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 Wie doet wat bij TV Nieuw-Vennep 
 

Wat Wie Mail 
Bestuur Rogier Liefbroer (voorzitter) 

Ilse van der Giessen  (secretaris)  
Stephan Baaij (penningmeester)  
Frank Alta  
Anneke Verwoert  
Jolanda van Boheemen  
Marco Hill  

bestuur@tvnieuwvennep.nl 

Financiën 

Penningmeester 
 
Kascommissie 

Stephan Baaij  
 
Cindy Boerop & Jacqueline Wannee 

penningmeester@tvnieuwvennep.nl 
 
 
 

Ledenadministratie 

Ledenadministratie 
 

Paul Wijchers  
 

ledenadministratie@tvnieuwvennep.nl 

 

Communicatie 

Website, facebook, 
KNLTB.club, 
infoboekje. 

Frank Alta 
Birgit Oldeman 

communicatie@tvnieuwvennep.nl 
 

Sponsoring 

 Bart de Wit 
Wouter Meijer 
Xander Groenewegen 

sponsoring@tvnieuwvennep.nl 
 

Openingstoernooi 

 
 

Brigitte Dreijer 
Yolanda Broekhuizen 

bdreijer@icloud.com 
xifotografie@kpnmail.nl 

Beheer park 

Accommodatie 
commissie 
 
 
Groengroep  
 
Toegangsbeheer 

Lex Parree (voorzitter) 
Frank Alta, Erwin Nootenboom 
Edwin de Raadt &  Mirjam Snoeks 
 
Jannie Pul 
 
Frank van Herpen 

l.parree@eurofluxo.com 
 
 
 
janniepul@ziggo.nl 
 
toegangsbeheer@tvnieuwvennep.nl 
 

Ophalen oud papier 

 Jannie Hollander 
Frank Alta 
 

Louis.hollander@ziggo.nl 
 

Tennisvereniging Nieuw-Vennep | informatieboekje 2018 | Pagina 2 

 

mailto:bestuur@tvnieuwvennep.nl
mailto:penningmeester@tvnieuwvennep.nl
mailto:ledenadministratie@tvnieuwvennep.nl
mailto:communicatie@tvnieuwvennep.nl
mailto:sponsoring@tvnieuwvennep.nl
mailto:bdreijer@icloud.com
mailto:xifotografie@kpnmail.nl
mailto:l.parree@eurofluxo.com
mailto:janniepul@ziggo.nl
mailto:toegangsbeheer@tvnieuwvennep.nl
mailto:Louis.hollander@ziggo.nl


 

Jeugdcommissie 

Voorzitter 
 
 
 
 
World Tour 
 
Competitie 
 
Jeugd HOT 
 

Rob Soeters (voorzitter) 
Nicolette Laan 
Krista Roos 
Pauline van der Kwaak 
 
Annemarie Plevier  
 
Yvonne van Everdingen 
 
Herma Martina & Jacqueline Wannee  

jeugd@tvnieuwvennep.nl 
 
 
 
 
annemarie.plevier@planet.nl 
 
arnold306@ziggo.nl 
 
jhot@tvnieuwvennep.nl 
 

Schooltennis 

Voorzitter Marco Hill  
Victor Beelt 
Peter Pollé 

Marco.hill@hotmail.com 
 

Competitie Senioren 

 Paul van Lingen 
Ingrid Brabander 
Yvonne van Everdingen 

paulvanlingen@outlook.com 
fam.brabander@ziggo.nl  
 

Sportkantine 

 Rick Verwoert 
Mark Bokhorst 

sportkantinebeheerrm@gmail.com 

Feest & Evenementen 

Voorzitter Jolanda van Boheemen, Barbara Bus 
Lisette Wiekmeijer, Tessa de Kolf 
Madelon Overtoom & Jacqueline Wannee 

joxan@planet.nl 
barbara123@business.nl 
 

HOT en HOT 50+ 

HOT voorzitter 
 
 
 
HOT 50+ 
 
 

Sandra Faas 
Rik Elderhuis 
Jordy Beijen 
 
Carla van Woerden 
Louis Hollander 
Stephan Baaij 

HOT@tvnieuwvennep.nl 
 
 
 
Carla.van.woerden@gmail.com 
 

Clubkampioenschappen 

CK Rik Elderhuis 
Jolanda van Boheemen & Frank Alta 
 

wieisdebeste@tvnieuwvennep.nl 

ICT 

 Gregor Panovski ict@tvnieuwvennep.nl 

G-tennis 

 Brigitte van Kan, Arthur Maaswinkel en 
Carin Verhagen 

gtennis@tvnieuwvennep.nl 
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Van de voorzitter 
Onze tennisvereniging gaat een heel bijzonder jaar tegemoet! We 
bestaan dit jaar 50 jaar en dat gaan we vieren! Het zal de rode 
draad zijn van dit seizoen. Tijdens al onze evenementen zullen we 
hier aandacht aan schenken met als knaller de officiële viering op 
22 september.  Kom je ook?  

Waar een viering van zo’n bijzonder lustrumjaar sowieso al 
feestelijk is, is het wat mij betreft ook de kers op de taart voor alle 
bergen werk die we met 
z’n allen hebben verzet. 
De club zit duidelijk in een 
mooie positieve ‘flow’ en 
er is een echte 
verenigings- sfeer. 
Natuurlijk hebben we nog 
steeds een paar grote 
uitdagingen te gaan. In 
ons ‘groeidocument’ die 
we als bestuur hebben 
opgesteld, hebben we 
een aantal speerpunten waarmee we ook in de toekomst verder 
kunnen. 

Het jaar begon eigenlijk al direct feestelijk, waarbij we als proef de 
ALV samen hebben laten smelten met de Nieuwjaarsborrel. Wat 
ons betreft een hele geslaagde avond, waarbij ruim 50 enthousiaste 
leden aanwezig waren. 

Terwijl het op het moment van schrijven midden in februari  
’s nachts nog regelmatig vriest, wordt er door Fred Turenhout 
alweer hard gewerkt om de buitenbanen speelklaar te krijgen. Ik 
kan me haast niet voorstellen dat ze nog beter zullen worden dan 
vorig seizoen, maar met een zelf ontworpen lasergestuurde 
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machine denkt Fred er dus nog een extra kwaliteitsimpuls aan te 
kunnen geven.  

Inmiddels zijn er ook vele enthousiastelingen drukdoende om 
nieuwe leden te werven. Het zou mooi zijn als we er dit jaar circa 50 
bij zouden kunnen schrijven. Naast het ‘flyeren’ van folders 
proberen we ook bij diverse basisscholenkinderen weer enthousiast 
te krijgen voor tennis. Zo is er nog een aantal projecten opgezet om 
onze mooie club weer volop in the picture te krijgen. En dat doen 
we met grote trots! Zeker dit jaar! 

Misschien leuk om te vermelden dat we gedurende de 
voorjaarscompetitie een aantal nieuwe teams hebben weten te 
formeren voor de zondag. Waar er vrijwel geen seniorenteams 
meer op zondag speelden, hebben we er nu weer een aantal (4) 
inclusief een topteam dat direct in de hoofdklasse gaat spelen. Dus 
schroom niet om zonder zelf te tennissen gezellig een keer naar de 
club te komen voor een kop koffie, of op een later tijdstip van de 
dag een ander soort versnapering... en tegelijkertijd onze teams aan 
te moedigen. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere 
competitiedagen. Zo was het in vroeger tijden ook; had je even 
niets anders ging je naar je cluppie. Het zou mooi zijn als dat weer 
terug zou komen.  

Maken we er samen tijdens ieder bezoek een 
mooi feestje van dit seizoen! Tot snel en 
iedereen een fijn en bijzonder tennisseizoen 

toegewenst!  

Rogier Liefbroer  
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TENNISLESSEN TV NIEUW-VENNEP  
Holland Tennis verzorgt de tennislessen bij TV Nieuw-Vennep en is 
gecertificeerd partner van de KNLTB. Daarmee is Holland Tennis 
erkend als één van de beste tennisscholen van Nederland.  

Tennistrainer Peter Pollé, 
mede-eigenaar van Holland Tennis is 
hoofdtrainer bij TV Nieuw-Vennep. Hij 
is zeer betrokken bij de vereniging en 
staat garant voor een ieder die 
tennisles neemt. Zijn motto is: tennis is 
een sport voor het leven.  
 
Tennissen is leuk 
Peter: “Tennissen is leuk is als je het 
ook echt kan, dus gaan we er voor 
zorgen dat je het gaat leren. Kwaliteit 
staat voorop, dat betekent dat we 
trainingen geven vanuit een plan. 
Aandacht, intensiteit en het 
ontwikkelen van een sportieve instelling tijdens de tennislessen is 
belangrijk.”  
 
De tennislessen worden veelal gegeven in kleine groepen, waardoor 
er voor ieder persoonlijke aandacht is en de intensiteit van 
bewegen en leren hoog is. 

Kijk op www.hollandtennis.nl voor nadere informatie. 
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Contributies en tarieven  

1 april - 30 oktober 2018 
 
Contributie lidmaatschap 2018  

● Seniorlid €185,- 
● Seniorlid daglidmaatschap €140,- (spelen tot 18 uur) 
● Seniorlid vrijwilligersbijdrage €25,- 
● Studentlid €140,- 

● Juniorlid €70,-  
● Juniorlid excl. training €100,- 
● G-tennis lidmaatschap €125 / €150 
● Competitie lidmaatschap (1/4-11/6) €75 

 
 
Jubileum korting 

● €50,- euro korting op senior lidmaatschap voor oud-leden 
die weer bij TVNV komen tennissen. 

 
Aanbieding lidmaatschap 1e jaar 

● Aanbieding lidmaatschap €140,-  
● Aanbieding daglidmaatschap €100,- 

 
Korting op contributie voor gezinnen 

● Bij 3 gezinsleden per persoon €10,- korting 
● Vanaf 4e gezinslid per persoon €15,- korting 

 
Lidmaatschap bij start lidmaatschap na 1 juli 

● Seniorlid: €92,50,- 
● Studentlid: €70,- 
● Juniorlid (bij geen training) €50,- 
● Juniorlid (bij training) €35,- 

 
 

Check de site ‘lid worden’ voor meer 
informatie en inschrijven. 
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Toss avonden  
Heb je nog geen tennismaatje of heb je gewoon zin in een paar 
leuke wedstrijdjes, dan is de tossavond misschien iets voor jou. 
Veel of weinig tenniservaring is bij de tossavonden niet van 
belang. Gezelligheid staat voorop! 

 

 
Hoe werkt de toss 
Op woensdag en op vrijdagavond zijn de tossavonden (meestal om 
de week en niet tijdens de competitie). De rackets van de 
deelnemers worden bij elke ronde op een hoop gegooid en 
vervolgens worden er elke keer vier rackets getrokken. De bezitters 
van de rackets spelen een dubbelpartij met elkaar. Een ronde duurt 
45 minuten en er worden meestal drie rondes op een avond 
gespeeld (met een korte pauze tussen de rondes).  

Als afsluiting wordt vaak het ‘rondje om de wereld’ gespeeld. Je 
slaat de bal over het net en er staat een speler klaar om de bal terug 
te slaan. Als je de bal goed geslagen hebt, ren je naar de andere 
kant van de baan. Hier sluit je aan in de rij en als je aan de beurt 
bent, probeer je de bal weer over het net en binnen de lijnen te 
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slaan. Als je een fout maakt, lig je eruit. Op een gegeven moment 
zijn er nog twee spelers over. Deze spelers spelen de finale; degene 
die het eerste drie punten heeft, is de kampioen van de avond. Na 
deze altijd spannende finale is het tijd voor een lekker drankje en 
voor bitterballen.  

De toss avonden zijn altijd erg gezellig! Check de kalender op de site 
of KNLTB.ClubApp voor de komende tossavonden 

Elvira Dijkstra 
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Evenementencommissie 
 
Nieuws van de evenementencommissie!  
  
Na een heerlijk 
zomerseizoen met veel 
leuke evenementen staan 
we allemaal alweer te 
trappelen om lekker te gaan 
tennissen. Natuurlijk gaan 
we ook nu weer leuke 
evenementen organiseren. 
Voor diegenen die nog niet 
weten hoe leuk onze BBB’s 
zijn, doe mee! Dit jaar 
hebben we een Golden 
Oldies avond, we gaan het 
Casino in en het 
einde-competitietoernooi 
“Ladderzat” wordt al een begrip. 
In het najaar zijn de Clubkampioenschappen er weer en strijden we 
voor de "Wie-is-de-beste-cup’.  
  
Verder is een belangrijke datum zaterdag 22 september: Save the 
date! Dan vindt het jubileumfeest plaats.  
  
Dit alles lukt alleen maar door een goede samenwerking met Marc 
en Rik van Baan11, die bij ieder evenement klaar staan. 
We hopen iedereen veel te zien op deze leuke avonden, maar ook 
op de baan om lekker te tennissen. 
 
Madelon Overtoom 
Lisette Wiekmeijer 
Barbara Bus 
Jolanda van Boheemen 
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Alvast belangrijke (feest)data om te 
noteren in je agenda! 

 

24 maart open dag 

31 maart         open dag 

2 april openingstoernooi 

12 april Golden Oldies toernooi (50+ only) 

21 april BBB: proud to be fout 

19 mei Casino Royal 

16 juni              Ladderzat toernooi 

8 juli G-toernooi 

9 - 15 juli Jeugd HOT 

14 juli Vive la France 

4-12 aug HOT 2018 

3-8 sep Clubkampioenschappen (CK) senioren 

8 sep Pubquiz en afsluiten CK 

22 sept Jubileumfeest TVNV 50 jaar 

3 nov BBB Going Dutch (afsluiting NJ-competitie). 
 

Check de kalender op de site of kijk in je KNLTB.ClubApp voor een 
actueel overzicht van alle activiteiten. 
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Sponsoren 

 
Tennisvereniging Nieuw-Vennep is trots op haar sponsors. Zij 
maken een belangrijk onderdeel uit van onze vereniging en mede 
dankzij hun bijdrage zijn vele activiteiten mogelijk. 
  
Onze gold members:  Sport 2000, C&T Reklame, Grolsch en Coney 
data-analyse.  

Silver members: PBBZ, Talisman software talenten 

 

Er zijn vele verschillende mogelijkheden om onze vereniging te 
sponsoren: 

● baanbord ( 250 euro ex BTW  per jaar excl. maakkosten) 
● winddoek ( 500 euro ex BTW  per jaar excl. maakkosten) 
● toernooi sponsor 
● slide beeldscherm sportkantine  ( 150 euro ex BTW p/j) 
● beachvlag 
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Meer weten over onze sponsormogelijkheden? 
Bekijk de sponsorinformatie op de website of neem contact op met 
Bart de Wit, Wouter Meijer of Xander Groenewegen van de 
sponsorcommissie. Mail sponsoring@tvnieuwvennep.nl. 

 

 
 

 

Tip #1 

Je kunt TVNV  gratis sponsoren door je online aankopen te doen via 

sponsorkliks. Het is simpel, kost je niets. Voor meer info zie 

‘sponsoren’ op de website. 
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Sport 2000 | Rob van der Geest 

 

Zoals bekend is Rob van der Geest Sport 2000 in Nieuw-Vennep 
een belangrijke sponsor van TV Nieuw-Vennep en daar zijn we blij 
mee! Als lid van onze vereniging ontvang je op vertoon van je 
ledenpas 10% korting op het hele tennis assortiment. 

In de winkel kun je terecht voor nieuwe tenniskleding, 
tennisschoenen, tennisrackets, tennistassen en alle andere artikelen 
die met tennis te maken hebben. Ook is Sport 2000 van der Geest in 
het bezit van een bespanmachine, waardoor eenvoudig en snel je 
racket bespannen kan worden. Het team van Sport 2000, 
waaronder David en Roy (vlnr op bovenstaande foto) geven je graag 
advies. 
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De groengroep 

 
Vrijwilligers waar we trots op zijn. Dat zijn er velen. Toch lichten 
we de dames van de groengroep er graag even uit. Ieder jaar 
zorgen Jannie Pul, Tiny Hart, Riet Verlaan, Onnie Booy, Yvonne 
Rothert, Anneke Kulk, Tinie Baaij en Wil van der Linden voor de 
planten en bloemen op ons park. 

 
 
Jannie (op foto linksboven): “Vele handen maken licht werk. En als 
het werk weer is gedaan kijken we met plezier naar een mooi park.” 

Ook dit seizoen gaan zij weer aan de slag. Wil je ook helpen dan ben 
je van harte welkom. Mail janniepul@ziggo.nl.  
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G-tennis 
Iedereen is welkom bij TV Nieuw-Vennep, ook spelers 

met een beperking! 

G-tennissers zijn welkom bij TV Nieuw-Vennep.  Iedere donderdag 
trainen de enthousiaste G-spelers samen met hun creatieve en 
gemotiveerde trainer Arthur Maaswinkel, met een doel: iedereen 
zo goed mogelijk leren tennissen.  

 

TV Nieuw-Vennep is in 2012 gestart met G-tennis. De trouwe vaste 
kern van spelers is goed gegroeid in het spel. De spelers oefenen 
met veel geduld, week na week, totdat ze steeds weer een nieuwe 
techniek beheersen.  Thom gaat steeds beter ballen plaatsen, 
Dominique kan ballen steeds beter terugslaan, Sam heeft een 
waanzinnige service, Michiel  smasht als de beste, Ines leert steeds 
beter de regels  en Jeroen rent z’n benen uit z’n lijf om een bal te 
pareren.  
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Onze G-spelers spelen geen competitie maar wel  toernooien. Het 
gaat vooral om sportiviteit, meedoen en een beetje om te winnen.  

G-toernooi zondag 8 juli 2018 
De actieve G-commissie organiseert ieder jaar een groot 
tennistoernooi.  In 2017 deden 50 G-spelers mee! Zij kwamen niet 
alleen uit onze eigen regio maar ook uit de regio Zaandam, 
Amsterdam en Zoetermeer. Ons toernooi heeft steun van trouwe 
sponsoren (Dirk Kuyt Foundation, Rutte Groep, E-storage, Maja 
Stuwadoors en Giraf therapie).  Dit jaar vindt het G-toernooi plaats 
op zondag 8 juli 2018. 

 

Helpen? 
Wil je wat doen voor de G-spelers? Ze verdienen het! Kom helpen 
tijdens de training, help mee met het toernooi,  introduceer de 
mogelijkheden van onze club bij nieuwe spelers. Nieuwe leden zijn 
van harte welkom. Voor meer informatie of aanmelden als 
vrijwilliger contact Arthur Maaswinkel (06-20424084) of Brigitte van 
Kan (0252 687155). Mail gtennis@tvnnieuwvennep.nl. 
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Club van 50 | 2018 
 
Dit jubileumjaar, waarin TVNV 50 jaar 
bestaat, gaan we natuurlijk voor de 
club van 50. Een variant van de 
bekende club van 100. Een initiatief 
van de sponsorcommissie waarbij 
leden een extra bijdrage (lees 50 of als 
je wil: 2x 50 euro in een seizoen) aan 
de club doneren om specifieke zaken 
bij de club te verbeteren of te 
vernieuwen. De bijdrage wordt apart 
gereserveerd om dit soort 
verbeteringen te financieren. 
 
Doe mee en maak kans op Canon camera 
Onder de deelnemers wordt een canon camera verloot indien er 
meer dan 50 deelnemers zijn. Dus op naar de 50 x 50! 
 
Doelen club 50 
Dit seizoen wordt de opbrengst besteed aan het opknappen van het 
tennismuurtje, schilderwerk clubhuis en herstel hekwerk. 
 
Meedoen aan de club van 50 
Ook meedoen aan de club van 50 of 2x 50? Maak je donatie over op 
rekeningnummer  NL69 RABO 0173 9435 78 o.v.v. <je naam> en 
‘club van  50 seizoen 2018’ en stuur een mailtje naar 
sponsoring@tvnieuwvennep.nl. Als dank houden we je op de 
hoogte van hoe we het geld besteden; naast natuurlijk een eervolle 
naamsvermelding. 
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Interview - Jeugdlid Chantal Arnold 

      

Hoe lang tennis je al bij TVNV?  
Al 7 jaar. 
 

Doe je nog andere sporten?  
Ja, ik hockey bij De Kikkers in de MD1. Daarnaast vind ik het leuk om 
te voetballen. 

Speel je ook tennistoernooien en zo ja hoe schrijf je je in voor deze 
toernooien? 
Ja, ik doe meestal mee aan het open toernooi van TC Zwaanshoek. 
Dat is een gezellig toernooi aan het einde van de schoolvakantie. Ik 
heb ook wel eens meegedaan met het toernooi op Boekhorst in 
Noordwijkerhout. Ik schrijf me in voor toernooien via internet via 
www.toernooi.nl of via www.toernooiklapper.nl 

Met wie tennis je vaak in je vrije tijd? 
Met mijn moeder en af en toe ook met mijn broer Patrick. Ook wel 
eens met Jasper Wijchers.  
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Wie is je favoriete tennisspeler en waarom?. 
Rafael Nadal is mijn grote favoriet, omdat hij een heel sterke 
backhand heeft.  

Met wie zou je een keer een balletje willen overslaan? 
Natuurlijk met Nadal, maar dat is onmogelijk. Anders met Kiki 
Bertens, omdat zij op dit moment een van de beste vrouwelijke 
Nederlandse tennisters is.  
 
Heb je nog een goede tennistip? 
Geniet van elk potje dat je speelt en ga veel oefenen. Dan word je 
vanzelf beter en wordt het steeds leuker om wedstrijdjes te spelen. 

Op welke school zit je? 
Ik zit in de 1e klas van het Hageveld College in Heemstede.  

 
Tip #2 Bewaar je oud papier  
Zet je oud papier 1x in de 2 weken op zaterdagochtend buiten. De 
opbrengst van het opgehaalde oud papier in Nieuw-Vennep wordt 
naar rato verdeeld over de deelnemende sportverenigingen: VVC, 
DIOS, MHC de Kikkers en TVNV.  Check de site onder ‘Over TV 
Nieuw-Vennep/Oud papier’ voor de data. 
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Van de jeugdcommissie 

door Rob Soeters 

De jeugdcommissie organiseert alle zaken rondom het jeugdtennis 
op TV Nieuw-Vennep. Het begint bij alle officiële zaken zoals het 
samenstellen van competitieteams en zorgen dat de verschillende  
competities worden geregeld. Daarnaast organiseert de JC allerlei 
activiteiten door het jaar heen.  
 

Daarbij moet je denken aan toernooien of tussentijdse 
evenementen waarbij vooral de ‘fun’-factor van belang is. Bij dat 
laatste kun je denken aan het start- en slotevent en het ouder/kind 
toernooi met Pinksteren. 
 
Voor wat betreft de competitie gaat het over de reguliere 
competitie (met gele ballen) maar sinds enkele jaren ook over de 
Tenniskids competitie met de rode, oranje en groene ballen. Deze 
tennisvorm hebben we ons inmiddels helemaal eigen gemaakt en 
wordt ook door de trainers toegepast. 
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De leden van de jeugdcommissie zijn (zie ook indeling commissies): 
Nicolette, Krista, Pauline, Rob. Yvonne van Everdingen organiseert 
de ‘Gele’ jeugdcompetitie; Annemarie Plevier organiseert de 
Tenniskids World Tour en de ‘Groene’ competitie. 
 
 
De jeugdcommissie 
 
 

Tip #3 Clubladder  

 

 

Speel mee op de TV Nieuw-Vennep ladder en clubladder regelt de 
ladderwedstrijden op jouw niveau. Jij bepaalt hoe vaak en op welke 
dagen je speelt. Als je wint van iemand hoger wissel je van plek. 
Vorig seizoen deden al veel leden mee. Het is een leuke manier om 
vaker te tennissen en om ook eens tegen andere leden te spelen die 
je (nog) niet kent.  Je kunt gratis de app: clubladder van 
SportconneXions downloaden.  
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Voorjaarscompetitie Teams 2018 
Eventuele wijzigingen voorbehouden 

 

Zondagcompetitie  

Heren 1 | 3e klasse | afd.3 
Daan van der Vight 
Mark Beelt 
Rogier Liefbroer 
Marcel van der Vight (C.) 
Robert Veldt 
Richard van Merkensteyn 
Robin Arnold 
 
Dames 1 | hfd klasse |afd. 2 
Pascale Noordam 
Margo Kleijn 
Mirjam de Groot 
Birgitte Oldeman (C.) 
Mandy Veldt 
Esther Veldt 
 
Gemengd 1 |7e kl. | afd.4 
Megan van Kakum 
Marit Boerop 
Lotte van Vliet (C ) 
Marek Opdam 
Leon Tobi 
 
Gemengd 1 35+| 3e kl.| afd. 4 
Gregor Panovski 
Victor Beelt 
Ilse van der Giessen 
Brenda MacDonald (C.) 
 

Jongens 10 t/m 14 jaar  
team 1 | 2e klasse | afd. 10 
Mark vd Post 
Jasper Wijchers 
Ruben Verkerk 
Michael Bus 
Kristian Bus 
Jochem de Raadt 
Victor Carrera 
 
Jongens 10 t/m 14 jaar  
team 2 | 2e klasse | afd. 13 
Daan Shekem 
Sam Shekem 
Rens de Lange 
Sven Veltman 
Thomas ten Broeke 
Daniel ten Broeke 
Bradley MacDonald (reserve) 
 
Jongens 11 t/m 17 jaar  
team 1 | 1e klasse | afd. 5 
Patrick Arnold 
Felipe Soeters 
Thijmen van der Vight 
Boris van Ruiten 
 
Meisjes 11 t/m 17 jaar 
team 1 | 2e klasse | afd. 6 
Lieke Veltman 
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Kaylee Tanikromo 
Li-anne Kraaier 
Lisa van der Post 
Chantal Arnold 
Roos Ribberink 

 

Zondagcompetitie 

jongste jeugd 

Groen 2 – World Tour Kids 
Mette Breijer 
Nina Buturca 
Joris Hill 
Noah Shekem 
 
Oranje 2 – World Tour Kids 
Remy Baegen 
Jelle Hill 
Gijs Ribberink 
Tristan Leendertse 
 

 
Zaterdag Noordwest 
 
Heren 1 | 3e klasse | afd. 8 
Mark Beelt 
Hubert Dedert 
Wouter Meijer 
Carel Jacobs 
Tim Elderhuis 
Rik Elderhuis (C.) 
Roy de Feber 
 
Heren 2 | 5e klasse | afd. 13 
Ben Blokker 
Chris Oldeman 

Robert Schaper 
Aad Valentijn 
Rene Veltman 
Paul van Lingen (C.) 
 
Heren 3 | 5e klasse | afd. 2 
Rob Bron (C.) 
Xander Verburg 
Frank van Herpen 
Evert van Kootwijk 
Rob Boomgaart 
 
Heren 4 | 6e klasse | afd. 14 
Frank Alta (C.) 
Lex Parree 
Erwin Notenboom 
Edwin de Raadt 
 
Dames 1 | 3e klasse | afd. 7 
Cindy Boerop 
Nicolette Laan 
Amelita Maassen (C.) 
Krista Roos 
Anneke Verwoert 
 
Gemengd 1 | 1e klasse | afd. 3 
Jordy Beijen (C.) 
Nadia Bruns 
Jeroen de Pijper 
Sandra Faas 
Rogier Liefbroer 
Kim Claessen 
 
Gemengd 2 | 3e klasse | afd. 8 
Lipkjen van Egmond 
Ilse Kleijn 
Tjitske Baarda (C.) 
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Frank van Dijck 
Bart de Wit 
 
Gemengd 1 35+ | 3e kl. | afd. 7 
Rita Heemskerk 
Jan Krijkamp 
Anke Maerten 
Paul Maerten 
Francien Anker 
Janine Berends 
Ton Breeuwer (C.) 
 
 

Vrijdagavondcompetitie 
 
Herendubbel 1 | 2e kl. | afd. 5 
Eric van der Top (C.) 
Xander Groenewegen 
Patrick Loos 
Iwan Overtoom 
 
Herendubbel 2 | 3e kl. | afd. 1 
Kees Bruggeman 
Marc Boerop 
Luc Ribberink 
Ruud Blankert 
Stephan Dreijer (C.) 
 
Damesdubbel 1 | 2e kl. | afd. 8 
Francis van den Kommer 
Yolanda Broekhuizen 
Herma Martina 
Charlotte Parree 
Brigitte Dreijer 
 
Damesdubbel 2 | 2e kl. | afd. 7 
Sandra de Haarsma 

Tessa de Kolf 
Sylvia Metz (C.) 
Annette van der Raad 
Belinda van Steijn 
Jacqueline Wannee 
 
Damesdubbel 3 | 2e kl. | afd. 9 
Wendy Chaudron 
Ilse van der Giessen 
Marie Louise Scholte 
Ingrid Brabander 
Sonja van Zwieten 
Barbara Bazen (C.) 
 
Damesdubbel 4 | 2e kl. | afd. 5 
Ingrid Moerkerken 
Joke Veltman 
Jolanda van Stijn 
Margot van Elburg (C.) 
Brigitte van Kan 
Monica Verkerk 
 
Damesdubbel 5 | 3e kl. | afd. 12 
Gabrielle de Kuijer 
Ageeth Bron 
Heidi Baars 
Barbara Luk 
Monique Beelt 
Rianne Wesdijk (C.) 
 
Damesdubbel 6 | 3e kl. | afd. 11 
Marcella van Hoorn 
Monique Priester 
Haydee op ‘t Veld-Nuyten 
Debby Ruigrok 
Danielle Sillevis-van der Zwan 
Jola Berus 
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Digna Luijendijk 
Elvire Dijkstra (C.) 
 
Damesdubbel 7 | 3e kl. | afd. 6 
Madelon Overtoom 
Barbara Bus 
Lisette Wiekmeijer 
Petra Bakker 
Jolanda van Boheemen (C.) 
 
Gemengddubbel 1| 3e kl.|afd. 4 
Stefan Denzen 
Mirjam Snoeks 
Yvonne van der Top 
Yuki Tatebayashi 
Paul Willem van Gerwen (C.) 
 

 
Donderdagavond 
competitie 
 
Herendubbel 1 | 2e kl. | afd. 4 
Roel Surink (C.) 
Edwin Bus 
Jeroen Verkaik 
Dirk-Jan vd Vecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Woensdagcompetitie 
 
Damesdubbel 1 | 1e kl. | afd. 2 
Gabrielle de Kuijer 
Ageeth Bron 
Heidi Baars 
Barbara Luk 
Monique Beelt 
Rianne Wesdijk (C.) 
 

Zomeravondcompetitie 
Woensdagavond 
 
Damesdubbel 1 
Mirjam Snoeks (C.) 
Yvonne van den Top 
Yukiko Tatebayashi 
Barbara Bus 
Lisette Wiekmeijer 
Grace van der Lee 
 
Gemengd 1 
Ingrid van Gerwen (C.) 
Conny Geurtsen 
Marco Hill 
Anthony de Silva 
Dirk-Jan vd Vecht 
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Tip #4 ClubApp

 

Installeer de KNLTB.Club App 
op je telefoon voor: 

- Laatste nieuws 
- Tennis maatjes vinden 
- Online baan afhangen 
- Eventkalender 
- Competitie uitslagen (april) 

 

 

 

Volg TVNV op: 
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