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Koffiemachine  

Zoals eerder aangekondigd komt er een 

nieuwe koffiemachine. Het oude 

apparaat was echt aan vervanging toe. 

De koffie zal hierdoor ook  veel beter 

smaken. Er blijft ook een mogelijkheid om 

chocolademelk te maken en het goede 

nieuws is dat de koffie nu veel lekkerder is, 

maar dat de prijs niet omhoog gaat. Het 

apparaat wordt binnenkort geleverd. 

 

Aanvraag Univé bijdrage Jeu de Boules  

Het bestuur heeft geprobeerd  om een 

bijdrage via Univé te krijgen voor het 

verbeteren en uitbreiden van de Jeu de 

Boules baan. Helaas waren er heel veel 

aanvragen voor een bijdrage en is ons 

project niet uitgekozen. Het bestuur blijft 

zoeken naar mogelijkheden om deze 

verbeteringen door te voeren. 

 

Renovatie tribune  

Jullie hebben allemaal vast gezien dat de 

tribune afgezet is met lint. Dit is gedaan 

omdat de tribune onveilig is en de 

veiligheid van het publiek niet meer 

gewaarborgd kon worden. Momenteel 

wordt er gekeken naar een mogelijkheid 

om de tribune te renoveren. Hierover 

horen jullie binnenkort meer. 

 

Zomeravond competitie 

Je speelt op zeven woensdagavonden in 

mei en juni. Deze competitie is  voor spelers 

en speelsters van 17 jaar en ouder en voor 

alle speelsterktes, met minimaal vier spelers 

per team. Je speelt voornamelijk voor de 

gezelligheid en op je eigen niveau.  

 

Je speelt per avond vier dubbels. Dat kan 

4x Herendubbel zijn, 4x Damesdubbel of 1x 

Damesdubbel, 1x Herendubbel en 2x 

Gemengd dubbel. Voor deze competitie 

geldt ‘Compact Spelen’, dus elke partij 

neemt gemiddeld ongeveer  één uur en 

vijftien minuten  in beslag.  

 

8&9 Tennis 

bestaat uit twee dubbelpartijen. Dit kan 

een damesdubbel, herendubbel of 

gemengd dubbel zijn. Alles is mogelijk en 

dat maakt 8&9 Tennis leuk! 

• Alleen voor de (startende) recreatieve 

tennissers met speelsterkte 8 en 9 (17+). Je 

speelt dus lekker op je eigen niveau. 

Resultaten tellen niet mee voor de 

speelsterkte; 

• Gezelligheid staat voorop, je leert 

eenvoudig nieuwe mensen kennen; 

• Je speelt per team twee dubbelpartijen. 

Alle combinaties zijn mogelijk (DD, HD of 

GD). Hierbij dien je wel met wissellende 

koppels te spelen; 

• Het is gemakkelijk een team te vormen 

omdat er maar drie mensen nodig zijn; 

• Er wordt gespeeld op donderdagavond of 

zondag. Er zijn dus meerdere 

mogelijkheden. Eén van deze twee dagen 

moet vast lukken! 

 

Aanmelden voorjaarscompetitie  

Vind je het ook leuk om competitie te 

spelen? Meld je dan aan voor deelname 

aan de voorjaarscompetitie, individueel of 

met een team. De voorjaarscompetitie 

start in april en loopt tot en met juni.  

Kijk voor data en competitie soorten op de 

KNLTB site:  

https://www.knltb.nl/siteassets/1.-

knltb.nl/downloads/20191028_weekplann

er_2020_gelderland.pdf 

 

De wedstrijden op woensdag-, 

donderdag- en vrijdagavond beginnen 

om 19.00 uur.  

De jeugd speelt op zondagochtend vanaf 

09.00 uur.  

 

https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/20191028_weekplanner_2020_gelderland.pdf
https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/20191028_weekplanner_2020_gelderland.pdf
https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/20191028_weekplanner_2020_gelderland.pdf


Trainer Tom KleinLuchtenbeld zal de jeugd 

benaderen voor deelname aan de 

jeugdcompetities. 

 

Aanmelden voor de 

voorjaarscompetitie vóór 31 december 

aanstaande bij de 

verenigingscompetitieleiders (VCL) van 

’t Laerveld: 

Tonny van Esterik 06-22099249  

of  

Wilma Kuiper 06-42765608 

Ook voor de andere competities: 

aanmelden bij Tonnie of Wilma. 

 

Verbouwing kleedkamers  

Vanaf nu kan er niet meer gedoucht 

worden! In november is er een extra 

Algemene Ledenvergadering geweest. Er 

werd samen met de aanwezige leden 

gekeken naar opties voor het aanpakken 

van de kleedruimtes. Het voorstel van de 

leden is om te kijken of de meest 

uitgebreide optie haalbaar is. Dit op 

voorwaarde dat er een risico analyse 

gemaakt wordt om te kijken of de 

draaglast voor de leden niet te groot wordt 

als het ledenaantal met 30% zou dalen. 

In dat kader plaatsen we helemaal 

onderaan deze nieuwsbrief alvast enkele 

tabellen waarmee jullie een indruk kunnen 

krijgen omtrent de leeftijdsopbouw en 

ledenverloop in de afgelopen jaren. De 

commissie en het bestuur gaan nu aan de 

slag om het plaatje duidelijk te krijgen. Half 

januari wordt er een informatieavond 

georganiseerd om de leden te informeren 

wat betreft de verbouwing. De  ALV zal 

dan iets later in februari georganiseerd 

worden, namelijk op maandag 24 februari. 

Zet de datum maar alvast in de agenda. 

 

Clubkampioenschappen en buurttennis 

Afgelopen jaar was het organiseren van 

de clubkampioenschappen en van het 

buurttennis nogal een probleem. Het lijkt 

erop dat er weinig interesse is vanuit de 

leden om mee te doen aan deze 

evenementen. Het bestuur vindt het wel 

belangrijk dat de leden elkaar blijven 

ontmoeten en dat juist leden die wat 

minder vaak tennissen gestimuleerd 

worden om naar het park te komen. We 

weten nu even niet meer wat de juiste weg 

hierin is en wat er leeft onder de leden. 

Daarom zal er binnenkort een enquête 

rondgestuurd worden om jullie mening te 

vragen. Het zou fijn zijn als jullie deze 

ingevuld weer zouden willen retourneren 

zodat we met de antwoorden aan de slag 

kunnen. 

 

Gevonden voorwerpen  

De kapstok in het clubhuis wordt steeds 

voller met kleding die blijft hangen. Kijk op 

de foto om te zien of er nog wat van je 

bijhangt. Het verzoek is om de kleding dan 

zo snel mogelijk op te halen. 

 
 

Uitslagen najaarscompetitie 

8&9-Tennis 17+ Donderdag Avond – 2e 

klasse  

Het team bestaande uit Mirjam Haijtink, 

Hester Pasman en Peter Storimans is als 3e 

geëindigd. 

 

Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond – 3e 

klasse  

Het team bestaande uit Toos Bekkink, Karin 

Meuleman, Nicolette Klein Brinke, Sandra 

Echternach, Hester Pasman en Wilma 

Kuiper is als eerste geëindigd (en natuurlijk 

ook onze invallers Lian Vree Egberts, 

Engelien Kuypers en Annie Wissink hartelijk 

dank). 

 

Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond – 1e 

klasse 

De heren Peter Wolters, Jan Wilgenhof, 

Alexander Martin, Edwin de Langen, Ruud 

ter Welle en Jurik Okma zijn 4e geworden.  
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Groen Zondag – Groen 2  

Het team bestaande uit Britt Bultman, 

Wendl Klein Brinke, Roos Kerkdijk, Guido 

Kok en Jolie Bouman is als 4e geëindigd. 

 

Jongens 10 t/m 14 jaar Zondag – 2e klasse 

De jongens Tim Schrijver, Joost Smit, Quintin 

Nengerman en Gijs Langenkamp zijn als 7e 

geëindigd.  

Benthe Harkink was helaas de gehele 

competitie geblesseerd. 

 

 

 

 

Meisjes 11 t/m 17 jaar Zondag – 3e klasse 

De meisjes Veerle Haak, Myrthe Bouman, 

Veronique Engberts, Maura de Waard, 

Cindy van Thoor en Kelly van Thoor  zijn als 

4e geëindigd. 

En de tennisKids hebben enthousiast hun 

wedstrijdjes in toernooi-vorm gespeeld. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 



                                            

 


