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1. Voorwoord 

 
Nu we allemaal weer weten wie er zachtjes tegen het raam zat te tikken of wellicht tegen de deur 
zat te kloppen gaan we ons voorbereiden voor de kerstdagen en oud en nieuw. Nog een paar 
weken, nadat we eerst nog even een boom in de woonkamer hebben gezet en we zitten in 2010. 
Als we terug kijken naar het afgelopen jaar mogen we als tennisvereniging niet mopperen over het 
aantal dagen met prachtig tennisweer. We hebben volop kunnen genieten, tennissen en gebruik 
kunnen maken van de vele tennisbanen op de Hofstede, althans als de banen er niet weer uitlagen 
vanwege onderhoud. Dat laatste gebeurde door de bank genomen vaker dan dat de banen niet 
bespeelbaar waren vanwege de regen. 

Gek eigenlijk dat zo‟n uitdrukking anno 2009 ook een heel andere betekenis kan hebben. Ik bedoel 
zo‟n uitdrukking als “door de bank genomen”. Velen denken hierbij namelijk nu als je zoiets zegt dat 
je door de bank beetgenomen bent ofwel opgelicht. In het verleden kwam dat toch niet bij je op. 
Vroeger op school, als we bij gymnastiek reis om de wereld kregen, moesten we “banken tillen”. 
Als je nu “banken tillen” zegt denkt men al gauw dat je bedoelt dat “banken je tillen”. Zo heeft ook 
het woord bank- of hypotheekadviseur voor veel mensen een hele andere betekenis gekregen in 
2009. Waar zo‟n recessie al dan niet toe kan leiden. Typisch hè. 

Maar laat ik me niet afleiden en me verder bezighouden met tennis. 
Het jaar 2009 was ook het jaar dat TVI twee algemene ledenvergaderingen had. 
Het waarom is u allen bekend en ik en ook u zou willen dat het niet nodig was geweest. Wel heeft 
dit alles aangetoond dat er nog genoeg leven is in TVI en daar ben ik dan ook weer heel blij mee. 
We hebben afscheid genomen van Paulo Sacramento, Henk de Wolf en Esmeralda Madeira en 
beginnen in 2010 mits u uw goedkeuring aan de voorzitter verleent, met bijna een 
volledig nieuw bestuur. Elders in het blad leest u hierover meer. Ik stel ze aan u 
voor. Secretaris Letty Krapels, Penningmeester Annemarie Bakker (onder 
voorbehoud), Technische Commissie René de Hoogh en Algemene Zaken Suha 
Kanbak en Rinus Surie. Deze laatste twee zullen René bij diverse 
gelegenheden de nodige bijstand verlenen en verder hebben we natuurlijk ook 
nog de beschikking over Ria Visentini. Verder zijn we in het bezit van een Feestcommissie de 
dames Hedy Hoppenbrouwer, Marga Nunes en alweer Ria Visentini. Als het krantje is uitgekomen 
(met dank aan Ria) hebben we ons TVI-feestje van 12 december dankzij genoemde feestcommissie 
alweer achter de rug. Verder beschikken we ook nog over twee baancommissarissen met de nodige 
ervaring te weten Ferrie Vink en John Kaas. Ook hebben de gebroeders Broekhuizen zich 
opgegeven om iets te gaan doen voor onze vereniging. Volgend jaar zullen hierover de gesprekken 
nog plaatsvinden.  

Verder heb ik vernomen dat nog niet iedereen zijn inschrijfformulier heeft opgestuurd. 
Doe dit zo spoedig mogelijk want de nieuwe bestuursleden willen graag een compleet overzicht 
hebben van de mogelijkheden en staan te trappelen om aan de slag te gaan. 
Het blijkt echter dat er ook wat problemen zijn met de inschrijfformulieren die middels onze nieuwe 
website doorgestuurd zouden moeten worden. Niet alle formulieren schijnen aan te komen. Waar dit 
aan ligt wordt onderzocht. 
Helaas hebben we ook dit jaar weer afscheid moeten nemen van leden die al vele jaren lid waren 
van TVI. De redenen zijn te divers om op te noemen maar jammer vind ik het wel. E.e.a. betekent 
dat we ook weer nieuwe tennisleden kunnen aannemen. Wellicht zijn er in uw kennis- of familiekring 
mensen die graag een balletje willen slaan. Kijk eens rond en probeer wat nieuwe leden te werven. 
Verder bereikte mij ook nog het bericht dat Jan Weijermans is opgenomen in het ziekenhuis. 
Wij hopen dat we hem in 2010 weer hersteld op de tennisbaan zullen tegenkomen en wensen 
Jan en Marijke veel sterkte toe. Ook bereikte mij het bericht dat Niesanne in een wat moeilijke fase 
van haar leven zit. Ook Niesanne hopen we weer volgend jaar op de tennisbaan te mogen 
begroeten. Ik heb er alle vertrouwen in dat we een prachtig tennisjaar 2010 tegemoet gaan. Ik wens 
een ieder fijne en gezellige kerstdagen toe, maar besef terdege dat het voor diverse mensen ook 
een moeilijke tijd zal zijn. Verder allen een gezond en mooi 2010. 
Ik zie u op 10 januari op onze nieuwjaarsreceptie. 

-.-.-.-.-.- 
Erland Bakker 
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2. Verslag ledenvergadering d.d. 30 oktober 2009 

 
1. Opening 

Erland opent om 20.15 uur de 27e vergadering in de zaal van het bowlingcentrum „De Hofstede‟ en 
heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Ingekomen stukken 

 Er hebben 17 leden hun lidmaatschap opgezegd, ook Arnold Vaerenbergh. Vanwege zijn 
leeftijd is hij genoodzaakt zijn lidmaatschaap bij TVI te beëindigen. Hij was vanaf het begin 
betrokken bij de vereniging. 

 

 Er is een e-mail ontvangen van René de Hoogh. Hij wil bestuurslid worden. 
Het verzoek zal onder agendapunt 11 aan de orde komen. 

3. Verslag van de vorige vergadering 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de secretaris. 

4. Jaarverslag secretaris 

Geen bijzonderheden. 

5. Jaarverslag penningmeester 
Henk informeert de vergadering over de begroting TVI, hoewel het hem moeite heeft gekost om de 
begroting sluitend te maken is hij positief gestemd. TVI is nog steeds een financieel gezonde 
vereniging. 
 
6. Jaarverslag kascommissie 

De kascommissie - bestaande uit Henk Weijs en Wout Kruis - heeft de financiële stukken 
goedgekeurd en verleent decharge, de leden zijn het hiermee eens. 

7. Samenstelling kascommissie 

Wout Kruis is afgetreden. Erik Peters stelt zich beschikbaar voor de komende twee jaar in de KC. 
Henk Weijs blijft lid. 

8. Vaststelling contributie en programma/inschrijfformulier 2010 
De contributie voor 2010 blijft ongewijzigd. Nick Harteloh vraagt in dit verband hoe het met het 

banenonderhoud staat, in zijn optiek is er nog niets verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren en 
stelt voor om de contributie te verhogen zodat de verenging over betere banen kan beschikken. De 
voorzitter stelt voor om dit punt bij de Rondvraag te bespreken. 
 
Het inschrijfformulier voor 2010 is via de nieuwe website van de vereniging in te vullen. Dankzij 
Jack Horst beschikt TVI sinds kort over een nieuwe website. Hij krijgt als dank een warm applaus 
van de leden.  
 
Het inschrijfformulier voor 2010 kan worden ingevuld via de website. Je hoeft het formulier, in 
tegenstelling tot voorgaande jaren, niet op te sturen maar kunt volstaan met digitale afhandeling. 
Uiteraard blijft de papieren versie beschikbaar voor de leden die niet over internet beschikken. Het 
formulier is vanaf 7 november beschikbaar voor de leden en moet uiterlijk 30 november worden 
opgestuurd per post of via de website. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 31 januari 2010 te 
worden voldaan op de girorekening van TVI. Ria Visentini vraagt de leden bij verhuizing de 
adreswijziging aan haar door te geven tbv de ledenadministratie. 
 
Hedy Hoppenbrouwer vraagt hoe het zit met de aanmelding voor competitie van damesdubbel. 

Zoals het er nu naar uitziet is de spoeling dun. Ze wil zich wel aanmelden mits er voldoende animo 
en kwaliteit is. De voorzitter zegt hiermee rekening te houden. 
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Marco Broekhuizen vraagt of het mogelijk is om de naam van de tennispartner open te laten op het 

formulier als je geen partner kunt vinden maar wel wil spelen. Helpt het bestuur mee zoeken? 
Erland zegt hier rekening mee te houden. 

9. Wijziging huishoudelijk reglement 2010 
De leden gaan akkoord met de wijzigingen van het huishoudelijke reglement 

- Boekjaar van TVI wijzigt van 1 oktober - 30 september naar 1 januari – 31 december. 

- Inschrijfformulier inleveren/invoeren op uiterlijk 30 november. Geldt ook voor leden die niet 
aan competitie meedoen. 

- Opzeggen lidmaatschap wordt gewijzigd. Van 30 september naar 30 november 

- Wanneer er niet voor 30 november schriftelijk is opgezegd, blijf je automatisch weer lid en 
ben je dus de clubcontributie voor het desbetreffende jaar verschuldigd. 

10. Prijsuitreiking competitie 

Voordat de prijzen worden uitgereikt worden John Kaas, Ferrie Vink en René de Hoogh in het 
zonnetje gezet door Erland. Zij krijgen een attentie van het Bestuur voor hun inspanningen van het 
afgelopen seizoen. 
 
Daarna volgt de prijsuitreiking. Paulo maakt van de gelegenheid gebruik en vraagt de leden om zich 
aan de regels mbt competitie te houden. Het afgelopen jaar zijn deze niet altijd in acht genomen, er 
is in veel gevallen geen gebruik gemaakt van vervanging. Voor vervanging van een verhinderde 
speler mag slechts eenmalig een beroep op een bepaalde speler worden gedaan. De vervanger 
moet iemand zijn uit die groep of van een lagere groep. 

11. Bestuursverkiezing deel 1 

Er is op dit moment sprake van een interim-bestuur bestaande uit Erland, Esmeralda, Henk en 
Paulo. De laatste drie bestuursleden treden af. Erland blijft lid. 
Erland bedankt Henk, Paulo en Esmeralda en wenst hen veel succes. Zij krijgen een attentie en zijn 
blij verrast. 
 
René de Hoogh heeft het Bestuur per e-mail laten weten als lid te willen toetreden,  
wat door het Bestuur wordt toegejuicht. Erland doet verder een oproep aan alle leden om zich aan 
te melden als bestuurslid om zo het voortbestaan van TVI te garanderen. 
 

12. Pauze 
Er is een korte pauze. 
 

13.  Bestuursverkiezing deel 2 
De leden geven massaal gehoor aan de oproep van Erland en melden zich aan als bestuurslid. De 
aspirant leden zijn: 
René de Hoogh, Rinus Surie, Suha Kanbak, Letty Krapels, Marga Guerreiro en Hedy 
Hoppenbrouwer melden zich aan voor de feestcommissie en recreatie samen met Ria.  
Arjan Broekhuizen meldt zich voor ondersteunende activiteiten. Ferrie Vink en John Kaas blijven 
baancommissaris. Erland blijft voorzitter. 

 
Erland zal de aspirant leden binnenkort voor een oriënterend overleg uitnodigen. 
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14. Rondvraag 

 Hedy Hoppenbrouwer vraagt of het mogelijk is om competitie met Effect en SML te 

organiseren. Erland is hiermee bezig maar kan op dit moment niet veel zeggen. Wordt 
vervolgd.  

 

 Erland bedankt Marga en Hedy alsnog voor de discoavond. Het was geweldig.  

 

 Naar aanleiding van de vraag van Nick Harteloh of het mogelijk is om de contributie te 
verhogen om beteren banen te krijgen ontstaat er een levendige discussie onder de 
aanwezigen. Er worden suggesties gedaan mbt het verstrekken van een bonus aan Gerard 
Lupker om hem zo te stimuleren om de banen goed te onderhouden tot het in eigen beheer 
nemen van de banen door inhuur van Poolse werknemers en tot het voeren van sancties.  

 
Alle suggesties ten spijt. Het Bestuur is welwillend en probeert de leden te overtuigen van het feit 
dat er zo ontzettend veel acties zijn ondernomen maar dat zelfs een overeenkomst niet helpt. 
TVI heeft reeds een overeenkomst met Gerard Lupker waarin eisen zijn opgenomen tav 
onderhoud en beheer. Wanneer de afspraken niet worden nageleefd dan kan dat gevolgen 
hebben voor de betaling van de banen. Paulo zal de overeenkomst onder de leden verspreiden.  
De discussie wordt beëindigd met de toezegging van Erland om nogmaals een gesprek met 
Gerard Lupker aan te gaan met leden die zich hebben aangemeld om mee te gaan.  

 

 Feestavond: Op de vraag of er belangstelling bestaat voor een feestavond wordt 
enthousiast gereageerd. Het feest wordt op 12 december a.s gehouden en is voor de leden 
met partners. Nadere berichtgeving volgt nog. 

15. Sluiting 
Erland sluit om 21.40 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn komst. Daarna is er 
gelegenheid om met elkaar een borrel te drinken. 
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3. Nieuwe bestuursleden 
 

 
Even voorstellen … 
Hallo beste leden, 
 
Langs deze weg wil ik me even voorstellen. Ik ben Letty Krapels en sinds kort secretaris binnen het 
nieuwe bestuur van de TVI. In eerste instantie ging mijn gedachten helemaal niet uit naar een 
functie, maar toen ik hoorde dat, mocht er geen nieuw bestuur aangesteld kunnen worden, de TVI 
op zou houden te bestaan, schrok ik daar toch heel erg van! Natale zou zich omdraaien in zijn graf 
als dat zou gebeuren!  
En zo is het gekomen…  
 
Ik tennis nog niet zo lang bij de TVI: ongeveer drie jaar, waarvan het eerste jaar als invalster voor 
Els Worthington tijdens de competitie. Toen kreeg ik de smaak te pakken en het jaar daarop gaf ik 
mij op voor de dubbel en de mix. Hiervoor had ik nog nooit getennist en eigenlijk ben ik er veel te 
laat mee begonnen!  
Een ster zal ik nooit worden, maar ik heb er ontzettend veel plezier in. 
Buiten het tennis doe ik nog aan pilates, spinning en body-pump, een goede aanvulling om in 
conditie te blijven en blessures te voorkomen. 
 
Daarnaast werk ik vier dagen per week als bureauredacteur bij de uitgeverij van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau, een wetenschappelijk onderzoeksbureau. Een hele leuke baan maar wel 
hectisch omdat je altijd met deadlines te maken hebt. 
Op mijn vrije dag ben ik sinds een half jaar „oppasoma‟ van mijn kleindochter van bijna één jaar en 
dat zou ik voor geen goud willen missen! 
 
Mijn tijd is dus behoorlijk gevuld, maar ik heb de intentie om samen met het nieuwe bestuur er echt 
een leuk tennisseizoen voor iedereen van te maken en daarbij hoop ik op de medewerking van alle 
leden! 
 

-.-.-.-.-.- 
Letty Krapels 
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Effe voorstellen:  
 

Voor wie mij nog niet kent……Rinus Surie is de naam, inderdaad familie van……vul zelf maar in. 
 
Mijn eerste bal sloeg ik jaren geleden bij onze buren op Welgelegen. Dat was nog gedurende de 
hoogtijdagen van Tom Okker en Betty Stöve. Inderdaad, als je ze nog weet te herinneren ben je net 
zo oud als ik of zelfs nog ouder. 
 
Maar voetbal was altijd mijn sport in het weekend. 
Mijn vrouw Marion was dan ook bijzonder verheugd dat ik zo‟n 4 jaar geleden mijn voetbalschoenen 
aan de wilgen hing.  
Ze had echter te vroeg gejuicht want ik had er in al die jaren een (sport)passie bij gekregen. Je mag 
één keer reden welke. 
 
Maar om ons gelukkige huwelijk in stand te houden hebben we wel een soort van compromis 
gesloten en heb haar beloofd dat ik zoveel mogelijk probeer niet beide dagen op het gravel door te 
brengen. 
En we zijn nog steeds bij elkaar dus… 
 
Door het tennis mis ik het voetbal niet echt maar als ik nog wel eens bij een voetbalwedstrijd kom en 
ik het gras ruik dan gaat mijn hart toch weer sneller kloppen. 
Zal wel altijd zo blijven maar de geur van gravel maakt een hoop goed! 
 
Waarom ik me voorstel… 
Logisch toch dat TVI-ers weten wie ons clubje in goede banen probeert te leiden. 
 
Aangezien onze voorganger Paulo Sacramento best wel veel tijd stak in de functie  
van Bestuurslid Algemene Zaken hebben Suha Kanbak en ondergetekende besloten deze functie, 
met instemming van de overige bestuursleden, samen op te pakken. 
 
IK HEB ER ZIN AN!!! 

-.-.-.-.-.- 
Rinus Surie 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ik zal mijzelf even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Suha Kanbak, geboren en getogen in Istanbul. 
Ik ben al 7 jaar lid van TVI. Het is al een aardige tijd geleden, dat ik bij Natale aanklopte om lid te 
worden. Ik heb via Semra, die destijds ook lid was, gehoord van TVI. Mijn eerste indruk was gelijk 
heel positief. Een heel gezellige vereniging met veel leuke leden. Toen was er ook aardig wat 
Turkse aanhang, namelijk 3 families. Maar uiteindelijk ben ik samen met Seda de enigen die 
overgebleven zijn. 
Ik vind het nog steeds heel leuk om te tennissen bij TVI en het is een soort familie geworden.  
Toen de mail verscheen van Erland over het bestaan van TVI, twijfelde ik niet om iets te doen.  
Wij gaan samen met Rinus de taak Algemene Zaken oppakken.  
Mijn dank is groot aan ex-bestuursleden en alle leden, die in de moeilijke periode na Natale toch de 
vereniging bij elkaar hebben gehouden.  
Ik wens jullie allemaal fijne kerstdagen en heel sportief 2010 toe.  

 
-.-.-.-.-.- 

Suha Kanbak 
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Even voorstellen... 

Het aankomende seizoen is voor mij het vierde seizoen dat ik lid ben van tennisvereniging TVI.  
Vier jaar geleden wilden mijn vriend Robin Schotborgh en ik, Annemarie Bakker, samen iets 
sportiefs doen.  
 
Mijn vader Erland Bakker tenniste toen al een aantal jaren bij TVI en vertelde regelmatig over de 
vereniging. 
Misschien dat TVI ook iets voor ons zou zijn? We begonnen met een zwerverskaart en zwierven zo 
af en toe over de banen van De Hofstede. Daarna zijn we gaan mixed dubbelen, hartstikke leuk! Dit 
jaar doen we het wat rustiger aan, Robin heeft tijdens een potje voetbal zijn beide kruisbanden 
afgescheurd en een scheurtje in zijn meniscus opgelopen. Bij het tennissen heeft hij er nog veel last 
van, na de laatste competitiewedstrijd was het weer mis; een opgezwollen knie en pijn. 
Aankomende zomer gaat hij daarom een hersteloperatie laten uitvoeren zodat we daarna weer 
kunnen dubbelen. Aankomend seizoen doen we het dus wat tennis betreft iets rustiger aan maar ga 
ik me bezighouden met de vereniging; ik neem het stokje over van Henk de Wolf en ben de nieuwe 
penningmeester! (met instemming van de leden)! 

-.-.-.-.-.- 
Groetjes Annemarie! 

Even voorstellen 

In het nieuwe seizoen mag ik de TVI competitie gaan leiden. 
Mooie gelegenheid om mij voor te stellen aan de TVI-leden. 
Hoewel ik denk dat de meeste leden mij wel kennen. 
 
Ik, René de Hoogh, ben 56 jaar geleden geboren in Scheveningen. 
Daar heb ik ook mijn jeugd doorgebracht. Voetballen was mijn passie. Als 
klein jongetje ging ik al aan de hand van mijn vader mee naar Houtrust, naar (Scheveningen) 
Holland Sport. Daar denk ik nog steeds met veel plezier aan terug. Tegenwoordig ga ik maar naar 
ADO, je moet tenslotte wat. 
Zelf voetballen doe ik al jaren niet meer, dan maar tennissen (althans het moet tennissen 
voorstellen). In 2006 ben ik bij TVI gekomen en daar heb ik zeker geen spijt van. 
Behalve actief tennissen, ben ik ook een actieve golfer. En tot voor kort heb ik ook nog basketbal 
gespeeld, tot ik steeds meer merkte dat die jonge gasten veel hoger sprongen en sneller waren. 
Dus de basketbalschoenen staan op zolder.  
Sport is één hobby, muziek (passief) is een andere hobby. 
Als het enigszins kan dan bezoek ik een concert (voornamelijk popmuziek), bij het intikken van dit 
stukje zit ik aan de vooravond van het concert van Paul McCartney, waar we naar toe gaan. Als 
Beatlesfan verheug ik me daar enorm op. 
 
Ja, werken doe ik ook nog. Als accountmanager bij het CBS probeer ik de werkdag een zinvolle 
invulling te geven. Tot nu toe hoor ik nog geen klachten, dus waarschijnlijk speel ik mijn rol 
overtuigend. 
 
Ik woon vanaf 2005 in Voorburg, in het huis waar vroeger Helena en Carlos Oliveira hebben 
gewoond. Dat wist ik overigens niet toen ik het huis kocht, niet dat het iets uitgemaakt had, hoor. 
Maar toch wel een gek toeval. 
 
Om nog een klein kijkje in mijn privéleven te geven; ik heb een zoon van 25 en een lieve vriendin, 
Elly, die vanaf het nieuwe seizoen maar bij TVI komt tennissen. Dat is volgens haar de enige 
mogelijkheid om mij in het weekend te zien.  
 
Ik hoop in ieder geval dat we een heel leuk seizoen gaan beleven met veel spannende wedstrijden.  
Ik heb er nu al zin in. 

-.-.-.-.-.- 
René 
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4. Verslag indoortoernooi De Rhijenhof 28 november 

 
Totaal onverwacht kreeg ik tijdens de prijsuitreiking te horen dat ik een verslag moet schrijven over 
het afgelopen tennistoernooi. 
Het schijnt dat ieder nieuw lid een verslag moet schrijven? 
Zal het niet zo zijn dat mijn "vriendje" mij in de maling wil nemen? 
Maar.... El laat zich niet kennen en gaat ijverig aan het werk! 
  
Ik zal mij eerst maar even voorstellen. 
Mijn naam is Elly van den Berg. Ik ben 50 jaar en ben werkzaam bij TNT Post als assistent inkoper. 
Ik woon in Voorburg. 
Ik ben via René de Hoogh geïntroduceerd bij TVI. Momenteel tennis ik bij Welgelegen. 
Toen ik een aantal keren ben komen kijken, beviel het mij wat ik bij jullie zag. TVI is een hechte 
club. Iedereen kent elkaar. Het is een vereniging met een gevoel van "ons kent ons”. Een prettige 
club leek me. 
  
Dit bleek dus ook bij het tennistoernooi.  
  
Wij waren al om 17.15 uur aanwezig omdat René de wedstrijdleider was voor die avond.  
Om zes uur was iedereen aanwezig en konden we gaan spelen. 
De eerste wedstrijd moest om 18.04 uur beginnen, vier minuten inspeeltijd. De officiële wedstrijd 
had een speeltijd van 32 minuten. 
Nu heb ik zulke speeltijden (36 minuten?) nog nooit meegemaakt. 
Omdat de wedstrijdleider de fluit exact op de minuut hanteerde, werden de wedstrijden precies op 
tijd gespeeld. 
Er werden leuke partijen gespeeld en het ging gelijk op. 
  
Ik kan eigenlijk alleen over mijn eigen wedstrijden vertellen, want ik had geen tijd om naar andere 
wedstrijden te kijken. 
  
Drankje, praatje tussendoor en dan is het weer tijd om de baan op te gaan. Als het gezellig is gaat 
de tijd snel. 
  
Omdat ik best nerveus was, ik wist niet hoe hoog het niveau was, mocht ik de 
eerste wedstrijd met René spelen.  
Hij kan je erg op je gemak stellen, dus de eerste wedstrijd ging goed.   
Het ging gelijk op, en ik kreeg er zin in!! 
Zo...... nu nog vier wedstrijden te gaan. De tweede wedstrijd ging ook 
best goed, we verloren hem net. Nog steeds hield ik de moed erin.  
 
Nog maar drie wedstrijden te gaan...... 
De derde wedstrijd ging al minder, ik speelde met Ron Surie met wie ik ook de mixcompetitie ga 
spelen. We moesten oefenen, en ik wilde mij niet laten kennen want misschien zou hij er vanaf zien 
om volgend jaar met mij te tennissen. 
Hij zou er nog over nadenken, zei hij na afloop lachend.  
Nu maar hopen dat ik een goede indruk heb gemaakt!!! 
De vierde wedstrijd moest ik met Rinus Surie tegen René en Marieta. Ik weet niet wat er gebeurde, 
maar ik sloeg geen bal meer!  
Zou het toch zo zijn dat je niet tegen je partner moet spelen???  
Nog één wedstrijd te gaan, het werd een damesdubbel. Leuk gespeeld met Marga tegen Paula 
en Marieta. 
Helaas verloren, maar de spieren gingen nu toch wel opspelen.  
Achteraf, waren het hele gezellige wedstrijden. En daar gaat het om!! 
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Om 0.00 uur kwamen we van de baan.  
Na een drankje, tijd voor de prijsuitreiking. 
  
De volgende dames/heren hebben gewonnen: 
Lucie van Bommel 
Marieta de Vries 
Hedy Hoppenbrouwer 
Marijke Weijermans 
Martin Holtkamp 
Marco Broekhuizen 
Adjuto Ferreira 
Justin Korte 
 
Zij mochten uit handen van René, die eerst nog een speech hield (had hij het maar niet gedaan, dan 
zat ik nu niet te typen) de prijs in ontvangst nemen.  
Na nog een drankje gingen we tevreden en voldaan naar huis! 
De volgende dagen vreselijke spierpijn.......................  
 

-.-.-.-.-.- 
Elly van den Berg 
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5. Verslag TVI-feest zaterdag 12 december 

 
Eindelijk was het dan zover, de dag van het TVI-feest. 
Op de algemene ledenvergadering werd al gemeld dat deze datum vrij moest worden gehouden en 
via de mail kwam uiteindelijk de officiële aankondiging met het verzoek je z.s.m. aan te melden.  
 
Of het tempo van aanmelden inherent is aan de gemiddelde leeftijd van onze leden durf ik niet te 
beweren maar zelfs op de 10e kwamen er nog aanmeldingen binnen. 
De dames van de Feestcommissie hadden er nachtmerries van want het zou toch niet zo zijn dat 
Band-IT zou optreden voor een publiek van wel 7 man, inclusief ondergetekende en het 
personeel!!!!! Uiteindelijk konden we toch ruim 60 TVI-ers met of zonder partner begroeten. 
 
Beste mensen, bedenk toch eens dat als je iets organiseert het toch wel handig is om te weten voor 
hoeveel personen je het doet……. En opgeven en niet komen kan natuurlijk ook niet. 
 
Het feest begon met een buffet verzorgd door Perry onze kantinebaas. 
Als een volleerd chef-kok stond hij voor de liefhebbers stukjes vlees te snijden. 
Omdat wij ook wilden genieten van de ons beloofde heerlijkheden moesten Marion, mijn vrouw, en 
ik onze wekelijkse dosis Belgische frieten eigenlijk deze keer laten schieten. 
Maar om ontwenningsverschijnselen te voorkomen hebben we “stiekem” samen één zakje gedeeld 
voordat we ons naar de Hofstede begaven. 
Iedereen zat al lekker te genieten van het hun opgediende dus we kregen al behoorlijk trek.  
Het zag er ook allemaal heel gezellig uit en het was aardig vol getuige de nodige moeite om ons 
eten zittend te kunnen verorberen. Wij hadden de luxe de laatste plekjes aan de bar te bemachtigen 
zodat ik meteen een biertje kon bestellen om al het heerlijks weg te spoelen. 
 
Om me heen kijkend zag ik ook een paar oudgedienden en dat deed me toch wel goed.  
Wat ik ook altijd wel grappig vind aan dit soort avonden is dat je elkaar ook in een andere outfit dan 
tenniskleding ziet. Sommige mensen zijn dan zelfs onherkenbaar… 
 
Om 21:00 uur werd het “podium“ beklommen door Band-IT o.l.v. Erik Peters. Wat een verborgen 
talent bevindt zich eigenlijk onder onze leden.  
In het begin was het voor de band en voor het publiek nog even aftasten maar toen uiteindelijk de 
juiste “click” was gevonden gingen we los.  
Opvallend was het enthousiasme waarmee Hedy en Marga (de Feestcommissie) ons op de 
dansvloer probeerden te krijgen. They didn‟t take NO for an answer!!!! 
Dus al snel was het echt dringen op de vloer. Maar zo hoort het toch 
ook?  Is leuk voor de band en is leuk voor ons. 
Ik heb er overigens een paar gezien die zo konden meedoen met één 
van die vele dansprogramma‟s. 
 
Ik heb genoten van “Oh oh Den Haag” Erik. Maar dat komt 
waarschijnlijk omdat ik menig kerstboompje heb “gerausd” en 
het “Reswekseplen” regelmatig heb bezocht ook al lust ik geen 
haring. 
En de toegiften na middernacht waren natuurlijk toppie met een zinderende dansvloer. 
 
Wij hebben het in ieder geval naar onze zin gehad en dat blijkt ook wel uit het feit dat toen wij 
samen met Erland, Hedy en Marga huiswaarts keerden, we de laatsten waren. 
Perry zou het licht wel uitdoen zei hij 
De afwezigen moeten een eventuele herkansing echt echt niet laten schieten. 
 
En ik denk dat ik namens heel TVI spreek als ik Jan Weijermans en Marijke heel veel sterkte 
toewens.  

-.-.-.-.-.- 
Rinus Surie 
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6. InformatieZuil 
  
a. Tennisprogramma 2010 

Nieuwjaarsreceptie 10 januari van 16.00 uur tot 19.00 uur in de kantine bij De Hofstede. 
Indoortoernooi in De Rhijenhof 27 februari Noordweg 44 te „s-Gravenhage 
Paastoernooi zaterdag 3 april 
Start competitie zondag 4 april 
Pinkstertoernooi zaterdag 22 mei 
Toernooi tegen SML zondag 13 juni 
Enkeltoernooi zaterdag 19 juni 
Natale-toernooi zaterdag 28 augustus 
Algemene Ledenvergadering, vrijdag 29 oktober 
Indoortoernooi De Rhijenhof zaterdag 27 november 
 
b. Nieuwjaarsreceptie 

Op zondag 10 januari houden we voor alle TVI-leden en aanhang een nieuwjaarsreceptie. 
Aanvang 16.00 uur einde 19.00 uur. 
Kosten 5 euro voor iedereen en aldaar te voldoen. 
Gaarne aanmelden via ria.visentini@ziggo.nl 
 

c. Belangrijk 
Zoals u in het voorwoord hebt kunnen lezen is ons nieuwe bestuur samengesteld onder 
voorbehoud. Ons nieuwe bestuur kan namelijk pas van start gaan als u uw goedkeuring hieraan 
verleent, immers Annemarie Bakker is niet in de afgelopen ALV voorgedragen als bestuurslid. 
Om alsnog uw goedkeuring te verkrijgen is een nieuwe ALV vastgesteld en wel op 
woensdag 27 januari. Om kosten en tijd te besparen is er een ontsnappingsroute vastgesteld. 
U geeft middels een briefje of mailtje aan Letty Krapels toestemming of een blijk van afkeuring aan 
uw voorzitter om door te gaan met het vormen van een nieuw bestuur. 
De afkeuringen zullen slechts getalsmatig aan de voorzitter en overige bestuursleden worden 
meegedeeld, de namen van de personen blijven bij Letty geheim.  
Verder zal er op de nieuwjaarsreceptie van 10 januari een formulier gereedliggen waarop u door 
vermelding van naam en het zetten van uw handtekening de voorzitter goedkeuring verleent om 
door te gaan met het vormen van een nieuw bestuur. 
Bij het verkrijgen van minstens 60 goedkeuringen of meer zal de nieuwe vastgestelde 
ALV niet doorgaan. Uiteraard krijgt u daarover bericht. Bij het niet verkrijgen van de benodigde 
stemmen zal de nieuwe vastgestelde ALV wel doorgaan en zal ik als voorzitter bepaalde conclusies 
moeten trekken. Die avond zullen er aanvullende nieuwe bestuurleden gekozen moeten worden.  
Het adres van Letty is Meester Beerninkplantsoen 13, 2286 MJ Rijswijk. 
Haar emailadres is acbecker@ziggo.nl 
 
d. Competitiedeelname 
Op dit moment heb ik nog niet alle formulieren binnen, maar weet ik ook dat sommigen nog wat 
aarzelen bij het invullen van het inschrijfformulier, omdat ze niet weten of bepaalde onderdelen sterk 
genoeg bezet worden. Behalve voor onze eigen leden, hebben we voor het nieuwe seizoen ook aan 
leden van SML en Effect gelegenheid gegeven om mee te doen aan de TVI-competitie. Met name 
de damescompetitie kan zo´n impuls wel gebruiken. Ik heb contact gehad met Adri van Dien van 
SML om binnen zijn club wat mensen te polsen. Maar als jullie zelf een maatje bij één van de 
andere verenigingen hebt zitten, die het leuk vindt om mee te doen, dan hoor ik dat graag. 
Ik zou het ook leuk vinden als we wat meer dames voor de singlecompetitie kunnen strikken, dus 
aarzel niet. 
Voor degenen die al het inschrijfformulier hebben ingevuld en toch denken, ik wil achteraf toch 
graag gaan singlen of ik doe mee met een SML-maatje aan de dubbel, geen punt. Neem even 
contact met mij op en ik verander het formulier. 
Ook voor andere vragen m.b.t. de competitie kunnen jullie bij mij terecht. 
Ik hoop op veel reacties. De inzendtermijn van de inschrijfformulieren is nu wel echt verstreken! 

 
René de Hoogh 

mailto:ria.visentini@ziggo.nl
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