeven volgens onze 
gastvrouw ook niet op slot…

Dinsdag zijn we naar beneden gehobbeld in de auto en bleek bij het startpunt van 
Alpe d’Huzes dat we eerst helemaal naar boven moesten om me in te schrijven. Dus 
wij met de auto al de route gereden die ik donderdag zou gaan lopen…woeps…wat 
steil, wat veel bochten, wat een lange route en oooowww hij is echt heel steil!!!
René vond het juist wel leuk de route al te rijden, omdat hij dan zag wat ik zou gaan 
lopen, maar ik dacht juist…ojee, ik kan het echt niet gaan hardlopen…
In de middag een rondje van 10 km gerend vanuit het huisje een route de berg op, 
langs allerlei watervalletjes, stroomversnellinkjes en ander mooi natuurschoon. Ayla 
(onze hond) liep/rende mee en René ging mee op de mountainbike. Leuke route, we 
zaten onder de modder, want helaas was het hier ook geen zomerweer, maar wel 
lekker gerend!
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Woensdag weer een rondje van 10 km gerend, over een hobbel de bobbel weg en 
langs plekken die nog met sneeuw waren bedekt, maar ook weer mooie natuur. De 
route liep zo, dat we uitkeken op de Alpe d’Huez. Het was een mooi gezicht de 
bergweg zo omhoog te zien kronkelen, de ene na de andere haarspeldbocht. De 
route eindigde in de mist, ook bijzonder te zien. 

Heel de week hebben we lekker gegeten, kaasjes, worstjes, stokbrood, groenvoer en 
een lekker wijntje erbij!

Donderdag was het dan zover: 2 juni 2016! Om 5.30 de wekker, om 6.30 weg. Om 
7.30 staan we aan het startpunt, want René en Ayla mochten me gewoon 
uitzwaaien.  
Het is een unieke ervaring, die eigenlijk niet goed is uit te drukken in woorden op 
papier…in iedere bocht staan kaarsjes te branden, hangen spreuken op, hangen 
foto’s op, zijn er verhalen…iedereen die daar wandelt, hardloopt en fietst heeft zijn of 
haar eigen verhaal. Onbekende mensen die je staan aan te moedigen, die voor je 
klappen, salueren, je een kanjer noemen, ook dat is heel bijzonder…

De mooiste lach
verstopt de grootste geheimen

De mooiste ogen
hebben de meeste tranen verwerkt

Het liefste hart
voelde de meeste pijn

Je t’aime aimé dans le passé Ooit had ik je lief
Je t’aime aujourd’hui net als vandaag

Je t’aimerai encore dans l’avenir Ooit zal ik je opnieuw liefhebben
Le temps revient de tijd keert weder

Voor mijn tijd, filmpjes en foto’s van mij op de berg kijk op:     
             

www.opgevenisgeenoptie.nl
klik op live 
voer op de donderdag mijn startnummer 714 in

Mijn totaalbijdrage aan KWF Kankerbestrijding is € 3.397,15
In totaal is opgehaald € 10.738.427,-

Ik hoop dat hierdoor de kans om beter te worden van deze 
ziekte weer een stapje dichterbij is en dat iedereen 

doordrongen raakt van het motto: 
opgeven is geen optie!

Natascha Convents



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

Hier kunt u staan



BBQ
zaterdag 10 september

gratis voor deelnemers!

22STE OPEN DAUWENDAELE
SCHRIJF JE NU ALVAST IN VOOR 

HET SPORTEVENT VAN DE ZOMER:\

MEER INFO & INSCHRIJVEN? GA NAAR WWW.TOERNOOI.NL

5 T/M 11 SEPTEMBER 2016
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ZOMERAVONDTOERNOOI 2016 
VRIJDAGAVOND  24 JUNI 

Voor het eerst in de geschiedenis van TV Dauwendaele was er een zomeravondtoernooi 
voor alle soorten dubbels. Dit alles wel met vaste partner, dus je moest zelf op zoek naar 
iemand die samen met jou een dubbel wilde vormen. Oorspronkelijk zou dit toernooi op 1 juli 
plaatsvinden maar door omstandigheden werd het een week vervroegd.

Dit toernooi is in de plaats gekomen van de 
Guys en Dolls toernooien, die de laatste jaren 
minder aanmeldingen hadden en daarom niet 
elke keer door konden gaan. 

Een nieuw initiatief … in het vertrouwen er op 
dat er zich deze keer wel voldoende teams 
zouden aanmelden om een leuk toernooi te 
kunnen organiseren. En dat was niet 
tevergeefs, want er waren 10 koppels:  vier 
herendubbels, 5 mixed dubbels en 1 dames 
dubbel. 

We zijn om 19.15 uur begonnen en de laatste wedstrijden waren om 22.15 uur afgelopen. 
Het was een heel gezellig toernooi en de winnaars waren: Rick en Ralph !

De seniorencommissie
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BESTE TENNISCOLLEGA’S

Vandaag moesten wij onze derde wedstrijd spelen, uit tegen de Drive in Sas van Gent. We 
zijn bij het clubhuis vertrokken om 9.30 uur met de camper van Kees, want als je met Kees 
op stap gaat weet je nooit hoe laat en in welke toestand je weer thuis komt, dus had hij 
(mocht het nodig zijn) voor ons een overnachting geregeld in zijn camper. We zijn met vier 
personen vertrokken maar op de achtergrond deden er nog twee mensen mee met de 
aardige opmerkingen via de apps. 

De team”lijder” had de indelingen gemaakt om een zo sterk mogelijk team op de baan te 
zetten (dit bleek alleen maar op papier zo te zijn). Willy stond natuurlijk op één en hij mocht 
samen spelen met Roland en in de andere partij ging Kees samen met Leo. Het waren 
spannende potjes, maar bij Willy en Roland liep het in het begin wel gelijk op, de 
tegenstanders waren erg vast en konden de meeste ballen goed terug brengen, maar veel 
heb ik niet van deze wedstrijd kunnen zien want ik had op de andere baan mijn handen vol 
aan onze tegenstanders en aan Kees. Ik weet niet wat jullie stiekem met elkaar afgesproken 
hebben maar met wie ik ook speelde die dag, die persoon was net niet in goeden doen (of 
alles lag aan mij en nu hoor ik jullie al volmondig roepen dat dit zo is lamstralen). 

De wedstrijd van Kees en Leo liep niet erg lekker er werden teveel fouten gemaakt bij alle 
twee en Kees kon aan het net ook geen vuist maken om de ballen af te maken, want die 
gingen te vaak in het net of net uit en bij Leo ging het ook niet veel beter, aan het net kon ik 
wel voor wat meer gevaar zorgen maar de tegenstanders speelden een goede partij en 
speelden de bal heel erg hard en strak over het net. De eerste set net verloren met een ti-
break 7-6. In de tweede set ging het nog minder, Kees begon steeds slechter te serveren 
(veel dubbele fouten en in het net) en de diepe ballen gingen te vaak net uit, dus de 
tegenstanders kregen steeds meer moed en gingen steeds sterker spelen, met als resultaat 
dat wij de tweede set verdiend verloren hebben met 6-2. 

Willy en Roland hebben een hele goede wedstrijd gespeeld en gewonnen met 6-3 en 6-4, 
keurig gedaan mannen. De tweede partij ging Kees samen met Roland, ik heb weer niet veel 
van die partij kunnen zien, maar soms zag ik dat er een lekkere partij tennis gespeeld werd. 
Waarom wel met Roland en niet met mij Kees???? Willy had de eer om met de teamleider te 
mogen spelen, nou dat is vies tegen gevallen, de eerste set liep het wel aardig maar het 
kostte toch veel moeite om tot scoren te komen, maar de eerste set zeer verdiend gewonnen 
met 6-1. In de tweede set zijn we flink ingezakt, de diepe ballen liepen niet meer en zij 
kregen steeds meer grip op het spel van ons, en konden aan het net wat meer scoren. Ik 
denk ook dat onze conditie niet voldoende was om deze driesetter vol te houden, maar Willy 
had je deze inzinking niet kunnen bewaren voor een andere partij? 

De tweede set verloren we met 6-4 en de derde set ook verloren met 6-4. Dus het was een 
teleurstelling dat wij de wedstrijd toch nog uit handen hebben gegeven. En wat het daarna 
nog erger maakte was dat ik naar Roland en Kees liep, want die 
stonden aan de lijn met een grote smile om hun mond. Ik hoorde 
wat verhaaltjes en toen kwamen er de telefoons bij met wat 
berichtjes die zeer opbeurend bedoeld waren voor de team”lijder” 
en ook nog een heel mooi liedje dat er gezongen werd. Bedankt 
Henk en Piet voor jullie steun.
Mannen alles op een rijtje gezet is het keurig dat wij tegen dit team 
toch nog gelijk hebben gespeeld 2-2. Keurig … al blijft het voor mij 
een teleurstellende dag. 

Vriendelijke groet, Leo Houmes
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EEN DAGJE ROLAND GARROS

Het moet er een keer van komen. Al jaren willen we een keer naar Roland Garros, en nu 
doet de gelegenheid zich voor.

Alles onder controle! Gewapend met jassen, vesten en regenkleding tijgen wij naar het 
verzamelpunt. Op een onchristelijke tijd, 05.00 uur in de ochtend, maar verder alles prima 
verzorgd door Sander van Buren en Bas Mulder. Ontbijtje in de bus en allez, on y va …,
bestemming Parijs. 

Zelden zo’n grote drukte gezien, maar Sander weet wel een kort weggetje om binnen te 
komen. Met fout parkeren en over het  gras sneaken kom je een heel eind, maar het was 
toch nog even in de rij staan om gefouilleerd te worden. 
Eenmaal binnen … wat zijn we dán blij met onze centercourt kaarten. Voor de andere banen 
staan lange files, en wij kunnen zó naar onze gereserveerde plaatsen klimmen in de 
immense court Philippe Chatrier.

Gezeten en gezweten hebben we  … óp onze jassen, vesten en regenkleding! Want jawel, 
terwijl de thuis voortdurende geraadpleegde app ons allerlei onheil voorspiegelt voor Parijs, 
schijnt in  het echie de zon heftig.
Spannende partijen hebben we gezien! Zet een Fransman in de arena en je hebt bij ieder 
punt een joelende menigte. Topvermaak, die partij tussen Nick Kyrgios en Richard Gasquet. 

Annemiek

Een foto impressie van een geslaagde dag:  



groetjes vanaf la place 
des Mousquetaires
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Ritthemsestraat 499   |   Havennummer 1128   |   4389 PA Vlissingen-Oost   |   +31(0)118 46 77 99   |   www.pfauth.nl

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

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
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HERFSTTOERNOOI 2016 
ZONDAGMIDDAG 16 0KTOBER

Een koud voorjaar maar hopelijk een warme zomer en 
een goed en lang najaar. Daarom moet u zich beslist 
aanmelden voor dit toernooi! 
Wij zijn voorbereid op een massale deelname aan het 
Herfsttoernooi 2016. 
Het wordt zoals gebruikelijk een mixdubbel toernooi met wisselende 

partner. U kunt zich dus individueel aanmelden, wij proberen dan een zo goed en interessant 
mogelijke indeling te maken. 
Iedereen kan, mag en moet eigenlijk hieraan deelnemen want nergens anders is de kans zo 
groot om een “tennistitel” te winnen. De titel van “ herfstkampioen van TVD”, als dat geen 
prima reden is om in te schrijven, weten wij het ook niet meer.

Na een slecht voorjaar heeft iedereen natuurlijk flink geoefend en zijn we zeker allemaal 
enorm in vorm en dan is het leuk om het geoefende ook in de praktijk te brengen. Alle 
seniorleden kunnen meedoen, dus zeker ook de nieuwe leden.
Het aantal partijen dat gespeeld kan worden en de duur van de partijen is uiteraard 
afhankelijk van het aantal deelnemers. Naar verwachting zullen de wedstrijden om ongeveer 
13.00 uur beginnen (in ieder geval niet vroeger) en de laatste partijen zullen om ongeveer 
17.30 uur klaar zijn.

Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 6 oktober 2016, door een e-mail te sturen naar: 
seniorencommissie@tvdauwendaele.nl, onder vermelding van naam, emailadres en 
speelsterkte (dubbel), of door het inschrijvingsformulier uit dit clubblad in te vullen en in de 
grijze brievenbus in het clubhuis (naast de meterkast) te deponeren.

Ongeveer een dag of drie voorafgaande aan het toernooi zijn de speelschema’s 
beschikbaar. De speelschema’s krijgt u uiterlijk op de donderdag voorafgaande aan het 
toernooi toegestuurd als uw emailadres bekend is.
We vragen de deelnemers de speelschema’s zelf vóór het toernooi in het clubhuis op te 
halen als er geen emailadres bekend is. 
Dit toernooi is helemaal gratis, dus een extra reden om deel te nemen.

We hopen op een grote deelname, mooi weer en veel gezelligheid…
Tot ziens op het toernooi,

De Seniorencommissie

Opgavestrook “Herfsttoernooi”
Mixed-dubbel, wisselende partner
zondagmiddag 16 oktober 2016

Naam m/v

E-mail telefoon

Speelsterkte KNTLB (dubbel)

Deze strook uiterlijk 6 oktober 2016 in de grijze brievenbus in het clubhuis deponeren.
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WETENSWAARDIGHEDEN VAN DE VOORJAARSCOMPETITIE 
HEREN 50+ 

Ons team doet al 8 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 kompetitie en wel met 6 man per wedstrijddag. 
Hierdoor speelt een ieder 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 klubhuis ivm. de ontvangst van onze tegenstander met 
koffie/thee en 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 vanaf ons clubhuis. De benzine- en evt. tunnel-kosten van de chauffeur(s) 
worden door de DD-spelers van die dag betaald.

Uitslagen van de gespeelde wedstrijden:

Spelers

Wedstrijdschema van afd. 0314
7 april

Walcheren
Mariekerke

2 - 10

14 april
Nrd.Bev
Kortgene

4 - 8

21 april
Yerseke1

4 - 8

28 april
Den Haene
Nrd Gouwe

9 - 3

12 mei
Jac v Beier
Maartensd

6 - 6

19 mei
Yerseke2

8 - 4

26 mei
Hansweert

.
9 - 3

Vaste spelers: Piet
Bekenkamp

Fons
Toorop

Werner
Mosbach

John
Simons

Tonny
Martens

Piet
Waverijn

Tom
Strating

Gé
Daamen

Reserve spelers: Wim
Siebers

Leo
Houmes

Eindstand van de competitie:
Stand Vereniging #Wedstr. Winst Gelijk Verlies Pntn. Voor Tegen

1 T.V. Yerseke 1 7 6 0 1 64 64 20
2 L.T.C. Noord-Beveland 7 5 0 2 48 48 36
2 L.T.C. Den Haene 7 3 1 3 48 48 36
4 Tennisclub Walcheren 7 3 1 3 43 43 41
5 T.V. Dauwendaele 7 3 1 3 42 42 42
6 T.V. Yerseke 2 7 1 2 4 35 35 49
7 Jacoba van Beieren 7 0 3 4 30 30 54
8 L.T.C. Hansweert 7 3 0 4 26 26 58

Uit deze competitiestand blijkt dat we met onze 42 punten weinig onderdeden voor de nummer 2 
met 48 punten. Ook tov. van vorig jaar, toen we maar 20 punten haalden, hebben we een flinke 
progressie gemaakt.

Het verslag van onze 1e competitie-wedstrijd tegen TV Walcheren, 
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Ook de vorige competitie startten we tegen hen en ook met het zelfde resultaat, nl. een 10-2
nederlaag. Maar het goede nieuws is dat we toen met zijn allen maar 29 games binnen haalden 
en nu 35. Dus we zijn groeiende, zal ik maar zeggen.
In de eerste ronde startten Piet B en Fons uitstekend en namen een 2-0 voorsprong. De 3-0 was 
zeer nabij, maar lukte toch weer net niet. Hun tegenstanders namen vervolgens een 3-2
voorsprong, waarna het tot 5-6 gelijk opging. De laatste 4 games gingen naar hun tegenstanders, 
wat een 10-5 nederlaag opleverde.
Op de andere baan speelde Gé met John, die na enige jaren van afwezigheid zijn rentree 
maakte. Dit was toch wel even wennen, want pas bij een achterstand van 7-0 werden er wat 
game'pjes gesprokkeld. Uiteindelijk leverde dit een 13-4 nederlaag op.
In de tweede ronde startten Piet B en Tonny slecht. Ze kwamen niet in hun spel en werden met 
een 13-4 nederlaag afgeserveerd.
Op de andere baan hadden Piet W en Fons meer succes. Ze beten zich vanaf het begin vast in 
hun tegenstander en maakten er een mooie strijd van, wat een 11-7 overwinning opleverde.
In de derde ronde maakten Tonny en Gé een niet zo'n gelukkige herstart. Ze wisten niet in hun 
normale spel te komen, wat een 13-4 nederlaag opleverde.
Piet W en John hadden er op de andere baan zin in. 

John had zijn startangst achter zich gelaten en speelde een uitstekende wedstrijd. Met zijn harde 
slagen en uitstekende volley's was hij een plaag voor zijn tegenstanders. Tot 4-4 ging het volledig 
gelijk op. Daarna kregen hun tegenstanders wat vat op John's spel en wisten ze uit te lopen naar 
9-4. Piet W en John rechtten hun rug en kwamen prompt terug tot 9-7. In de daarop volgende
game hadden zij volop kansen om op 9-8 te komen, maar het dubbeltje viel de verkeerde kant 
op. Dit leverde uiteindelijk een eervol 12-7 verlies op.

Het verslag van onze 2e wedstrijd tegen Noord Beveland, zijnde een thuiswedstrijd. 
Onze tegenstanders waren ook met 6 spelers zodat we maar 2 rondes hoefden te spelen.
In de eerste ronde startten Piet B en Fons tegen een sterk koppel, waarbij het lang gelijk opging. 
Maar op het juiste moment wisten Piet en Fons een gaatje te slaan. Dit lieten ze niet meer los, 
zodat dit een 11-7 overwinning opleverde.
Op de tweede baan hadden Tonny en Piet W een heel wat makkelijker tegenstander, waarbij ze 
al snel naar een ruime voorsprong uitliepen, wat een eindscore opleverde van 12-3.
Op de derde baan hadden Werner en Gé hun gelijke gevonden. Om beurten namen ze een 
voorsprong en het bleef super spannend. Vlak 
voor het eindsignaal wonnen hun 
tegenstanders hun game en wat een 10-9
nederlaag voor ons opleverde. Dit was 

Hij is de vriendelijkheid zelve
aimabel en gezellig

als hij wint

Hij heeft weer verloren
Is er al aan gewend
Al vijftig jaar

Wim Siebers
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gewoon domme pech, maar ja ook dat gebeurt wel eens.
Inmiddels hadden we ondersteuning van een aantal oud coryfeën van ons team, zijnde Adrie en 
Gerard. Dit was nog even een gezellig intermezzo, waarbij Adrie nog de beroemde soep met 
ballen van Anneke had meegenomen voor bij de lunch.
In de tweede ronde speelden Piet B en Tonny een spannende partij, waarbij ze er niet uithaalden 
war er in zat. Het resultaat was een 10-8 nederlaag.
Op de andere baan hadden Fons en Gé gelijkwaardige tegenstanders getroffen. Regelmatig 
hadden zij een voorsprong, maar bij het eindsignaal stond er een 10-7 nederlaag op het bord.
Op de laatste baan speelden Werner en Piet W ook een spannende partij, waarbij zij nog met 5-4
hebben voor gestaan. Hun tegenstanders wisten hen toen te breken en ondanks dat Werner en 
Piet volop kansen hadden op een rebrake, lukte hen dit niet, met als gevolg een 8-6 nederlaag.
Conclusie: een goede 1e ronde gespeeld, maar een slechte 2e ronde, waarbij we onder ons 
kunnen speelden en de punten hebben laten liggen

Het verslag van onze uitwedstrijd tegen Yerseke1 op een mooie zonnige donderdag. 
Ook nu weer waren onze tegenstanders met 6 man sterk, zodat er maar 2 rondes van 3 partijen 
per ronde werden gespeeld.
In de eerste ronde startten Piet B en Fons tegen een zeer sterk koppel. Ondanks dat gaven ze 
goed partij en werden er lange games gespeeld. Helaas werd er te vaak aan het kortste eindje 
getrokken wat een 10-3 nederlaag opleverde.
Op de andere baan speelden Piet W samen met onze invaller Leo Houmes. Hun tegenstanders 
begonnen voortvarend en kwamen op een 5-1 voorsprong. Het leek een hopeloze zaak voor Piet 
en Leo, maar ze bleven voor elke bal knokken en langzaam kantelde de wedstrijd. Ze kwamen 
op een 7-6 voorsprong, waarna het tot 8-8 gelijk opging. Piet wist zijn opslag te houden waardoor 
een 9-8 voorsprong. Met nog een paar minuten te spelen gingen hun tegenstanders forceren en 
dit pakte voor hen verkeerd uit en vlak voor het eindsignaal werd de 10-8 overwinning behaald. 
Leo had een groot aandeel hierin door zijn uitstekende netspel en prima volly's.
Op baan 3 waren Gé en John inmiddels aan elkaars spel gewend en vanaf de eerste minuut 
namen ze het initiatief. Ze boekten een 9-5 overwinning die nooit echt in gevaar is geweest.

In de tweede ronde startten Piet 
B en Leo tegen een goed 
ingespeeld koppel. Voor Piet en 
Leo was het de eerste keer dat 
ze samen speelden, waardoor ze 
maar 4 games wisten te winnen 
en een 11-4 nederlaag 
betekende.

Op de 2e baan troffen Fons en Gé ook een sterk koppel wat niet te kloppen was. Ze wisten nooit 
in hun spel te komen en uiteindelijk werd er met 14-2 verloren.
Op de 3e baan begonnen Piet W en John hoopvol aan hun partij. Deze hoop werd echter volledig 
aan gort geslagen door 2 sterk serverende tegenstanders. Pas bij een 11-2 achterstand begon 
het bij Piet en John te lopen, waardoor ze 3 achtereenvolgende games binnen hengelden. Deze 
opleving was duidelijk te laat gezien het 11-5 verlies.
Conclusie: deze sterke tegenstander had zijn vorige wedstrijden met 10-2 en 12-0 gewonnen. In 
dit licht bezien hebben we eigenlijk een goed resultaat behaald. Dus op naar onze eerste 
overwinning.

Het verslag van onze thuiswedstrijd tegen Den Haene uit Noord Gouwe. 
Onze vorige wedstrijden speelden we met mooi weer, maar deze keer hebben we een kwartier 
moeten schuilen voor de regen. Den Haene was met 6 spelers op komen draven, zodat we weer 
2 rondes hoefden te spelen.
In ronde 1 startten Tom,zijn eerste wedstrijd van dit seizoen, en Fons tegen sterke 
tegenstanders. Tom had er zin in en samen met Fons zette hij hun tegenstanders direct onder 

Op de club
Speelt hij meestal met zijn lief
soms ook met zijn vrouw

Wim Siebers
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Hij speelt goed
zijn vrouw net zo goed
maar hij speelt beter

Wim Siebers  

druk en bleven de gehele wedstrijd aan de goede kant van de score. Het resultaat een mooie 14-
10 overwinning.
Op baan 2 speelden Tonny en Piet W een wat aarzelende wedstrijd, waarbij zij niet echt in hun 
spel kwamen. Ondanks dat gingen ze met een 8-6 overwinning aan de haal.
Op baan 3 gingen Werner en Gé voortvarend van start en bleven ook voortvarend doorgaan, wat 
een ruime 11-5 overwinning opleverde.
In ronde 2 maakten Tom en Tonny er een spannende strijd van. De hele wedstrijd hadden zij een 
lichte voorsprong, wat uiteindelijk een 12-9 overwinning betekende.
Op de 2e baan startten Fons en Gé zwak en liepen een ruime achterstand op. Dat dit onnodig 
was, bleek wel uit het feit dat ze hun tegenstanders wisten te achterhalen bij 8-8. Helaas het 
laatste zetje kon niet gegeven worden en zij verloren nipt met 10-8.
Op de laatste baan startten Piet W en Werner sterk. Zij bouwden hun voorsprong rustig uit naar 
7-2. Kat in het bakje denk je dan, ....... dus niet. Op onverklaarbare reden gaven ze het volledig 
weg en wisten hun tegenstanders er nog 7-7 van te maken.
Na deze 2e ronde werd aan de lunch begonnen. Marjan en Gé hadden heerlijke zelfgemaakte 
soep op het menu gezet. Deze viel heel goed in de smaak, wat 
bleek uit het feit dat de pan volledig leeg werd geschraapt. Ook 
hadden zij ons in de vorige thuiswedstrijd getrakteerd op 
zelfgebakken appelflappen die ook in een mum van tijd waren 
verorberd. Er ligt nu een zware taak bij Piet B, die onze 
volgende 2 thuiswedstrijden voor de catering zal zorgen. Piet, 
succes!!!!!!
Conclusie: de stijgende lijn in ons spel heeft zich voortgezet en 
de eerste overwinning van 9-3 is binnen.

Verslag van onze laatste uitwedstrijd tegen Jacoba van Beieren uit Sint Maartensdijk. Het weer 
was weer prachtig, zodat we de hele dag op het terras hebben gezeten, als er niet getennist 
moest worden.
In ronde 1 startte het inmiddels ingespeelde koppel Tom en Fons. Zij waren vanaf het begin de 
sterkste, wat uitmondde in een regelmatige doch prettige 12-8 overwinning.
Op de andere baan namen Tonny en Piet W het op tegen een sterk koppel, zo leek het althans 
tijdens het inslaan. De eerste game haalden hun tegenstanders met een love-game binnen. De 
tweede game wist Piet moeizaam binnen te halen en de derde game was na een langdurige strijd 
ook voor Tonny en Piet. Vanaf dat moment stortten hun tegenstanders volledig in en wisten 
Tonny en Piet een 8-1 voorsprong op te bouwen. Uiteindelijk werd het een makkelijke 12-5
overwinning.
In ronde 2 troffen Tom en Tonny een paar taaie tegenstanders die niks cadeau gaven en voor 
elke bal gingen. Dat betekende lange rally's en over en weer voordeel, maar meestal trokken hun 
tegenstanders aan het langste eind. Halverwege wisten Tom en Tonny hen te breken en op dat 

moment hoop je dat ze door pakken. Maar helaas 
werd er dan weer direct terug gebroken. Uiteindelijk 
stond er een 8-5 nederlaag op het bord.Op de 
andere baan hadden Werner en Gé vanaf het 
begin geen vat op hun tegenstanders en zonder 
echt een kans te hebben gehad, liepen ze tegen 
een 12-4 nederlaag op.
In ronde 3 speelden Fons en Werner voor het eerst 

samen en dat pakte bijzonder goed uit. Fons bleef, zoals altijd, rustig en wist zijn tegenstanders 
met zijn strakke geplaatste ballen onder druk te houden. Werner speelde fantastisch en scoorde 
het ene punt nog mooier dan het andere. Zij behaalden een knappe 8-5 overwinning.
Op de andere baan ging het bij Gé en Piet lang gelijk op. Tot 4-4 behield een ieder zijn service 
beurt. Op dat moment moesten Gé en Piet hun opslag inleveren en dat gaatje wisten hun 
tegenstanders tot het eind vast te houden, wat een 9-7 nederlaag betekende.
Conclusie: met een eindstand van 6-6 werden de punten broederlijk verdeeld en dat was op deze 
mooie dag en na een heerlijke lunch ook een gerechtvaardige uitslag.

Na jaren 
komt hij uit de sloot
meer kwal dan bal

Wim Siebers
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Verslag van de thuiswedstrijd tegen Yerseke2, waarbij het weer weer grandioos was.
In de eerste ronde hadden Tom en Tonny sterke tegenstanders getroffen. Ze begonnen 

voortvarend en namen een voorsprong, waarbij hun tegenstanders 
moesten wennen aan ons kunstgras. Deze gewenning duurde 
helaas niet te lang en langzaam maar zeker kwamen ze terug in 
de wedstrijd. Uiteindelijk werd er toch nog ruim verloren met 12-7.
Op de andere baan speelden Piet B en Werner voor het eerst 
samen. Dat was toch wel even wennen, maar na een spannende 
strijd werd er met 9-7 toch aan het kortste eindje getrokken.
Op de laatste baan troffen John en Piet W tegenstanders die nooit 
konden wennen aan ons kunstgras. Neem daarbij het foutloze 
spel van John en de ruime overwinning van 15-3 is verklaard.
In de tweede ronde speelden Tom en Piet B tegen een paar taaie 
rakkers. Het was van het begin tot het eind een spannende 

wedstrijd, waarbij het gegeven dat Tom en Piet elkaar door en door kennen de doorslag gaf, wat 
een nipte 7-6 overwinning opleverde.
Op baan 2 stonden Tonny en Piet W te meppen tegen een technische vaardige speler en een 
oude routinier. Tonny en Piet probeerden zoveel mogelijk de routinier onder druk te zetten. Dit 
lukte en deze ging dan ook direct in het begin een paar keer door zijn hoeven en namen Tonny 
en Piet een 5-1 voorsprong. Hun tegenstanders herpakten zich en kwamen terug tot 5-4. Toen 
werd de routinier weer wat meer onder vuur genomen en dat was voldoende voor een fraaie 9-7
overwinning.
Op de andere baan speelden Werner en John een zeer korte wedstrijd. Bij een 2-1 voorsprong 
voor hen moesten hun tegenstanders de handdoek in de ring gooien vanwege een enkelblessure 
van één van hen. Dit betekende een "walk-over" en dus een overwinning voor John en Werner.
Conclusie: een fraaie en zwaar 

bevochten 8-4 overwinning, waardoor we 
weer wat stijgen in het klassement
Verslag van onze laatste wedstrijd thuis 
tegen Hansweert, waarbij we weer fraai 
lenteweer hadden.
In de eerste ronde startten Tom en Piet 
B voorzichtig en in de eerste games ging 
het nog redelijk gelijk op. Tom en Piet 
trapten het gas pedaal wat in en hun tegenstanders wisten hen niet meer bij te houden, zodat ze 
een makkelijke 13-5 overwinning boekten

Op de andere baan hadden Tonny en John hun handen vol aan hun tegenstanders en om 
beurten hadden ze een voorsprongetje. Op het eind wisten hun tegenstanders een 8-7
voorsprong te nemen en even zag het er bedenkelijk uit, maar Tonny en John wisten op het 
nippertje er toch nog een 8-8 uit te slepen.
In de 2e ronde hadden Tom en Leo een makkelijke partij. Zij waren veel sterker dan hun 
tegenstanders en behaalden een ruime 13-3 overwinning.
Op de andere baan troffen Piet W en John een paar goede tegenstanders. Tot 6-7 wisten zij aan 
te klampen, waarbij toch wel duidelijk was dat zij de mindere waren. Toen Piet tot overmaat van 
ramp ook zijn servicebeurt moest inleveren, was hun lot bezegeld. De laatste game duurde wel 
zo'n 10 min, maar ook die werd nog door hun tegenstanders binnen gesleept, dwz. een 9-6
nederlaag.
In de 3e ronde begonnen Piet B en Leo zeer voortvarend en rolden simpel hun tegenstanders op. 
Het was wel heel opvallend hoe actief Leo bezig was en voor elke bal ging. Misschien had het er 
mee te maken dat zijn dochter hem kwam supporteren. In ieder geval ook zij haalden een ruime 
13-4 overwinning.

Voordat ze de bal slaat
lacht ze hem vriendelijk toe
lieve tennister

Wim Siebers



Op de andere baan troffen Piet W en John een paar goede tegenstanders. Tot 6-7 wisten zij aan 
te klampen, waarbij toch wel duidelijk was dat zij de mindere waren. Toen Piet tot overmaat van 
ramp ook zijn servicebeurt moest inleveren, was hun lot bezegeld. De laatste game duurde wel 
zo'n 10 min, maar ook die werd nog door hun tegenstanders binnen gesleept, dwz. een 9-6
nederlaag.
In de 3e ronde begonnen Piet B en Leo zeer voortvarend en rolden simpel hun tegenstanders op. 
Het was wel heel opvallend hoe actief Leo bezig was en voor elke bal ging. Misschien had het er 
mee te maken dat zijn dochter hem kwam supporteren. In ieder geval ook zij haalden een ruime 
13-4 overwinning.
Op de andere baan speelden het ingespeelde duo Tonny en Piet W een zeer gedegen wedstrijd 
en gaven hun tegenstanders geen schijn van kans. Deze overmacht vertaalde zich in de grootste 
overwinning van de dag, nl. 15-1.
Conclusie: een ruime en verdiende 9-3 overwinning, waar niks op af te dingen is. 

Piet 

De redactiecommissie wenst jullie een fijne, sportieve zomervakantie …
       Liselotte, Monique, Marjan en Annemiek
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