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Haarlemmermeer Open Toernooi
Tennisvereniging Nieuw-Vennep

Singles in categorieën 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
(Mix) dubbels in categorieën 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Wedstrijdleiding HOT: Roel Surink & Rik Elderhuis
Toernooicoach: wedstrijdtennis@knltb.nl

Adres park: 
Fandango 15, Getsewoud-Noord, 2152 SJ Nieuw-Vennep



Woord van de voorzitter…

commissie weer gelukt om een mooi toernooi neer te zetten waarbij we – helaas –
zelfs tennissers hebben moeten uitloten. 

In vergelijking met andere jaren is deze editie van het toernooi er wel eentje met 
een paar beperkingen. Uiteraard hebben we diversie corona-proof maatregelen 
doorgevoerd, om ieders gezondheid op het park te kunnen (blijven) waarborgen. 
We gaan ervan uit dat iedereen daarin zijn of haar eigen verantwoordelijkheid in 
neemt. Je leest onze belangrijkste regels verderop in dit boekje. 

Daarnaast hebben we extra tijd ingepland voor iedere wedstijd om bij mogelijke 
uitloop van de planning  geen al te lange wachttijden te krijgen. Ook hebben we 
het aantal categorieën waarop ingeschreven kon worden verminderd om te 
kunnen voldoen aan het maximum toegestane bezoekersaantal op ons park. 
Volgend jaar hopen we weer gewoon alle 35+ categorieën te kunnen opnemen, 
trouwens. En wat zijn we weer trots dat we als een van de weinige toernooien in 
de regio de enkelcategorieën hebben kunnen opnemen. We beschikken naar mijn 
mening dan ook dit jaar weer over een mooi, sterk deelnemersveld, waarbij er ook 
een groot aantal tennisser deelneemt die zijn voortgekomen uit onze eigen 
jeugdopleiding. Ik weet zeker dat het ook voor de toeschouwers heel aantrekkelijk 
zal zijn.

Naast dat de Open Toernooi commissie veel werk heeft verricht in slechts 4 weken 
tijd, hebben ook de overige commissies niet stilgezeten. Het is de barcommissie 
weer gelukt om de barbezetting tijdens deze week rond te krijgen en met hulp van 
Rob’s Catering zullen zij en de barvrijwilligers zorgen voor de inwendige mens. 
Groundsman Albert heeft zich weer ingespannen om de banen toernooiwaardig te 
laten zijn. Je kunt verderop in dit toernooiboekje trouwens het interview met 
Albert lezen en er achterkomen wat het geheim is van een goede tennisbaan is. 
Ook de Topklussers en Groene Vingersgroep hebben er voor gezorgd dat het park 
er weer tiptop uitziet. Kortom, Tennisvereniging Nieuw-Vennep is er helemaal 
klaar voor! Wij hopen jij ook. 

Rogier Liefbroer
Voorzitter TV Nieuw-Vennep

Wel, niet, wel, niet… Wat was het spannend dit jaar. Zou het 
Haarlemmermeer Open Toernooi van onze vereniging wel of 
niet kunnen doorgaan? Je mag best weten dat we de hoop al 
hadden opgegeven. 
Je kunt je voorstellen dat we aangenaam verrast waren dat 
op 1 juli de versoepelingen van dusdanige aard waren dat we 
konden besluiten om het HOT door te laten gaan. We zijn 
direct uit de startblokken geschoten en dat was ook wel 
nodig, gezien de korte voorbereidingstijd die ons gegeven 
was. Maar het is de Hot Shots van de Open Toernooi, 



FINALISTEN HOT 2019

HE2 HD8
1 Boris Spanjaard 1 Roel van der Meer/Dax van Velzen
2 Menno van der Bor 2 Jacco Bruinsma/Richard Lieverse
HE3 HD7 35+
1 Rene d' Hooghe 1 Bob Beelt/Victor Beelt
2 Willem van der Grinten 2 Jan Aarts/Michel Vossen
HE4 HD6 35+
1 Björn van den Berg 1 Marcel Hansen/Ed Wannée
2 Frank Malcharek 2 Rob Boomgaart/Bart de Wit
HE5 DD8
1 Thomas Wildbret 1 Grace van der Lee/Mirjam Snoeks
2 Kenny de Jong 2 Amy de Graaf/Ilonka Vernooij
HE6 DD7
1 Bradley Lancaster 1 Mintya Spruijt/Mylène Spruijt
2 Ronald van der Meer 2 Ilse Jonker/Indy Schuurman
HE7 DD6
1 Dave van der Zwet 1 Nicoline van der Hoorn/Floor Straathof
2 Peter Warmerdam 2 Shanice de Breuk/Carmen Keers
HE8 DD5
1 Ruben Jeronimus 1 Sanne de Leeuw/Madelon Walkier-Ludeke
2 Robert Jan van Olst 2 Lisa Hoogewoning/Carmen Keers
DE8 DD3
1 Anne Treur 1 Femke Van Den Berg/Kimberley Van Rijn
2 Hermi Wennink 2 Wanda van Bergen/Miriam De Groot
DE7 DD6 35+
1 Niki Roncken 1 N.A.M. Kuiper-Brouwer/Karin Magielse – Holster
2 Patricia Van Zaanen 2 Brenda Macdonald/Miranda Verbaas
DE6 DD7 35+
1 Masha Schouten 1 Kanyanat Chamwecha/Renate van der Zwet
2 Louise de Vos 2 Saskia Tameris/Karin Volkers
DE5 GD4
1 Gaia Vis 1 Wilmar de Vos/Maaike van der Voort
2 Sanne de Leeuw 2 Thomas Giliam/Chantal van der Meggelen
DE4 GD5
1 Femke Van Den Berg 1 Jeroen Pathuis/Janneke de Vries
2 Merlin Vink 2 Rob van der Woude/Mandy Veldt
HD2 GD6
1 Boris Beumer/Boris Spanjaard 1 Kevin van Ruiten/Karin Magielse – Holster
2 Menno van der Bor/Michiel Greidanus 2 Kevin Straathof/Jane Straathof
HD3 GD7
1 Teis Visser/Tim Wolters 1 Jesper Rietbroek/Ike van Velzen
2 Martijn van Dongen/Rody Spring in ‘t Veld 2 Michel Dalemans/Jacolien Dalemans-Den Heijer
HD4 GD8
1 Rutger Goudriaan/Jeroen Pathuis 1 Bart van der Meer/Amy de Graaf
2 Mark Beelt/Jordy Beijen 2 Bas van der Putten/Shannon Paardekooper
HD5 GD7 35+
1 Robin Kleian/Marco van der Zijden 1 Ben Blokker/Marjanne Bulk
2 Cuba van Ruiten/Timothy Wesselius 2 Glenn Koorn/Laura Klein-Sprokkelhorst
HD6 GD6 35+
1 Jerry Bax/Pieter Witteman 1 Bart de Wit/Tjitske Baarda
2 Sander Koek/Joey Rietbroek 2 Gregor Panovski/Rianne Wesdijk
HD7

1 Tharon Bakker/Rene van Loon

2 Peter van der Klauw/Rick Krenn



Nog even dit over corona en zo…
Als sportvereniging nemen wij de gezondheid van onze leden, vrijwilligers, 
deelnemers en bezoekers van ons mooie toernooi en tennispark serieus. 
Daarom vragen we je aandacht voor de onderstaande (belangrijkste) regels, 
zodat iedereen die een bezoek brengt aan het Haarlemmermeer Open 
Toernooi dit veilig doet en kan doen. 

1. Houd je te allen tijde aan de RIVM-richtlijnen en de regels uit de 
noodverordening van de Veiligheidsregio Kennemerland. De 
belangrijkste hieruit:

1. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

2. Houd altijd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).

3. Was vaak je handen met zeep en desinfecteer deze.

4. Zing en schreeuw niet.

2. Laat stoelen en tafels op het terras en in het clubgebouw op hun plek 
staan. Zo kunnen we de 1,5 meter regel beter waarborgen. Blijven staan 
op het terras en binnen is niet toegestaan. Voor spelers is er na de 
wedstrijd een tafel gereserveerd, aangegeven met het baannummer 
waarop gespeeld is. 

3. Op het park mogen buiten maximaal 250 mensen (excl. sporters en 
vrijwilligers) aanwezig zijn. Binnen ligt dat maximum op 100. Het kan dus 
gebeuren dat je verzocht wordt het park of de accommodatie te 
verlaten. Toeschouwers zijn welkom, maar dienen bij regen het park te 
verlaten.

4. Houd de looprichtingen zoals die zijn aangegeven aan.

5. Ben je met een groep, zorg dan dat een persoon de bestelling doet en 
haalt bij de bar. Zorg ook dat één persoon na gebruik de lege glazen 
terugbrengt naar de bar. Op deze manier wordt onnodig loopverkeer op 
het terras en in het clubhuis voorkomen. 

6. Douche bij voorkeur thuis. 

7. Schud geen handen en geef geen high fives, ook niet op de baan. 

8. Wijs per wedstrijd één speler aan die verantwoordelijk is voor het 
draaien van de scorebordjes. Maak vóór de wedstrijd de bordjes schoon 
met hygiënische doekjes. 

VS VS



HOT-MENU
www.robscatering.nl

Maandag 
3 augustus

Indiase curry met kip, rijst en 
komkommersalade

€ 10,00

Dinsdag 
4 augustus

Varkenshaaspuntjes in 
pepersaus, rösti en salade

€ 10,00

Woensdag 
5 augustus

Lasagne Bolognese met tomaten-
komkommersalade

€ 10,00

Donderdag 
6 augustus

Kippendijen in knoflooksaus, 
gebakken aardappels en 
rauwkostsalade

€ 10,00

Start- en finale 
weekend

Biefstuk met pepersaus of 
kruidenboter, friet en salade

€ 13,50

Gamba’s in de knoflook 
kruidenolie, friet en salade

€ 13,50

Dagelijks vanaf 17.00 uur te verkrijgen happen à € 11,50:

• Maaltijdsalade met geitenkaas, noten en honingdressing 
geserveerd met brood en kruidenboter

• Maaltijdsalade met huis gerookte kip, croutons en 
kruidendressing met brood en kruidenboter

• Kipsaté met pindasaus, kroepoek, salade en frietjes

• Maaltijdsalade carpaccio met Parmezaanse kaas, rucola, 
pesto en pitjes (alleen verkrijgbaar in het weekend)



Welkom bij Bar68
De bar van onze mooie vereniging draagt sinds de start van dit 
seizoen de naam ‘Bar68’. Na jaren de luxe van een pachter te 
hebben gehad, wordt Bar68 gerund door onze eigen leden. Dus 
wees lief en geduldig met ze. Zij staan immers vrijwillig achter de 
bar en de meeste zijn geen horecaprofessionals. Feedback is 
uiteraard altijd welkom, daar kunnen we met zijn allen alleen 
maar van leren. 

Voor de dagelijkse happen hebben we Rob’s Catering bereid 
gevonden om de lekkerste heerlijkheden voor je klaar te maken. 
Rob’s Catering viert bijna zijn 12-jarig bestaan en heeft meerdere 
malen het HOT voorzien van heerlijke maaltijden, broodjes en 
snacks! Maar dat is niet alles wat Rob’s Catering doet. Onder 
andere kun je voor thuis, zakelijk en vereniging catering bestellen 
zo gek als je het wilt. Ons moto is catering op maat naar uw wens!

Het dagelijkse menu vind je in dit boekje. De overige snacks en 
broodjes vind je op de menu’s in het clubhuis.

Rest ons nog je een geweldige week te wensen. Geniet van de 
mooie potten deze week en laat het je inwendige mens ook 
smaken!

Groeten van de barcommissie & Rob’s Catering

P.S. Tijdens het HOT gelden er andere prijzen voor de etenswaren 
uit de keuken vanwege de cateraar.
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Heel anders dan andere jaren is deze 48ste editie van het open toernooi 
van Tennisvereniging Nieuw-Vennep in slechts een paar weken op 
touw gezet. Maar het goede nieuws, we gaan weer van start!

Weliswaar met de nodige voorzorgsmaatregelen om jouw en onze 
gezondheid niet in gevaar te brengen. We hopen echter dat het de 
sportieve prestaties op de tien gravelbanen, het enthousiasme langs 
de lijn en de gezelligheid op ons mooie terras met nieuwe stoeltjes in 
clubkleuren niet beïnvloedt. Laten we er als vanouds ook dit jaar weer 
het mooiste toernooi van de regio van maken!

De toernooicommissie van het HOT bestaat dit jaar uit de volgende 
Hot Shots:

Franklin Abels, Wanda van Bergen, Kim Claessen, Rik Elderhuis, 
Rogier Liefbroer, Arthur Maaswinkel en Roel Surink

en wordt bijgestaan door vele andere enthousiaste clubleden achter 
de wedstrijdtafel.

Oh ja, er worden foto’s gemaakt op het park die we gebruiken op onze 
sociale media en in boekjes als deze. Mocht je dit niet willen, laat het 
dan even aan de fotograaf weten. Foto’s worden dit jaar gemaakt door 
Peter Kos, vooral bekend van zijn bruidsreportage.  Kijk voor meer 
informatie op www.dejavureportage.nl.

HOT-commissie

www.facebook.com/Hmeer.OpenToernooi

http://www.dejavureportage.nl/


De HOT-puzzel

Horizontaal
1. Onze groundsman
3. ‘The place to be’ om de stand door te geven
5. Koosnaam van onze toernooicommissieleden
8. Jaar van oprichting
9. 'Game' die je bij 6-6 speelt
11. Onze voorzitter

Verticaal
1. Regel buiten de baan
2. Naam van een van onze toernooidirecteurs
4. Afkorting van ons geweldige toernooi
6. Virus dat ons in de greep houdt
7. Daar waar je je drankjes haalt
10. Naam van een van onze toernooidirecteurs



Even voorstellen…

1. Wie ben je?
Albert Lunenborg, ik ben de groundsman van Tennisvereniging 
Nieuw-Vennep.

2. Hoe lang ben je al lid van TVNV?
Al 33, 34 jaar, zo lang als ik in Nieuw-Vennep woon. De buren 
tennisten destijds bij TVNV en ik ben met ze meegegaan.

3. Hoe lang ben je al groundsman van TVNV?
Zo’n 28 jaar ben ik gaan helpen met het speelklaar maken en het 
onderhoud van de banen. Sinds een jaar of 5 onderhoud ik de banen 
zodra Turenhout de banen speelklaar oplevert. 

4. Wat is het geheim van een goede tennisbaan?
Een goede baan is hard, zonder kuilen en er ligt net genoeg gravel los 
zodat men kan glijden. Dat betekent regelmatig sproeien, na veel 
regen er met de staalborstel over om te kunnen glijden of met de 
rubbermat als het te droog is. En ligt er veel rotzooi zoals blaadjes 
op, dan gebruik ik een speciaal soort sleepnet.

5. Welke tip(s) wil je nog aan spelers meegeven waardoor de baan 
beter blijft?

Gebruik goede schoenen, 
geschikt voor gravel. Sleep de 
hele baan, dus vanaf het 
achterhek tot aan het net en 
sleepnetbreedte vanaf de 
trambaan. Hang het sleepnet aan 
de handgreep (dus niet aan het 
touw). Zo droogt het sleepnet 
sneller na regen, waardoor het 
langer meegaat. Hang niet op het 
net om nog net een bal te 
pakken.  Hang bezem en netpalen 
na gebruik op hun plek. En als je 
het helemaal goed wil doen, dan 
veeg je ook nog de lijnen ;-) 



Het Haarlemmermeer Open Toernooi 2020 
van Tennisvereniging Nieuw-Vennep 
wordt mede mogelijk gemaakt door 

de volgende baansponsoren


