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T.V.I.-NIEUWS IS EEN UITGAVE VAN 
website www.tvi-tennis.nl TENNIS VERENIGING INTERNATIONAAL 
 
DAGELIJKS BESTUUR: 
NATALE VISENTINI : VOORZITTER  
ERLAND BAKKER : SECRETARIS  
HENK DE WOLF : PENNINGMEESTER (PLV. VOORZITTER) 
 
PAULO SACRAMENTO : BESTUURSLID/ICT-ZAKEN/LESSEN/TRAININGEN 
ESMERALDA MADEIRA : BESTUURSLID 
 
NATALE VISENTINI EN 
HANS VAN DIJK : ERELID 
 
TOERNOOILEIDERS : HENK DE WOLF, PAULO SACRAMENTO, ERLAND BAKKER 
   NATALE VISENTINI TEVENS COMPETITIELEIDER 
 
WEDSTRIJDCOMMISSIE : NATALE VISENTINI 
  
LEDENADMINISTRATIE EN 
REDACTIE  : RIA VISENTINI 
RECREATIECOMMISSIE  : RIA VISENTINI, PAULO SACRAMENTO 
 
KASCONTROLE : FERRIE VINK EN WOUT KRUIS 
TELEFOON VOORZITTER : 079-3210266, 0622960780 
 : emailadres: nataleria_tvi@casema.nl 
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1. Voorwoord 
 
Het jaar 2008 loopt alweer op zijn einde. December is de feestmaand bij uitstek. Elk jaar is december 
een drukke en feestelijke maand. Binnenkort vieren we kerstfeest en oud & nieuw.  
 
De laatste bestuursvergadering voor dit jaar heeft alweer afgelopen vrijdagavond plaatsgevonden. 
Het was een bijzondere vergadering onder leiding van de voorzitter Natale Visentini. 
Bijzonder, omdat Natale afgelopen periode fier en dapper zijn ziekte heeft doorstaan. Zijn optimisme, 
hoop en met begeleiding van deskundigen is Natale zijn ziekte te bovengekomen.  
 
Naast de bespreking van de reguliere agendapunten zijn tijdens de vergadering de activiteiten voor 
2009 besproken en is een vooruitblik geworpen op de onderwerpen die op de algemene 
ledenvergadering van vrijdag 16 januari 2009 aanstaande worden besproken. 
 
 
 
 
 
 
 
Het Bestuur biedt haar leden na afloop van de algemene ledenvergadering 
een Nieuwjaarsborrel aan. Mocht u zich niet hebben aangemeld voor de 
vergadering dan nodigen wij u uit zich alsnog hiervoor aan te melden. De 
locatie is Bowlingcentrum de Hofstede. 
 
 
Wij vragen degenen die het inschrijfformulier voor het seizoen 2009 nog niet hebben ingeleverd om 
dit alsnog met spoed te doen. Het formulier had uiterlijk 30 november ingeleverd moeten worden.  
 
 

-.-.-.-.-.- 
 

 
Esmeralda Madeira 
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2. Verslag indoortoernooi De Rhijenhof op 22 november 2008 
 
 
 

Zaterdag 22 november 2008 
Een forse noordwestenwind voert koude lucht en talrijke buien aan. 

Ze brengen vaak hagel en zeker in het binnenland ook sneeuw. 
Dat brengt gladheid met zich mee en aan zee kan het onweren. 

Met name aan zee is het stormachtig en treden zware windvlagen op. 
 
Het is weer voorbij, het mooie weer en heerlijk spelen in de buitenlucht. Ons laatste toernooi is weer 
een feit, en gezien bovenstaand weerbericht, was het geen overbodige luxe dat we de prachtige 
locatie De Rhijenhof ter beschikking hadden. 
Ruime banen, gezellige kantine en een romantische zithoek met openhaard waren de ingrediënten 
voor een sportieve avond. 
 
Helaas waren er op het laatste moment 
afzeggingen, toch jammer dat het altijd weer 
gebeurt.   
Maar zoals altijd weet Paulo, die de creatieve 
eindverantwoording heeft over het toernooi het weer 
prachtig op te lossen door zelf diverse malen 
zich in het zweet te werken en ook andere leden te 
paaien voor een extra wedstrijd.  
Er was dus weinig van te merken, behalve dat 
sommigen een beetje buiten adem raakten en niet 
meer wisten op welke baan nu weer een wedstrijd te spelen. 
 
En dat het nu kwam dat ze veel had gespeeld of dat ze te fanatiek tegen de bal wou meppen, Wil 
(Voorduin) kreeg het voor elkaar, het racket niet tegen de bal te plaatsen maar recht op haar 
wenkbrauw… met alle gevolgen van dien. Met grote snelheid ontwikkelde daar een flinke bult. 
Gelukkig gebeurde dit de laatste wedstrijd en kon ze met een theedoek gevuld met ijs de schade 
proberen te beperken. Ik hoop voor Wil dat hij snel weer is verdwenen. 
 
Uiteraard mocht op deze avond Natale niet ontbreken. Hij heeft de hele avond honderd uit gepraat 
met iedereen. Gelukkig gaat het goed en was al weer zeer scherp op onze inschrijfformulieren voor 
komend jaar. Het was fijn te zien dat het goed met je gaat en dat je genoot van het toernooi.  
 
De groep van 32 was verdeeld in 4 groepen, die elk 5 wedstrijden van 32 minuten moesten spelen. 
Na een lange strijd, waren de laatste wedstrijden gestreden om twaalf uur,  
Volgens mij hadden we ook maar tot die tijd de banen want exact twaalf uur gingen de lichten uit op 
de baan en stonden wij in het pikke donker onze spullen te zoeken.  
Altijd leuk, en zoals jullie weten ben ik altijd van alles kwijt dus ook nu was ik weer wat langer bezig 
dan de rest…. 
 
Na wat rekenwerk van Paulo zijn de winnaars bekend en kunnen zij, onder luid gejoel van onze leden 
en achtergrondzang van de overige kantinebezoekers, hun prijzen in ontvangst nemen. De één een 
fles wijn, de ander een sjaal, nee toch wijn, nou ….op verzoek van de partner toch liever de blauwe 
sjaal… Zo zie je voor ieder wat wils. 
 
Het loopt op zijn eind het is rond half één, nog een drankje en bitterbal even kletsen met iedereen en 
dan naar huis. De kou in, gelukkig nog geen bevroren wegen dus we kunnen allemaal veilig naar 
huis, met de nodige spierpijn in het verschiet voor de volgende ochtend…. 
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De winnaars waren: 
Groep 1: John Kaas   Groep 5: Victor Nunes 
Groep 2: Dominique Guerreiro  Groep 6: Ugur Bagcan 
Groep 3: Justin Korte   Groep 7: Jan Weijermans 
Groep 4: Marga Guerreiro  Groep 8: Letty Krapels 
 
 
Ik wens iedereen hele fijne dagen en zie jullie in het nieuwe jaar op de ledenvergadering 16 januari bij 
Bowling de Hofstede.  
 

-.-.-.-.-.- 
Annuska  

 
 
 
Tennisnieuws 
 
UTRECHT (ANP)  
 
Jesse Huta Galung en Arantxa Rus zijn uitgeroepen tot de tennissers van het jaar.  
Bij de mannen liet Huta Galung met 44 procent van de stemmen Robin Haase (31 procent) en 
Thiemo de Bakker (11) achter zich. 
Huta Galung won dit jaar de Siemens Open en was de aanvoerder van het Daviscupteam dat zich 
onlangs weer plaatste voor de wereldgroep. 
Rus werd overtuigend de winnares bij de vrouwen. Ze kreeg 73 procent van de stemmen. Rus 
maakte dit seizoen veel progressie. Ze won ook de Tennis Masters. Michaëlla Krajicek, die een 
moeilijk jaar achter de rug heeft, kwam niet verder dan 15 procent. Pauline Wong had de steun van 4 
procent van de stemmers. 
Stemmen kon onlangs bij bezoek aan de Masters en via de websites van de KNLTB en sponsor 
REAAL. In totaal brachten 2500 mensen hun stem uit. Bij de rolstoeltennissers was Esther Vergeer 
nummer één in de verkiezing. 
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3. Samenstellen competitieschema’s 
 
Geachte Tennisleden, 
 
Naar aanleiding van het aankomende tennisseizoen wil het bestuur u nogmaals op de hoogte 
brengen van het proces “Samenstellen Competitieschema’s”. 
 
Daar ook u wellicht bekend bent met het feit dat het samenstellen van deze schema’s een enorme 
uitdaging is en derhalve ontzettend veel werk met zich mee brengt, willen wij uw aandacht vragen 
voor het volgende: 
 
De sluitingstijd voor het inleveren van uw inschrijfformulier (30 november jl.) is reeds een feit. 
Tot deze datum bent u in de gelegenheid gesteld om op uw inschrijfformulier te kennen te geven wat 
uw persoonlijke verhinderingen zijn zodat de competitieleider hiermee zoveel mogelijk rekening kan 
houden bij het samenstellen van de schema’s. 
 
In de praktijk komt het er dus op neer dat u iets ongeveer invult (als u het niet echt weet), en helemaal 
niets (als u het echt nog niet weet), en uiteraard wel uw verhinderingen vermeld als u er zeker van 
bent. Daarnaast is het soms moeilijk om in zo’n vroeg stadium in te schatten wanneer u op vakantie 
gaat. 
Daarom heeft het bestuur besloten dat iedereen (ook diegene die reeds zijn/haar bevindingen heeft 
ingediend), nog de gelegenheid krijgt om eventuele wijzigingen of de definitieve verhinderingen door 
te geven aan het bestuur  (Natale Visentini en Paulo Sacramento),  
DOCH UITERLIJK VÓÓR 15 februari 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle verhinderingen die na 15 februari 2009 nog binnen komen kunnen helaas niet 
meer als wens worden meegenomen.  
Uiteraard vragen wij uw begrip hiervoor, daar het ontzettend veel werk is om de competitieschema’s 
samen te stellen en deze ook nog eens voor medio maart 2009 aan u te doen toekomen. 
 
Planning: 
 
Wanneer Wat 
30 november 2008 - Sluitingsdatum inleveren inschrijfformulier 
31 januari 2009 - Sluitingsdatum contributiebetalingen 
1 december 2008  t/m 15 februari 2009 - Verwerking van alle inschrijfformulieren 

- Samenstellen van de groepsindeling 
- Samenstellen nieuwe ledenadministratie 
- Controle van contributiebetalingen 

15 februari 2009 - Sluitingsdatum inleveren/wijzigen verhinderingen 
medio maart 2009 - Definitieve competitieschema’s naar alle leden 
5 april 2009 - Start competitie seizoen 2009 
 
Het bestuur hoopt u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Het Bestuur 
 



Tennisvereniging TVI 

december 2008 - 7 -   

4. InformatieZuil 
 
a. Tennisprogramma 2009 
Algemene Ledenvergadering Bowling De Hofstede 16 januari; aanvang 20.00 uur met aansluitend 

nieuwjaarsborrel. 
Indoortoernooi in De Rhijenhof 28 februari Noordweg 44 te ‘s-Gravenhage 
Openingstoernooi zaterdag 4 april 
Start competitie zondag 5 april 
Paastoernooi zaterdag 11 april 
Pinkstertoernooi zaterdag 30 mei  
Toernooi tegen SML zondag 14 juni 
Enkeltoernooi zaterdag 20 juni 
Zomertoernooi zaterdag 29 augustus 
Indoortoernooi De Rhijenhof zaterdag 28 november 
 
 
 
 
 
 
b. Algemene ledenvergadering vrijdag 16 januari bij Bowling De Hofstede 
Ieder TVI-lid is van harte welkom. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. 
Uw stem, mening of suggestie kan doorslaggevend zijn!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uitnodiging Indoortoernooi De Rhijenhof 28 februari 
Willen de volgende deelnemers om 17.30 uur aanwezig zijn in de Rhijenhof: 
Albert Brinkman, Martin Holtkamp, Els Worthington, Erik Peters, René de Hoogh, Nicole Peters, 
Rinus Surie, Elly van Ravesteijn, Cor Knörr, Hedy Hoppenbrouwer, Ron Surie, Letty Krapels, Roos 
Özkubat, Maurice Bornemann, Victor Nunes, Walther Beliën, Peter Hendrik, Nelet Kuipers, Angela 
Nunes, Marga Nunes Guerreiro, Dominique Nunes Guerrreiro en Niesanne ten Cate 
Indien u mee wilt doen kunt u zich telefonisch of per email opgeven bij Natale. 
 
 
 
 
 
 
d. Bedankt 
Hierbij wil ik iedereen bedanken die mij tijdens mijn ziekte een kaartje, bloemetje en kadootjes 
hebben gestuurd. Ook jullie aanwezigheid in het ziekenhuis heb ik zeer op prijs gesteld. 
Jullie steun en waardering geven mij de kracht om gewoon door te gaan.  
Nogmaals bedankt           Natale 
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e. Oorzaken en preventie van tennisblessures. 
Tennisracket en tennisballen 
Een te zwaar tennisracket of een tennisracket met een te dikke greep of een te harde bespanning kan 
de oorzaakzijn van het ontstaan van een tenniselleboog. 
Met moet erop letten dat de greep van het racket zo groot is dat er, na vastpakken, een ruimte 
overblijft ter grootte van een vingerdikte. 
Het gewicht van het racket moet verband houden met het lichaamsbouw van de tennisser. 
In het algemeen kan men stellen dat het racket prettig in de hand moet liggen en niet topzwaar mag 
zijn.Het racket kan beter iets te licht zijn dan te zwaar. 
Naar men aanneemt, is de kans op blessures van de elleboog en de schouder kleiner bij het gebruik 
van zogenaamde midsize of oversize tennisrackets. 
Dit zijn tennisrackets met een wat groter blad. 
Met zo'n groter racket kost het minder kracht de bal weg te slaan. 
 
Rondslingerende tennisballen zijn nu en dan de oorzaak van verrekte of gescheurde enkelbanden. 
Op de tennisbaan mogen dus geen ballen rondslingeren. 
Een preventieve maatregel die voor het oprapen ligt!. 
 
Training 
Een technisch foutief uitgevoerde backhand en service zijn belangrijke oorzaken van het ontstaan van  
respectievelijk een tenniselleboog en een verrekking van de spieren van de schouder. 
Ter voorkoming van deze blessures is het van het allergrootste belang dat men deze ingewikkelde 
bewegingen goed aanleert onder leiding van een tennistrainer. 
Een ander punt van aandacht in de tennistraining zijn de specifieke oefeningen die de spierkracht in 
de onderarm moeten vergroten. 
Hierdoor krijgt men meer kracht in de onderarm en daardoor een betere controle over het racket. 
De kans op blessures van de elleboog en schouder wordt hierdoor beduidend kleiner. 
 
Warming-up en rekkingoefeningen 
Tennis kan tot op hoge leeftijd zonder al te veel problemen worden beoefend. 
In de praktijk blijken tennissers meestal direct te gaan spelen zonder een algemeen warming-up te 
doen. 
Deze opwarming moet feitelijk bestaan uit 10 minuten joggen in rustig tempo. 
Na de warming-up moet men rekkingoefeningen doen. 
Dan pas kan men gedurende 10 minuten rustig inslaan, om vervolgens met de training of het partijtje 
te beginnen. 
Door dit opbouwschema aan te houden, verkleint men de kans op een zweepslag en op andere  
blessures van de spieren en pezen. 
Juist voor de oudere spelers is dit belangrijk, omdat zij per definitie een grotere kans op spier- of 
peesblessures hebben. 
Bij de rekkingoefeningen moet men aandacht besteden aan de beenspieren (met name de spieren 
aan de voor- en achterzijde van het bovenbeen), de kuitspieren en aan de spieren van de schouder 
en onderarmen.  
 
Tennisschoenen 
Zolen van tennisschoenen moeten een draaipunt onder de bal van de voet hebben om zo de kans op 
het ontstaan van blessures van de voet en de knie te verkleinen.  
Daarnaast is het belangrijk dat tennisschoenen een profiel hebben dat is aangepast aan de aansoort. 
Bij gravel is meer profiel vereist dan bij spelen op asfalt of beton. Achillespeesblessures, die bij tennis 
nogal frequent voorkomen, zijn het gevolg van overbelasting. 
Deze wordt veroorzaakt door het veelvuldig spelen op een te harde ondergrond. 
Het is van het grootste belang dat de zool van tennisschoenen zijn opgebouwd uit verend, 
schokabsorberend materiaal en dat de hielkap van de schoen voldoende stevig is om de hiel te 
ondersteunen. 
  
Bron "Sportblessures buitenspel" 
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