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Bestuur
Rogier Liefbroer   
voorzitter@tvnieuwvennep.nl                                   

Ilse van der Giessen 

secretaris@tvnieuwvennep.nl                                

Stephan Baaij 
penningmeester@tvnieuwvennep.nl                  

Jolanda van Boheemen                                             
Marco Hill                                   
 

Financiën
Penningmeester                                                     
Stephan Baaij 

penningmeester@tvnieuwvennep.nl                        

Werkgroep financiën                                               
Carla van Woerden

Roel Surink                        

facturatie@tvnieuwvennep.nl

Kascommissie                                                                   
Cindy Boerop

 

Ledenadministratie
Paul Wijchers 
ledenadministratie@tvnieuwvennep.nl                                      

 

Ledenwerving
Jolanda van Boheemen                                                                
 

Communicatie
Frank Alta                                                                       
communicatie@tvnieuwvennep.nl                                              
 

Sponsoring
Vacature                                                          
sponsoring@tvnieuwvennep.nl                   
Werkgroep sponsoring                                        
Arjan Verbaas                                                              

Rogier Liefbroer

Stephan Baaij

Ilse van der Giessen

Hermi Wennink             

Openingstoernooi
Brigitte Dreijer
Yolanda Broekhuizen 

openingstoernooi.nl@tvnieuwvennep.nl          

                             

Schooltennis
Marco Hill
Wanda van Bergen  

                             

Sportkantine
First Place Horeca
Arjan Verbaas                   
tennis@firstplacehoreca.nl                                      
0252-673546 

                             

Tennislessen
Holland Tennis
Janneke van Kessel | Manager HT

janneke@hollandtennis.nl

065193623

  

                             



WIE DOET WAT 
B I J  T V N V

Jeugdcommissie
Marco Hill
Nicolette Laan

Krista Meijne

Tamara de Lange

Edwin de Raadt                    
jeugd@tvnieuwvennep.nl

 

Competitie jeugd
Jeugd Rood en Oranje                                      
Annemarie Plevier 

annemarie.plevier@planet.nl                                
Jeugdcompetitie                                                   

Yvonne van  Everdingen              

arnold306@ziggo.nl                    

 

Competitie senioren
Door de weeks                                                                                               
Ingrid Brabander                                                                                           
Zaterdagcompetitie                                                  
Paul van Lingen                                                                                              

Zondagcompetitie                                                 
Yvonne van Everdingen                           

Mailadres competitie
competitie@tvnieuwvennep.nl                                                   

 

Evenementen
Jolanda van Boheemen 
Barbara Bus

Lisette Wiekmeijer

Madelon Overtoom  
evenementen@tvnieuwvennep.nl

            
 

Parkbeheer
Accomodatiecommissie                                             
Lex Parree

Albert Lunenborg

Erwin Nootenboom

Edwin de Raadt

Mirjam Snoeks                      

l.parree@eurofluxo.com                                                                                                     

                             

Oud papier
Jannie Hollander
Frank Alta                                 
Louis.hollander@ziggo.nl

 

 

Groengroep
Jannie Pul                                                        
janniepul@ziggo.nl

 

ICT & toegangsbeheer
Dirk-Jan van der Vecht     
ict@tvnieuwvennep.nl       
toegangsbeheer@tvnieuwvennep.nl                                        
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B I J  T V N V

HOT
Rik Elderhuis
Roel Surink

Wouter Meijer

Arthur Maaswinkel

Kim Claessen

Franklin Abels                            

HOT@tvnieuwvennep.nl                                           

 

HOT 50+
Carla van Woerden
Louis Hollander

Stephan Baaij

Ineke Beuke

Hans Bakker                 

Carla.van.woerden@gmail.com         

 

Toss
Elvira Dijkstra                     
Elvira.mats@gmail.com                                                          

                             

G-tennis
Brigitte van Kan
Arthur Maaswinkel

Carin Verhagen                 

gtennis@tvnieuwvennep.nl                                       

 

Clubkampioenschappen
Jolanda van Boheemen                                               
Frank Alta                      
wieisdebeste@tvnieuwvennep.nl

 



VAN DE 
VOORZITTER
T V N V  H O S T  N E T H E R L A N D S  

C O R P O R A T E  G A M E S

R O G I E R  L I E F B R O E R

Het is eind januari en het sneeuwt zelfs een beetje. 
De ALV en de nieuwjaarsreceptie zijn nog maar net 
achter de rug. Toch is er alweer veel werk verzet om 
het nieuwe seizoen voor te bereiden.
 
15 ton gravel
Albert is samen met de firma Turenhout dit jaar 
vroeger dan ooit gestart met het speelklaar maken 
van de banen. Begin januari is er 15 ton nieuw gravel 
over de banen uitgestrooid en zullen de banen ten 
tijde van de uitgifte van deze mooie verenigings-
brochure volledig speelklaar zijn. Ons streven is 
sowieso om al tijdens de open dagen op 16 en 23 
maart de banen in gebruik te kunnen nemen. Dat 
betekent weer lekker in de buitenlucht kunnen 
tennissen op onze tien perfect onderhouden 
gravelbanen welke ruim voldoende plek bieden voor 
het dagelijkse potje recreatief tennis, een tennisles, 
tossavond, competitie of een combinatie daarvan. 

 
 

Openingstoernooi zondag 31 maart
We trappen traditiegetrouw het seizoen af met het openingstoernooi, dit jaar op zondag 31 maart, 

waarvoor alle leden van ieder niveau weer van harte zijn uitgenodigd en waarbij gezelligheid voorop 

staat.   Ook dit jaar weer zijn introducés van harte welkom.

 

Competities
De start van het seizoen staat voor een groot deel van onze leden ook in het teken van de regionale 

of landelijke voorjaarscompetitie. De competitie is en blijft een belangrijke levensader voor onze 

vereniging. Onze betrokken VCL’s (Vereniging Competitie Leiders) hebben wederom vele teams 

mogen inschrijven bij de KNLTB.



Waar de zondag, ondanks een aantal nieuwe teams vorig jaar, toch nog een beetje achter bleef t.o.v. 

bijvoorbeeld de populaire vrijdagavond en de zaterdag, zijn er wederom 3 nieuwe teams 

bijgekomen. Dat brengt een hoop extra reuring met zich mee, wat niet alleen fijn is voor de al 

bestaande teams, maar natuurlijk ook voor onze pachter. Naast twee nieuwe teams met nieuwe 

leden (niveau 2 en 3), is er een compleet team vanuit de jeugd naar de senioren gegaan. Met die 

doorstroming van eigen opgeleide jeugd zijn we hartstikke blij. 

 

Ons vlaggenschip, zondag dames 1, is vorig jaar gepromoveerd naar de op één na hoogste klasse van 

Nederland. Zo hebben we qua competitietennis weer een mooie balans van teams in de diverse 

klassen, verdeeld over de diverse dagen. Onze pachter zal tijdens competitiedagen naast de 

bekende competitieschotels en daghap ook op gezette tijden een ‘happy hour’ organiseren. Al met al 

genoeg reden om ook als toeschouwer gezellig naar de club te komen.

 

First Place Horeca
First Place Horeca is vorig seizoen, ons jubileumjaar, ingestapt als pachter van onze vereniging. De 

wederzijdse samenwerking is uitstekend en ook dit jaar kunnen wij weer rekenen op vakmanschap 

met veel sfeer en gezelligheid. Samen met onze actieve en onmisbare evenementencommissie is er 

een creatieve agenda samengesteld met o.a. vele, gezellige BBB avonden (waar de B’s voor staan, is 

al eens tijdens de pubquiz door quizleider Roel uitgelegd, maar de dames van de commissie lichten 

het graag nog een keer persoonlijk toe, indien gewenst).

 

Verduurzaming
Op bestuurlijk vlak is er, zoals tijdens de ALV 

werd gepresenteerd, veel bereikt. Ook zijn er 

altijd weer nieuwe, interessante uitdagingen, 

zoals de door ons zo gewenste verduurzaming. 

Naast grote, jaarlijkse besparingen dragen we 

als vereniging op deze manier ons steentje bij in 

maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

" V E R D U U R Z A M I N G  

I S  G O E D  V O O R  H E T  

M I L I E U  E N  O N Z E  

K O S T E N "

 

Op het moment van schrijven, is nog niet bekend of de subsidieaanvraag en de daaropvolgende 

Bijzondere Algemene Ledenvergadering akkoord is en of de werkzaamheden dit seizoen al zullen 

plaatsvinden. Dat is dus nog best even spannend.

 

Nieuwe trainer Holland Tennis
Na vele jaren van vakmanschap en grote betrokkenheid gaat Peter Pollé de lessen voor een deel 

overdragen aan David Oosterweghel. David heeft de afgelopen 5 jaar in het Midden-Oosten 

tennisles gegeven en woont sinds kort in Haarlem. Zie ook onze website voor meer informatie.

 



Schooltennis
Op het gebied van schooltennis en de daarmee samenhangende ledenwerving zijn er ook 
concrete stappen gezet. Wanda heeft de afgelopen winter op meerdere basisscholen in Nieuw-
Vennep tennislessen verzorgd, waarbij de kinderen een pakket is aangeboden. Ook heeft het 
Herbert Vissers College afgelopen najaar enkele gymlessen vervangen door tennislessen op ons 
mooie park. Hiermee hopen wij weer nieuwe jeugd aan onze club te kunnen binden. Samen met 
onze nieuwe jeugdcommissie zal hier zeker een vervolg aan worden gegeven.
 
The Netherlands Corporate Games
Ook zal eind juni the Netherlands Corporate Games plaatsvinden in de Haarlemmermeer. Een 

ontzettend mooi, sportief evenement, waarbij TV Nieuw-Vennep als gastheer optreedt voor de 

tenniswedstrijden en hopelijk vele tennissers, bezoekers en bedrijven mag verwelkomen op ons 

park. Meer hierover lees je verderop in deze uitgave.

 

Vrijwilligers
Zoals je ziet, zijn er altijd veel leuke dingen te doen en er staan ook zeker nog wat vacatures open. 

Op de website vind je meer informatie en taakomschrijvingen hierover. Ik heb zelf ook mogen 

ontdekken dat er eigenlijk geen werk leuker is dan vrijwilligerswerk. En dat vele handjes licht werk 

maken, is nog steeds een waarheid als een koe dus we zien graag je aanmelding tegemoet.

 

Mede namens het hele bestuur, wens ik iedereen een sportief, plezierig en gezellig seizoen toe, 

zowel op de baan als in ons mooie clubhuis of op ons zonnige terras.

 

Rogier Liefbroer



TENNISLES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zeer betrokken trainers van Holland Tennis verzorgen sinds enkele jaren de 

tennislessen bij TV Nieuw-Vennep. Holland Tennis is gecertificeerd partner van de 

KNLTB en is daarmee erkend als één van de beste tennisscholen van Nederland. 

“Tennis is een sport voor het leven”. Tennissen is leuk als je het ook echt kan, dus 

gaat Holland Tennis er voor zorgen dat je het ook gaat leren.  

 

Kwaliteit staat voorop. Dat betekent dat Holland Tennis 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. Samen met vele enthousiaste vrijwilligers, bestuurders en alle 

enthousiaste leden zorgen we er voor dat TV Nieuw-Vennep een tennisvereniging is 

waar iedereen elkaar kent en bovengemiddeld kan en leert tennissen. Spreekt het je 

aan wordt dan lid en boek één van onze tenniscursussen. Zie www.hollandtennis.nl 

of stuur een mail naar tennisles@tvnieuwvennep.nl.

 

 

H O L L A N D  T E N N I S

Nieuw Starterscursus 
Starterscursus op vrijdagavond voor max 7 pers. € 70,- (8 weken).



CONTRIBUTIE EN TARIEVEN
S E I Z O E N  2 0 1 9

Lid worden?
Word nu lid van tennisvereniging Nieuw-Vennep (TVNV). Een gezellige en sportieve 
tennisvereniging voor jong en oud. Voor alle niveau’s: van gevorderde tot en met de beginnende 
tennisspeler. Met nu een aantrekkelijke kennismakingskorting van 45 euro op het lidmaatschap. 
Aanmelden doe je via de website onder 'Lid worden'.
 

Contributie 2019
·     Seniorlid €185,-*
·     Seniorlid daglidmaatschap €140,-*
·     Studentlid €140,-
·     Juniorlid €70,- 
·     Juniorlid excl. training €100,-
·     G-tennis lidmaatschap €125,-
·     Sponsorlid / Slaaplid €35,-

Maak gebruik van het inschrijfformulier op de website (zie Lid worden) om je aan te melden en mail een 
recente pasfoto en eventuele verwijzing naar onze kortingen en abonnementsvormen 
naar ledenadministratie@tvnieuwvennep.nl.
 
Heb je vragen? Neem dan contact op met Paul Wijchers van de ledenadministratie.
 
NB: Als je lid wordt van een bij de KNLTB aangesloten tennisvereniging, word je daarmee ook lid van 
de KNLTB. En dat heeft vele voordelen!

Aanmelden

Het eerste jaar betaal je als seniorlid slechts 140 euro voor een volledig lidmaatschap of 100 euro voor 
een daglidmaatschap.
 
Bij 3 gezinsleden geldt een korting van 10 euro per persoon  en bij 4 gezinsleden of meer geldt een 
korting van 15 euro per persoon bij een volledig seizoen.
 
Word je later in het seizoen lid dan betaal je uiteraard minder. Zo betaal je vanaf 1 juli nog slechts 70 
euro. Zie de tabel en onze voorwaarden op de website.
 

Aanbiedingen en kortingen
* Seniorleden betalen een vrijwilligersbijdrage €25,-



TOSSAVONDEN
 

 

 

 

 

 

 

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! Op woensdag en 

vrijdagavond vanaf 19:30 vinden vaak de tossavonden plaats. Meestal om de week 

en niet tijdens de vrijdagavondcompetitie. Je vindt de tossavonden in de 

activiteitenkalender. 

 

Hoe werkt de toss

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 een ‘rondje om de wereld’ gespeeld. Wat dat precies is 

leggen we je graag dan uit. Doe je een keer gezellig mee?

 

Toss WhatsApp-groep

We hebben een speciale Toss Whatsapp groep, waaraan iedereen die geïnteresseerd 

is in de toss avonden kan worden toegevoegd. Wil jij ook in de Whatsapp groep? 

Geef je naam en telefoonnummer dan door aan Elvira.mats@gmail.com.

 

Elvira 

Elvira.mats@gmail.com

R A C K E T T R E K K E N  



EVENEMENTEN 
COMMISSIE
Natuurlijk gaan wij ook dit jaar ervoor zorgen dat er op de gezellige zaterdagavonden wat te 

beleven valt op onze mooie club. We staan allemaal te trappelen om weer heerlijk te kunnen 

spelen en we hopen op vele mooie zomeravonden.  Let dan op onze mooie affiches waar we de 

BBB’s op aankondigen. Jawel, de BBB avonden zijn inmiddels een begrip geworden en ja….daar 

moet je bij zijn ! 

 
Natuurlijk openen we het seizoen met het openingstoernooi, georganiseerd door Brigit Dreijer 

en Yolanda Broekhuizen. Daarna gaan we los met de BBB avonden. Kijk goed in de evenementen 

kalender wanneer ze gepland staan en zet het alvast in je agenda. Hier een tipje van de sluier: op 

20 april hebben we de Funny Bunny BBB en dit jaar organiseren we een speciale Out-of-Africa-

goede-doel-BBB op 25 mei.  En dan nog een andere Save the Date. Op zaterdag 15 juni vindt het 

TOF toernooi plaats (Tennis on Fire) waar de jaarlijkse, goed bezochte BBQ weer "on fire” staat 

èn de voorjaarskampioenen gehuldigd worden.

 

Begin september vinden de jaarlijkse clubkampioenschappen plaats (2-7 september) en willen 
we weten “Wie is de beste?” Om het seizoen af te sluiten organiseren we nog een herfst-BBB 
in november in een heerlijke warme Cubaanse sfeer.
 
Natuurlijk is dit alles niet mogelijk zonder First Place en onze vertrouwde Arjan Verbaas en zijn 
medewerkers. Zij zorgen er ieder evenement weer voor dat de hapjes en drankjes fantastisch 
verzorgd zijn. We zien jullie allemaal graag op onze evenementen of op de baan voor een mooi 
potje tennis.
 
Madelon Overtoom, Barbara Bus, Lisette Wiekmeijer en Jolanda van Boheemen
 

B B B - A V O N D E N  E N  M E E R  . . .  



ACTIVITEITEN KALENDER

31/3 OPENINGSTOERNOOI
 

20/4 FUNNY BUNNY BBB
 

25/5 OUT OF AFRICA BBB
Voor het  goede doel

15/6 TENNIS ON FIRE (TOF)
Einde competit ie  BBQ met huldiging VJC-kampioenen

28/6 THE NETHERLANDS CORPORATE GAMES 
HAARLEMMERMEER
Vri jdag 28 juni  tot  en met zondag 30 juni  2019

13/7 WET & WILD BBB
Dit  wi l  je  niet  missen

2/9 WIE IS DE BESTE
Clubkampioenschappen senioren

9/11 CUBAN HOT CHOCOLATE BBB
 



CORPORATE 
GAMES
V R I J D A G  28  T O T  E N  M E T  Z O N D A G  30  J U N I

 
Op vrijdag 28 juni tot en met zondag 30 juni 2019 
vinden ‘The Netherlands Corporate Games’ plaats in 
de Haarlemmermeer. TV Nieuw-Vennep is een van 
de accommodaties voor dit toernooi voor bedrijven 
en voor inwoners van de Haarlemmermeer. 
 
In het weekend van zaterdag 29 en zondag 30 juni kun 
je zelf meedoen of genieten van de tennispartijen die 
op ons tennispark gespeeld gaan worden. Wij zien dit 
als een mooie gelegenheid om onze vereniging in de 
regio te promoten en zijn dan ook verheugd om 
gastheer te zijn van deze ‘Corporate Games’.
 
Corporate games is een mix van een sociaal- en een 
prestatietoernooi waarbij de deelnemers werknemers 
van bedrijven en inwoners van Haarlemmermeer zijn 
en waaraan iedereen kan deelnemen, ongeacht 
leeftijd of conditie. De wedstrijden en sociale 
activiteiten duren van vrijdag tot en met zondag.
 
De eerste editie vond plaats in 1988 en sindsdien 
hebben over de hele wereld meer dan 120 edities 
plaatsgevonden in circa 25 landen.
 
 
 
Dat het een groot evenement is, blijkt uit de beschermheren die zich in het verleden aan het 

evenement hebben verbonden, zoals Nelson Mandela, Francois Mitterand, Juan Antonio Samaranch 

en Alex Ferguson. De deelnemende bedrijven kunnen teams inschrijven voor de sporten die 

aangeboden worden.

 

Wil je meehelpen tijdens de voorbereidingen van of tijdens het weekend van de Corporate Games, 

mail naar secretaris@tvnieuwvennep.nl.



GROENE 
VINGERS
Al jaren onderhouden de enthousiaste dames van Jannie Pul gedurende het 
tennisseizoen de tuin van het tennispark. Ooit spontaan ontstaan, zijn ze nu ieder 
seizoen minimaal 1 maal per maand maar doorgaans vaker op ons park te vinden.
 
Jannie: "Ook dit seizoen gaan we weer aan de slag. Om de 14 dagen wordt er op maandag 

gewerkt. Een aantal dames gaan eerst tennissen om daarna nog een 1 ½ uur in de tuin te werken.  

Belangrijk is dat we met een groep zijn want met z’n tweeën schiet je niet op en is het minder 
gezellig. Op deze manier kunnen we een bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van onze 
vereniging. Wie zin heeft om mee te doen is van harte welkom!"
 
Wil je meedoen (extra helpende handen en goede ideeën zijn van harte welkom)?  Mail naar 

janniepul@ziggo.nl.

 

 

 

K E N N I S M A K E N  M E T  D E



FIRST PLACE 
HORECA
A R J A N  V E R B A A S  E N  Z I J N  T E A M

T H E  S T O R Y  O F

Het is zomer 2013 en Arjan Verbaas wordt gevraagd 
om de horeca te pachten in het Sportcomplex Koning 
Willem Alexander (SKWA). Met de ervaring die hij in 
de horeca heeft, moet dit geen probleem zijn. Echter 
het SKWA is wel wat groter en ingewikkelder dan hij 
gewend is. Mede door de vele administratie die er bij 
komt kijken. Daarom vraagt hij zijn zoon Leon om 
mee te werken. Mede door Leon’s financiële 
ervaring, is dit een perfecte toevoeging voor het 
bedrijf. 
 
Vier jaar later is het tijd om door te ondernemen. In 
mei 2018 krijgt First Place Horeca de mogelijkheid de 
sportkantine van tennisvereniging Nieuw-Vennep 
naar een hoger niveau te brengen. Arjan: “We zijn 
altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen om als bedrijf 
sterker te worden. Voor de tennisvereniging zien we 
een positieve vibe. We zien voor het eerst in enkele 

 
jaren weer een groei aan leden en merken dat de leden het fijn vinden om vaste gezichten te 
zien. Het HOT was een groot succes met een gezellige feestavond met livemuziek en dat 
ondanks de regen. Kortom zeker iets om op voort te borduren.”
 
De vrijdagavondcompetitie is een grote hit. Arjan: “Het is fijn om te zien dat gezelligheid en hoog 
tennisniveau goed samen gaan en dat heeft zich weer geuit in twee extra zondagteams. Het zou 
geweldig zijn als we voor volgend seizoen nog één of twee extra zaterdagteams kunnen vinden, 
maar zichtbaar is dat we met de vereniging de weg omhoog hebben gemaakt.”
 
Familiebedrijf
Het bedrijf van Arjan is begonnen als familiebedrijf maar inmiddels doorgegroeid naar een bedrijf 

dat het met alleen “familie” niet meer redt. “Ons bedrijf richt zich op horeca in combinatie met sport 

en events. Mede door de naam die wij gecreëerd hebben zijn wij uitgenodigd door MHC de Kikkers 

om daar iemand te detacheren om het vrijwilligersteam aan te sturen en te zorgen voor een goede 

inkoop. Deze uitdaging zijn we aangegaan.”
 
 



Catering en feesten en partijen
Arjan is met zijn team ook druk met catering voor feesten en partijen en de locatie hiervoor. “Op 

zowel de tennisvereniging als in het Sportcomplex Koning Willem Alexander hebben wij de 

mogelijkheid om een verjaardag of jubileum te vieren. We hebben zelfs al een trouwerij gehad. De 

banqueting kunnen wij volledig regelen en kunnen tot 500 man/vrouw een buffet organiseren. In 

sommige gevallen is het ook mogelijk om alleen de ruimte te huren. Verder verzorgen wij ook de 

publiekscatering op locatie voor bijvoorbeeld een kickboxgala of dance events. Dit doen wij met 

First Place events.”

 

 "Voor ons is het heel prettig dat wij regelmatig met het bestuur van TV Nieuw-Vennep om de tafel 

zitten om te kijken wat goed gaat en beter kan. Ook horen wij graag de wensen van onze gasten. Op 

die manier kunnen wij alle leden bieden wat zij graag zien. Het moet natuurlijk realistisch zijn, maar 

we staan zeker open voor alle input en ideeën. Het team van First Place horeca heeft zin in het 

nieuwe tennisseizoen. Enkele van ons zullen lid worden en er een mooi en sportief tennisseizoen van 

maken."



G-TENNIS
 

 

 

 

 

 

G-tennissers zijn altijd welkom bij TV Nieuw-Vennep. Sinds 2012 trainen de enthousiaste G-

spelers samen met hun creatieve en gemotiveerde trainer Arthur Maaswinkel, met een doel; 

iedereen zo goed mogelijk leren tennissen. Met dank aan de organisatie van G-tennis, doen 

G-tennissers mee aan toernooien in de regio zoals in Zaandam, Haarlem en Houten waarbij 

met regelmaat mooie resultaten worden neergezet!

 

Mede dankzij de hulp van vrijwilligers en onze vaste sponsor de Rutte Groep, wordt ons G-

toernooi zo langzamerhand een begrip in de regio. Behalve het trainen en spelen van 

toernooien, krijgen de G-tennissers soms uitnodigingen voor een extra stage van bijvoorbeeld 

Stichting Pole Position. Tijdens zo’n dagje kunnen de tennisskills bijgeschaafd worden door 

proftennissers met als gevolg dat onze deelnemers nog enthousiaster aan de slag gaan!

 

Gun jij de G-spelers (en jezelf!) ook een geweldige tenniservaring? Wil je wat doen voor de G-

spelers? Ze verdienen het! Kom helpen tijdens de training, help mee met het toernooi of 

introduceer de mogelijkheden van onze club bij nieuwe spelers. 

 

Arthur Maaswinkel en Brigitte van Kan

Gtennis@tvnieuwvennep.nl

 

Powered by



JASPER WIJCHERS
J E U G D L I D  T V N V

I N  G E S P R E K  M E T

Iedere editie van het informatieboekje 
stellen we graag een jeugdlid aan je voor 
met een aantal vragen. Deze keer Jasper 
Wijchers.
 
Hoe lang tennis je al bij TVNV?
Ik ben begonnen toen ik 5 jaar oud was en 
kreeg toen les van Tim de Rooij. Mijn vader 
tennist ook bij TVNV. 
 
Doe je nog andere sporten? 
Ja, ik voetbal bij Dios, de leukste voetbalclub 
van Nieuw-Vennep.
 
Waar zit je op school?
Fioretti Hillegom
 
 

Wie is je favoriete tennisspeler en waarom?
Mansour Bahrami. Ik heb hem live zien 
spelen op een toernooi. Hij is meer een 
goochelaar dan een tennisser.
 
Met wie tennis je vaak in je vrije tijd?
Ruben Verkerk. Mijn dubbelmaatje in de 
competitie.
 
Met wie wil je nog een keer tennissen? 
Chantal



JEUGD COMMISSIE
D O O R  M A R C O  H I L L

S P O R T E N  I S  G O E D  V O O R  J O N G  E N  O U D

Sporten is goed voor jong en oud. Maar wist 
je ook dat intensieve lichaamsbeweging, 
zoals tennis, ervoor zorgt dat je meer cellen 
aanmaakt in de hippocampus, een klein 
gebied in de hersenen dat verantwoordelijk 
is voor het leren en het geheugen? Cruciaal 
voor de jeugd. Erik Scherder zei het anders 
op het KNLTB jaarcongres eind 2018: 
‘zenuwcellen die vuren, zoeken hun buren’. 
Ofwel hoe meer je sport, hoe meer 
verbindingen er worden gelegd in je 
hersenen. En in het bijzonder schijnt dit het 
geval te zijn bij de service tijdens het 
volleyballen en …. het tennissen.



Tennis is de tweede of de derde sport van Nederlands. Een beetje afhankelijk van hoe je telt. 
Dat is enorm. En toch, net als vele andere sporten, heeft tennis het zwaar. In het bijzonder de 
jeugd. Een jammerlijke trend die niet alleen bij TVNV zichtbaar is maar ook landelijk en 
regionaal. De jeugdcommissie zet zich in om hier verandering in te brengen. 
 
We hebben een geweldig park met veel banen. Het park is makkelijk bereikbaar op de fiets. 
Vriendjes en vriendinnetjes vanuit heel Getsewoud kunnen makkelijk zelfstandig komen om 
even een halfuurtje een balletje samen te slaan of om aan te sluiten bij een van de lessen.
 
In de afgelopen maanden is het bestuur samen met de jeugdcommissie in de weer geweest met 
de tennisschool, gericht op een aantal initiatieven om jeugd vaker op de club te zien. 
Wedstrijdjes, lessen en clubcompetities. Vanuit de bond is de kring Haarlemmermeer gevormd. 
Met clubs zijn ideeën besproken, bijvoorbeeld zorgen dat we binnen de kring meer 
spelmomenten realiseren. Zorgen dat de jeugd meer op de baan staat, zorgen dat meer spelers 
elkaar kennen en daardoor weer meer willen spelen. Dit staat in de kinderschoenen maar we 
zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking een stap is naar meer jeugd.
 
De jeugdcommissie organiseert verder alle zaken rondom het jeugdtennis op TVNV. Denk aan 
officiële zaken zoals het samenstellen van competitieteams en zorgen dat de verschillende 
competities worden geregeld. 
 
Voor wat betreft de competitie zijn er in 2019 wat wijzigingen:
 
-  De World Tour wordt vervangen, de nieuwen namen zijn de Rode en de Oranje competitie. 
Verder zullen de Rode en Oranje competitie gedeeltelijk samenvallen met de reguliere 
competitie. Dat betekent dat broertjes en zusjes vaker op dezelfde dagen kunnen spelen. Een 
beter planbaarheid was gewenst door ouders. Daarom geeft de KNLTB adviestijden, voor de 
Rode competitie: 1 uur en voor Oranje competitie: 2 à 2½ uur. Daardoor kan er een duidelijke 
eindtijd vastgesteld worden. 
 
-  De naam Geel wordt Junioren. Deze competitie is bedoeld voor jeugd t/m 17 jaar. Er is door 
de KNLTB getracht binnen deze groep minder verschillende competities te hebben, minder 
reistijd te realiseren en minder niveauverschil. 
 
Spannend of dat allemaal gaat bijdragen aan de ontwikkeling van de jeugd.
 
We zien je graag op de tennisbaan!
 
Marco Hill
jeugd@tvnieuwvennep.nl
 



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 die hoger 
staat dan jij, 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. 
 
Durf jij het aan?  
Je kunt gratis de app: clubladder van SportconneXions downloaden. 
 
Hoe werkt het?
De eerste wedstrijd word je ingedeeld op basis van het speelniveau dat je hebt opgegeven. Je 
ontvangt aan het begin van de ronde een email met wedstrijdgegevens, en hebt dan 2 weken 
om de uitslag te registreren. Je kunt rondes overslaan en wedstrijden doorschuiven naar de 
volgende ronde.
 
 

I K  W I L  T E N N I S S E N !

D e  v e r e n g i n g  h e e f t  o o k  e e n  s p e c i a l e  ‘ I k  w i l  

t e n n i s s e n ’  W h a t s a p p  g r o e p ,  w a a r a a n  i e d e r e e n  d i e  

v o o r  e e n  k e e r t j e  ( o f  v a k e r )  e e n  t e n n i s m a a t j e  z o e k t  

k a n  w o r d e n  t o e g e v o e g d .  W i l  j i j  o o k  i n  d e z e  

W h a t s a p p  g r o e p ,  g e e f  j e  n a a m  e n  t e l e f o o n n u m m e r  

d a n  d o o r  a a n  C o m m u n i c a t i e @ t v n i e u w v e n n e p . n l .



SPONSORS
 

T V N V  I S  T R O T S  O P  H A A R



VRIJWILLIGERS
O U D  P A P I E R  L O P E N  E N  N O G  Z O  V E E L  M E E R

T V N V  I S  T R O T S  O P  H A A R

Vrijwilligers. Waar zouden we zijn zonder 
deze kanjers? Leden die wat extra's doen 
voor de vereniging; dat kan klein of groot 
zijn. En ook hier geldt: vele handen maken 
licht werk en het is daarnaast nog leuk ook!
 
Oud papier lopen
TVNV helpt iedere 4 weken met 4 
vrijwilligers om het oud papier op te halen in 
Nieuw-Vennep. Kijk op het rooster op de site 
en geef je op. Bijvoorbeeld met je 
competitieteam of tennismaatje. Dat is een 
mooie fysieke training!
 
Sponsoring
Bij de sponsorcommissie zijn vacatures. Lijkt 
het je leuk sponsors te werven of de 
sponsoradministratie voor je rekening te 
nemen? Mail sponsoring@tvnieuwvennep.nl.
 
Organisatietalent?
Lijkt het je leuk een toernooi te helpen 
organiseren? Denk dan aan de corporate 
games of het HOT.  
 
 

Topklussers
Naast Albert (aka Appie) zijn er nog meer 
klussers op het park actief. Ze vinden elkaar 
via de Whatsappgroep 'Topklussers'. Ook 
meeklussen? Mail Lex Parrée: 
l.parree@eurofluxo.com.
 
Verduurzaming (ledverlichting etc)
Dit jaar zet de vereniging in op verder 
gaande besparingen en verduurzaming. Wil 
je hierbij helpen? Mail 
bestuur@tvnieuwvennep.nl.
 
Zelf een goed idee?
Mooi! Dat horen we natuurlijk graag. Maar 
goede ideeën hebben initiatief, tijd en 
handjes nodig. Mocht jij dat laatste hebben 
dan hebben we een match! Mail 
secretariaat@tvnieuwvennep.nl.



VOORJAARSCOMPETITIE
T E A M I N D E L I N G

Vrijdagcompetitie
2e klasse Heren-1
Xander Groenewegen
Eric van den Top
Frank Bakker
Ben Blokker
 
3e klasse Heren-2
Kees Bruggeman
Ruud Blankert
Luc Ribberink
Marc Boerop
Stephan Dreijer
 
3e klasse Heren-3
Dirk-Jan van der Vecht
Edwin Bus
Jeroen Verkaik
Marco Hill
Roel Surink
 
2e klasse Dames-1
Ingrid Brabander
Wendy Chaudron
Ilse van der Giessen
Marie-Louis Scholte
Barbara Bazen
 
2e klasse Dames-2
Annemieke Koers
Paula van Tienderen
Vivian Buijs-Tabbers
Jeannette de Wit
Marion Hansen
Kirsty Sluymer
Antonie Heere

Vrijdagcompetitie
2e klasse Dames-3
Charlotte Parrée
Herma Martina
Yolanda Broekhuizen
Francis van den Kommer
Brigitte Dreijer
 
2e klasse Dames-4
Madelon Overtoom
Barbara Bus
Lisette Wiekmeijer
Jolanda van Boheemen
Petra Bakker
 
3e klasse Dames-5
Jacqueline Wannée
Annet van der Raad
Sandra de Haarsma
Tessa de Kolf
Belinda van Steijn
Syliva Metz
 
3e klasse Dames-6
Ingrid Moerkerken
Monica Verkerk
Brigitte van Kan
Joke Veltman
Jolanda van Steijn
Margot van Elburg
 
 



VOORJAARSCOMPETITIE
T E A M I N D E L I N G

Vrijdagcompetitie
3e klasse Dames-7
Rianne Wesdijk
Ageeth Bron
Gabriella de Kuijer
Heidi Baars
Barbara Luk
Monique Beelt
 
4e klasse Dames-8
Elvira Dijkstra
Marcella van den Hoorn
Monique Priester
Digna Luijendijk
Haydée op ’t Veld-Nuyten
Debby de Haas
Danielle van der Zwan
 
 3e klasse Gemengd-1
Paul-Willem van Gerwen
Stefan van Denzen
Mirjam Snoeks
Yvonne van den Top-Dam
Grace van der Lee

Zaterdagcompetitie
Heren 1   17+ 3e klasse afd.13
Carel Jacobs
Hubert Dedert
Mark Beelt
Roy de Feber
Wouter Meijer
Tim Elderhuis
Rik Elderhuis (C)
 
Heren 1   35+  2e klasse  afd.12
Rob Bron (C)
Xander Verburg
Gregor Panovski
Rob Boomgaart
Patrick Loos
 
Heren 2   35+  2e klasse afd.1
Ben Blokker
Chris Oldeman
Robert Schaper
Aad Valentijn
René Veltman
Paul van Lingen (C)
 
Heren 3    35+  2e klasse afd.15
Frank Alta (C)
Lex Parrée
Edwin de Raadt
Erwin Notenboom
Xander Groenewegen
Iwan Overtoom
Luc Ribberink



VOORJAARSCOMPETITIE
T E A M I N D E L I N G

Zaterdagcompetitie
Mix 1   17+  1e klasse afd.3
Niels Couvreur
Jordy Beijen (C)
Daan van der Vight
Kim Claessen
Sandra Faas
Nadia Bruns
Rogier Liefbroer
 
Mix 2    17+ 3e klasse afd.22
Marcel Hansen
Bart de Wit
Frank van Dijck
Ilse Kleijn
Lipkjen van Egmond
Tjitske Baarda (C)
 
Mix 1    Dubbel 17+ 3e klasse afd.2
Francien Anker
Janine Berends
Ton Breeuwer (C)
Rita Heemskerk
Jan Krijkamp
Anke Maerten
Paul Maerten
 
Dames 1  17+ 2e klasse afd.2
Cindy Boerop
Nicolette Laan
Amelita Maassen (C.)
Krista Meijne
Anneke Verwoert
 

Zondagcompetitie
2e klasse Heren-1
Pim van Leeuwen
Marnix van Dalen
Faber Sporken
Robin Blickman
Bas Kingma
 
4e klasse Heren-2
Robert Veldt
Jorn Veldt
Mark Beelt
Richard van Merkesteyn
Daan van der Vight
 
5e klasse Heren-3
Marcel van der Vight
Patrick Arnold
Thijmen van der Vight
Felipe Soeters
Marnix de Fijter
 
Hoofdklasse Dames-1
Birgitte Oldeman 
Margo Kleijn
Miriam de Groot
Mandy Veldt
Mariette van den Berg
Pascale Noordam
(Martine vd Peet-Heemskerk)
 
3e klasse Gemengd-1
Elise Bavelaar
Herman Bavelaar
Richard van Breugel
Manouk Jillissen
Jamie Jillissen



VOORJAARSCOMPETITIE
T E A M I N D E L I N G

Zondagcompetitie
1e klasse 35+ Gemengd-1
Gregor Panovski
Frank van Herpen
Victor Beelt
Ilse van der Giessen
Brenda MacDonald
 
Jongens 11 t/m 17 Zondag
2e klasse Jongens -1
Mark van der der Post
Maikel Bus
Ruben Verkerk
Jasper Wijchers
Kristian Bus
Jochem de Raadt
 
Meisjes 11 t/m 17 jaar 
1e klasse Meisjes-1
Lieke Veltman
Kaylee Tanikromo
Li-Anne Kraaier
Megan van Kakum
Lisa van der Post
Chantal Arnold
Roos Ribberink
 
Groen Zondag-1
Tristan Leendertse
Gijs Ribberink
Joris Hill
Mas de Lange
Jelle Hill


