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1. Voorwoord 

 
Wanneer ik dit schrijf is Sinterklaas voorbij. Nog even te gaan en vieren we kerst.  
Een week verder en 2010 is verleden tijd en zitten we in 2011. Terugblikkend naar tennisseizoen 
2010 mag ik concluderen dat Pluvius ons dit jaar niet gunstig gezind was.  
Het Paastoernooi begin april kon niet gespeeld worden en vanaf eind juli liet Pluvius ons goed 
merken wie er de baas was. Het Natale-toernooi kon op de geplande datum, ondanks veel inspanning 
van enkele mensen, ook al niet doorgaan en werd verschoven naar 
begin oktober.  
Die dag was het echter ook droevig gesteld en met veel inspanning 
kon er uiteindelijk gespeeld worden. Nou ja, gespeeld worden is een 
groot woord.  
We hebben het gespeeld, zonder ongelukken en overleefd.  
Op gravel spelen is leuk maar er hoort wel een niet te natte zomer bij. 

Verder was het ook het jaar van een bijna geheel nieuw bestuur. 
Ik kan me die avond eind oktober 2009 nog goed herinneren. Drie bestuursleden die aftraden en 
hadden we aan het begin van dat jaar al niet zo‟n grote leegte te verwerken gehad.  
Ik kan u mededelen dat onze vereniging ook nu weer beschikt over enthousiaste bestuursleden en 
nog steeds een geweldig ondersteunend erelid. Voor mij een teken dat er nog leven is in onze 
vereniging. 
Wel baart het aantal opzeggingen me zorgen. Ik denk dat wij aan het begin van het nieuwe jaar zo‟n 
110 tennisleden hebben. Om diverse redenen werd het lidmaatschap opgezegd. 
Ook namen van leden, die al vele jaren lid van ons waren, zaten erbij.  
Het slechte weer en tevens het onderhoud van de banen hebben zeer zeker daar een bijdrage aan 
geleverd. 

Vanaf oktober worden er met SML en Effect gesprekken gevoerd en ook worden er gezamenlijk met 
Gerard en Perry gesprekken gevoerd.  
SML en Effect willen zelfs gaan fuseren. SML heeft met de jeugd erbij ook 110 leden en Effect heeft 
er 55. Totaal spelen er dus 275 verenigingsmensen op het park met daarnaast zo‟n kleine 
100 parkleden. Er wordt natuurlijk gesproken over de banen maar ook over o.a. die parkleden.  
Ze zijn aanwezig maar men heeft er geen zicht op. Moeten we die mogelijkheid stopzetten en die 
mensen laten kiezen voor aansluiting bij een vereniging? Maar dan raakt Gerard die inkomsten kwijt. 
Hoe lossen we dat weer op. Ook mag het park wel wat meer uitstraling hebben. Op tennisbanen geen 
onderhoud plegen is ook geen gezicht. Wedstrijden spelen op banen zoals dat gebeurde bij ons 
laatste Natale-toernooi kan ook niet.  

 
Kortom er wordt gepraat en dat is al heel wat, maar het gaat uiteindelijk om het 
doen. 
 
Nou ik het toch over doen heb! Op 14 januari hebben we onze ALV. U komt toch 
ook? Ik hoorde dat er tot nog toe 5 leden zich hiervoor hebben aangemeld. Bent 
u verhinderd dan graag even een afmelding. 
 

Verder werden we deze maand opgeschrikt met een bericht dat René de Hoogh met spoed was 
opgenomen in het ziekenhuis. Hoe een en ander uitpakt en wat voor behandeling hij gaat krijgen is op 
dit moment van schrijven nog niet bekend. René is thuis.  
We hopen het beste maar ik weet zeker dat u hem een groot plezier zal doen als u zich opgeeft 
middels het inschrijvingsformulier voor de TVI competitie. René verheugt zich erop om de wedstrijden 
te gaan inplannen. Dus wat let U. Doen!  
 
Wat zal 2011 voor ons in petto hebben? Bezuinigen dat weten we wel, maar we willen wat anders 
horen. Stoppen met roken! Afvallen! Een leuk feestje, dat klinkt beter. TVI  bestaat 30 jaar.  
Een mooie gelegenheid omdat te gaan vieren. Ja, toch? 
Ik wens u allen in ieder geval een heel fijne Kerst toe en de beste wensen voor het nieuwe jaar. 

-.-.-.-.- 
Ik ga u zien 14 januari 2011!         Erland 
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2. INSCHRIJFFORMULIER TENNISPROGRAMMA 2011 

 
Teneinde een beeld te vormen aan welke activiteiten de leden van onze vereniging mee willen doen 
verzoeken wij u dit formulier in te vullen en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 31 december 2010 op 
te sturen naar Ria Visentini, Korfwater 31, 2715 AA ZOETERMEER  
Het door u verschuldigd bedrag dient u uiterlijk 28 februari 2011 te voldoen op girorekening 

5258716 ten name van Tennisvereniging Internationaal.  
Eventuele inlichtingen kunnen worden verkregen bij Erland Bakker: telefoon: 070-3934941 of 
0654370684.  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
CONTRIBUTIE         Lidmaatschap verplicht 

Contributie, inclusief zwerverskaart en inclusief 1 toernooi deelname (Paas- of Natale-toernooi) 
(vooruitlopend op de ALV verhoogd naar)       € 100,00 

Inschrijfgeld (eenmalig voor nieuwe leden)        €     7,50 
ACTIVITEITEN *DOORHALEN HETGEEN NIET VAN TOEPASSING IS  

Indoortoernooi, zaterdag 26 februari, De Rhijenhof, Wateringen  JA-NEE*  €   15,00 
Openingstoernooi, zaterdag 2 april          JA-NEE*       gratis 
Open Paastoernooi, zaterdag 23 april       JA-NEE* €    10,00 
Natale-toernooi, zaterdag 27 augustus        JA-NEE*  €    10,00 

Indoortoernooi, zaterdag 26 november, De Rhijenhof, Wateringen JA-NEE*  €    15,00 

Start competitie, zondag 3 april 

Competitie enkel         JA-NEE*  €    25,00 
Competitie herendubbel        JA-NEE*  €    15,00 
Competitie damesdubbel        JA-NEE*  €    15,00 
Competitie mix         JA-NEE*  €    15,00 
Einde competitie, zondag 2 oktober 

TOTAALBEDRAG CONTRIBUTIE EN ACTIVITEITEN  €_______________  

Gaarne onderstaande gegevens in blokletters duidelijk invullen 

Naam ____________________________________________ Voornaam ______________________  

 
Straat ____________________________________________ Postcode _______________________  
 
Emailadres ________________________________________ Woonplaats _____________________  
 
Telefoon __________________________________________ Geboortedatum __________________  
Dit telefoonnummer MAG WEL/NIET* aan andere leden doorgegeven worden. 

Bank/gironummer ____________________________________  

Naam tennispartner mix _____________________________________________________________  
 

Naam tennispartner heren/damesdubbel ________________________________________________  

HIERONDER DE EXACTE DATA INVULLEN WANNEER U VERHINDERD BENT TE SPELEN.  
DENK HIERBIJ AAN VAKANTIE, MOEDERDAG, VERJAARDAG E.D.  
EN EVENTUELE OPMERKINGEN EN SUGGESTIES  

_________________________________________________________________________________  
 

_________________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________  

Het bestuur behoudt zich te allen tijde het recht om bepaalde wensen van de leden die willen deelnemen 

 aan de competitie te wijzigen. 
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3. Zaterdag 27 november Indo(or)-toernooi 
 

Het ronselen…………… 

Dat er op 5 november zich slechts 11 deelnemers hadden aangemeld deed ondergetekende niet 
verbleken. Het komt altijd goed heeft jarenlange ervaring mij geleerd. 
Dat er eerst de nodige reminders, lokkertjes en in enkele gevallen de nodige bedreigingen moesten 
worden verstuurd, was ook al ingecalculeerd. 
De datum naderde en om het toernooi soepel te kunnen laten verlopen wilde ik een veelvoud van 
4 hebben. Maandag 15 november stond de teller op 18 en zie je wel. 17 november hadden we er 25.  
Nog een laatste oproep en zowaar, nog 5 sportievelingen meldden zich aan. 
Meer werden het er niet dus besloten mijn vriend René en ik om reserve te staan want de reeds 
genoemde ervaring heeft ook geleerd dat op de bewuste dag altijd wel iemand afvalt. 

Nog heel even………… 

Het toernooi begon om 19:00 uur en om de boel in goede banen te kunnen leiden had ik iedereen 
verzocht al om 18:30 uur aanwezig te zijn. 
Wie schetst mijn verbazing toen ik aangekomen om 18:25 uur al heel veel TVI-ers in de Rhijenhof 
aantrof. Verkeerden ze in de waan dat het zoals voorgaande keren eigenlijk om 18:00 uur zou 
beginnen of hadden ze er gewoon zin in? 
Dat laatste bleek het geval dus ik begon het echt naar mijn zin te krijgen.  
Ook het feit dat ik niet voor iedereen een schema heb kunnen afdrukken bleek geen belemmering om 
de partijen volgens schema te kunnen laten verlopen.  
Mijn laptop deed zijn werk en met de nodige assistentie heb ik alles kunnen verwerken. 
Ondanks alle herinneringen was één persoon gewoon niet op komen dagen dus konden René en ik 
om en om ook een balletje slaan. 

Actie……… 
Gezeten vanachter mijn laptop in mijn privé-sky-box kon ik de verrichtingen van de fanatiekelingen op 
de banen goed overzien. 
Baan één was voor de echte cracks en voor ieder punt werd hard geknokt. 
De gezichten stonden dan ook op super-geconcentreerd. Af en toe deed ik een poging om de 
spanning te doorbreken door bv op het raam te bonken als een bal finaal 
werd gemist. 
Maar meer dan een zwakke glimlach leverde dat niet op dus 
concentreerde ik me ook op de andere banen.  
 
Zelfs door het glas heen hoorde ik da  t het “oehh en aahh”-gehalte daar 
erg hoog was. Ze hadden er hoorbaar zin in. Ik houd daar wel van. 
Het schema bestond uit 2 partijen achter elkaar van 40 minuten, een half uur 
pauze en vervolgens weer twee partijen. 
De pauze hebben we benut om ons het drankje en de snacks goed te laten smaken opdat er weer vol 
goede moed aan het tweede deel kon worden begonnen. 
Na het laatste fluitsignaal begaf iedereen zich naar het restaurant voor de uitslag. 
De „beste‟ 4 mannen waren Henk(de Wolf), João(Madeira), Nick (Harteloh) en Ron(Surie). 
De „beste‟ 4 dames waren Anneke(Posthumus), Ferry(v.d. Kooy), Roos(Özkubat) en 
Sandra(Kamphorst). Zowel de mannen als de vrouwen in alfabetische volgorde.  
De wijn, bier en andere versnaperingen zijn in goede handen gekomen lijkt mij. 

Weer naar huis……… 

Omstreeks 23:30 uur begaf bijna iedereen zich moe maar voldaan (wat een cliché) weer naar huis. 
Bijna iedereen want ondergetekende bleef met een paar die-hards nog even zitten om onder het 
genot van een laatste drankje de avond te evalueren. 
Conclusie was dat de avond als geslaagd kon worden beschouwd en voor het volgende 
binnentoernooi in februari 2011 heb ik zelfs al twee aanmeldingen binnen. 
 
Gaan we dan wèl de 32 halen zonder afvallers???? 

-.-.-.-.- 
Rinus Surie 
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4. InformatieZuil 
 
a. Tennisprogramma 2011 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vrijdag 14 januari 
Indoortoernooi De Rhijenhof zaterdag 26 februari 
Openingstoernooi zaterdag 2 april 
Start competitie 3 april 
Open Paastoernooi zaterdag 23 april 
Natale-toernooi zaterdag 27 augustus 
Indoortoernooi De Rhijenhof zaterdag 26 november 
 
b. Algemene Ledenvergadering 

De geplande jaarlijkse ALV(Algemene Ledenvergadering) van 29 oktober kon geen doorgang vinden! 
In de vorige ALV is namelijk besloten dat het boekjaar is gewijzigd naar 1 januari – 31 december. 
Voorheen was dit 1 oktober - 30 september. 
De ALV vindt nu plaats op 14 januari a.s.  

De locatie is in het clubhuis van Te Werve, Vredenburchweg 105, Rijswijk. Aanvang 19.30 uur. 
 
c. Een droevig bericht 

Het is al weer twee weken geleden dat Elly me (Rinus Surie) belde met het bericht dat 
René de Hoogh met spoed was opgenomen en op de IC lag.  
Het verhaal dat ze me vertelde stemde me niet vrolijk. 
Ik begreep dat René waarschijnlijk de vrijdag te horen zou krijgen wat er scheelde. 
Vrijdag werd mijn angstig vermoeden bewaarheid: René heeft een ziekte waarvan we allen weten dat 
genezing niet vanzelfsprekend is.  
Ik denk dat met mij velen van slag waren na het horen van dit nieuws.  
 
De zaterdag erop ging ik op bezoek met mijn vrouw Marion.  
René zat er bij alsof er niets aan de hand was.  
Maar dat is het verraderlijke aan deze ziekte. 
Je kunt boos worden, het onrechtvaardig vinden en weet ik veel wat nog meer. 
Je hele planning is in duigen gevallen. 
Leven bij de dag is het motto geworden. 
 
Gelukkig weet René maar al te goed dat je alleen maar kan afwachten. 
Hij blijft optimistisch en als wij dat met ons allen ook doen helpt het wellicht, al is het maar een beetje. 
Hij verwacht dan ook zoveel mogelijk inschrijfformulieren voor het nieuwe seizoen dan kan hij er 
tegen aan. 
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d.  Ledenadministratie 

Het inschrijfformulier voor 2011 kan worden ingevuld via de website. Je hoeft het formulier 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 moet uiterlijk 31 december 2010 worden opgestuurd per post of via de website door op 
de knop verzenden naar TVI te klikken onderaan het formulier.  
Je krijgt via email een melding dat de inschrijving gelukt is. 
Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 28 februari 2011 te worden voldaan op girorekening 5258716 
t.n.v. Tennisvereniging Internationaal. 
Indien je niet over internet beschikt staat het inschrijfformulier in dit krantje. 
Dit kun je dus invullen en opsturen naar mij. (Ria) 
 
e.  Oproep 

Beste tennisleden, 
 
Graag zou ik willen weten of er mogelijk interesse bestaat voor een ouder-kind-toernooi tijdens het 
komende tennisseizoen. Indien er mensen zijn die het leuk zouden vinden om met hun zoon/dochter 
te spelen (het mag ook een nicht of neef zijn) kunnen zij mij dit mailen. Als er genoeg 
belangstellenden zijn dan wil ik zo'n toernooitje op een zondag in de loop van juni organiseren.  
 
De personen die mee willen doen kunnen mij mailen via: lettykrapels@hotmail.com 
 met opgave van naam van zoon/dochter/neef/nicht + de leeftijd en speelsterkte 
Groetjes Letty Krapels (secretaris TVI) 
 
f.  Kopij 

Indien u iets te vermelden heeft op tennisgebied wat interessant zou kunnen zijn voor onze 
tennisleden kunt u de kopij aanleveren voor het krantje van maart 2011. 
Indien u iets te koop vraagt of aanbiedt kunt u dit eveneens kenbaar maken  
De kopij het liefst per email aan de redactie zenden. De uiterste aanleverdatum is 1 maart. 
. 

mailto:lettykrapels@hotmail.com
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