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Tennisvereniging Internationaal

1.

Voorwoord

Aan mij de eer om voor de eerste keer in mijn functie als voorzitter het voorwoord te verzorgen.
Als eerste wil ik de afgetreden bestuursleden bedanken voor hun inzet gedurende de afgelopen
jaren.
Suha Kanbak die als bestuurslid Algemene Zaken aardig wat vrije uurtjes heeft besteed om het de
leden naar de zin te maken.
En Erland Bakker natuurlijk, die na Natales heengaan de ondankbare taak had diens rol over te
nemen. Heren, namens de hele vereniging bedankt voor jullie inspanningen.

Maar we gaan gewoon verder. Ondergetekende heeft de rol van voorzitter op zich genomen en
Hedy Kamphorst en Nick Harteloh gaan zich resp. storten op de Financiën en de Algemene Zaken.

In deze nieuwe samenstelling gaan we TVI weer nieuw leven inblazen.
De eerste officiële bestuursvergadering zit erop en heeft mijn gevoel versterkt dat het echt gaat
lukken.
De nieuwe ‘jonge’ bestuursleden hebben zoveel nieuwe ideeën aangedragen dat ik niet kan
wachten tot het nieuwe seizoen begint. Nou moet ik bekennen dat ik daar ieder jaar last van heb dat
ik nauwelijks kan wachten tot het nieuwe seizoen begint.
We beginnen al met een knalfeest op zaterdag 24 maart, waar jullie je tot vrijdag 16 maart voor
hebben kunnen inschrijven. De teller staat momenteel op 65.
Het gaat echt een leuke verrassende avond worden.
Een week later op zaterdag 31 maart hebben we ons traditionele Openingstoernooi met nieuwtjes
over o.a. onze nieuw in te voeren laddercompetitie (bij diverse verenigingen al jaren een begrip dus
waarom niet bij TVI) en ons nieuwe MIX-invitatie-toernooi.
Of ben je benieuwd wie officieel ons eerste Servicekanon wordt?
De datum van het MIT (Mix Invitatie Toernooi) moeten we nog bekijken want we willen natuurlijk niet
in het vaarwater van andere toernooien zitten.
Overigens kun je je voor het Openingstoernooi nog steeds aanmelden maar wacht niet te lang want
we moeten wel de tijd hebben om de schema’s in elkaar te draaien.
Kom in ieder geval langs om een drankje te drinken of je pasje op te halen, maar die krijg je alleen
mee als je je contributie hebt betaald. Of …….. misschien ben jij wel het Servicekanon van TVI!!!!!!
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Het nieuwe bestuur is er alles aan gelegen om TVI weer die vereniging te maken die het niet eens
zo lang geleden was. Één grote familie waar de gezelligheid en vriendschap op de eerste plaats
komt.
Daar moeten we weer naar toe maar dan dienen we wel allemaal ons steentje bij te dragen.
Als eerste willen we natuurlijk dat het ledental niet nog meer daalt. Ons eerste doel lijkt mij dan ook
om als we ervoor hebben gezorgd dat de daling is gestopt we gaan kijken of we binnen onze naaste
omgeving iemand kennen die wellicht een balletje wil slaan.
Iedereen kent vast wel iemand die wel eens gezegd heeft dat hij of zij best wel eens zou willen
tennissen.
Als ons ledental op deze manier kan stijgen, blijven we toch één grote familie.
Kom op TVI-ers, laten we de schouders eronder zetten en kijk eens om je heen.

We kunnen nieuwe leden verwelkomen met 5 gratis tennislessen van Nick Harteloh. Wie zou dat
nou niet willen? Wie
doet er mee
met Nick?

Oh ja, belangrijk om te weten misschien maar in een pittig overleg heeft het voltallige bestuur met
Gerard afspraken gemaakt m.b.t. het baanonderhoud.
Verantwoordelijk voor de conditie van de banen zal zijn Leo Mentink, de nieuwe officiële tennisleraar
op ons park
Ik kan nog veel meer tekst verzinnen maar de boodschap lijkt me duidelijk.
Ik hoop echt op een sportief maar bovenal gezellig tennisseizoen, met veel mooi weer en ieder
weekend een vol terras!!
-.-.-.-.-

Rinus Surie
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2.

Even voorstellen

Levensloop van Hedy Kamphorst in vogelvlucht
Het begon allemaal op 31 augustus 1964 in hartje Moeâhrwèk
(Moerwijk). Daar werd ik, Hedy Kamphorst geboren als tweede in een
gezin van vier kinderen (die tot vorig jaar samen met pa allen lid waren
van TVI !!!).
Ik heb het VWO doorlopen op het Simon Stevin. In de 5e klas ontmoette
ik Bart met wie ik bijna 26 jaar getrouwd ben geweest. Samen gingen we
studeren en wonen in Leiden. Hij biologie en ik informatica aan de
wiskunde faculteit. We woonden dicht bij het Rapenburg.
Ik heb de studie netjes afgerond in 1988 en ik vond een baan bij de
automatiseringsafdeling van KPN. Ik ben tot nu toe altijd werkzaam
geweest in de IT. Momenteel werk ik bij de grote concurrent van KPN:
T-Mobile (voorheen: Ben). Bijna 12 jaar alweer.
Als je aan mij vraagt wat het mooiste moment van je leven is, dan zeg ik zonder enige twijfel de
geboorte van onze zoon Tom op 15 december 1995. Ik ben ontzettend trots op hem.
Hij zit nu alweer in de 5e klas van het tweetalig VWO. De tijd vliegt echt!
Wat houdt mij bezig? Ik ben momenteel zeer actief in mijn geloof en .... sinds kort mag ik mij de
penningmeester van TVI noemen.
And guess what? Ik had nooit verwacht dat ik het zo leuk zou vinden. Het komt zonder meer door de
andere bestuursleden. Geloof me of niet maar het nieuwe bestuur van TVI bruist van energie.
Als laatste wil ik nog kwijt dat ik veel aan TVI te danken heb.
Ik tennis niet alleen met veel plezier bij TVI maar ik heb ook veel echte vrienden opgedaan.
Ik ben daar oprecht dankbaar voor.
Rest mij iedereen een super leuk en sportief tennisseizoen toe te wensen! Ik heb er echt zin in!
De groetjes van Hedy
3.

Even voorstellen
Mijn naam is Nick Harteloh, 34 jaar en woon samen met mijn vriendin
Lisanne en zoon Mees in Rijswijk.
In 2006 ben ik met tennissen bij TVI gestart en ben ik actief in het
herendubbelspel.
Sinds de laatste Algemene Ledenvergadering ben ik bestuurslid
geworden.
Als bestuurslid Algemene Zaken zal ik mij voornamelijk richten op
Communicatie, Redactie/Recreatie & Materiaal.
Mijn eerste ervaringen als bestuurslid zijn erg positief. De open cultuur,
eensgezindheid en slagvaardigheid binnen het bestuur spreken mij zeer
aan en leiden tot een prettige samenwerking.
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4.

Competitie 2011

Op een aantal wedstrijden na, is het toch weer gelukt om de competitie in de diverse onderdelen
gespeeld te krijgen.
Daarvoor moet ik de deelnemers bedanken, waar het maar even kon werden verschoven
wedstrijden ingehaald en dat heeft toch geleid tot een evenwichtige eindstand.
Ja en aan die eindstand zijn dan van oudsher prijzen verbonden.
De kers op de appelmoes (of toch maar het toefje slagroom op de vla?).
Heb je deze keer geen prijs gehaald, dan niet getreurd, het seizoen 2012 staat op het punt van
beginnen. Nieuwe ronde, nieuwe kans.
De eindstanden met de diverse prijswinnaars:
Herenenkel 1:
1. Suha Kanbak
2. Joao Madeira
3. Richard ten Cate
Herenenkel 2:
1. Frans Hazelaar
2. Peter Hendrik
3. Jan Surie
Damesenkel:
1. Hedy Kamphorst
2. Anneke Posthumus
3. Adrianne Voogt
Mix 1:
1. Jantien en Ton van ‘t Leven
2. Seda en Suha Kanbak
Verantwoording:
Is er sprake geweest van een hele kleine poule
(MIX 2 en Damesdubbel 2) dan is er maar 1 prijs
uitgereikt. Bij de mixen en dubbels worden de
individuele punten berekend en wordt er een duo
geformeerd dat niet noodzakelijkerwijs met elkaar
gespeeld hoeft te hebben, maar op deze wijze
toch de meeste punten heeft.
Met ingang van 2012 ga ik dit anders doen.
(zie competitie 2012).

Mix 2:
1.Elly en Ferrie Vink
2. Paula Santos en Joao Guerreiro
Mix 3:
1. Niesanne ten Cate en Ron de Wolf
Herendubbel 1:
1. Ton van ‘t Leven
2. Carlos Oliveira en Joao Madeira
Herendubbel 2:
1. Peter van Zandwijk en Luis Sacramento Costa
2. Brian Struick en Michel van der Roest

Damesdubbel 1:
1. Jantien van ‘t Leven en Evelien de Vries
2. Lucie van Bommel, Hedy Kamphorst en Lisanne Surie
Damesdubbel 2:
1. Letty Krapels en Nelet Kuipers
-.-.-.-.-

René de Hoogh
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5.

Een nieuw tennisseizoen

Beste tennisvrienden,
Koning winter heeft Nederland zo goed als zeker verlaten en dit betekent dat het nieuwe
tennisseizoen wel heel dichtbij komt. De voorbereiding op het traditionele openingstoernooi is in
volle gang en het belooft naast een sportieve, ook een informatieve dag te worden.
Zo zal er meer informatie worden verstrekt over het afhangsysteem van de tennisbanen.
Dit zal nodig zijn vanwege een mogelijk groot aantal nieuwe parkleden. Om de tennisbaan te
kunnen gebruiken dienen de welbekende ledenpasjes gebruikt te worden om een baan af te
hangen. De pasjes zullen worden uitgereikt aan de leden die aan hun financiële verplichting hebben
voldaan.
Ook heeft het bestuur van een aantal leden begrepen dat er behoefte is om meer dan eens per jaar
tegen een tegenstander in competitieverband te spelen. Door een laddercompetitie te introduceren
is het vanaf 2012 mogelijk om revanche te nemen op je tegenstander waar tegen nipt is verloren.
Uiteraard geldt: best man standing!
Het leukste, gezelligste en meest spetterende toernooi van TVI komt eraan:
Het Mix-Inventatietoernooi!

Je zou denken dat het
bijna niet meer kan, maar
het organiserende comité
zal de uitdaging aangaan
om het toernooi spannend en super gezellig te maken Gaat dat lukken?
We doen ons best! Zoek een leuke partner, mag juist ook iemand van buiten het park zijn, en schrijf
je in voor het toernooi. Heb je geen partner, dan proberen wij er een te vinden.
Benieuwd naar alle nieuwtjes? Geef je nu op voor het openingstoernooi!
-.-.-.-.-

Nick Harteloh
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6.

Competitie 2012

Nog maar een paar weekjes en dan is het april.
Traditioneel de aftrap voor onze TVI-competitie.
Ik heb het schema zo goed als klaar, zal er voor zorgen dat zeker de maand april z.s.m. op de site
wordt geplaatst.
Door het late inzenden of niet inzenden van de inschrijvingsformulieren heb ik een paar aannames
gedaan, dat kan leiden tot een rare poule. Het zij zo.
Ten aanzien van vorig jaar verandert er niet veel. De wedstrijden zijn ingepland met in het
achterhoofd opgegeven verhinderingen. Maar daar kan ik best een keer een missertje in gemaakt
hebben. Schroom niet dan even contact op te nemen.
Bij de mixen en dubbels graag bij verhinderingen van de partner zo veel mogelijk gebruik maken
van een andere speler uit dezelfde poule of een lagere poule.
Nog even benadrukken: je mag alleen een vervanger halen uit dezelfde poule of een lagere poule
die zich ook opgegeven heeft voor dat onderdeel. Dus heb je een mixpartner nodig, dan mag je niet
buurten bij de dubbelspelers! (of de desbetreffende vervanger moet zich ook opgegeven hebben
voor de mix). Maar na al die jaren kennen jullie de regels natuurlijk op je duimpje.
Bij het niet doorgaan van een wedstrijd is degene die afzegt verantwoordelijk voor het vaststellen
van een nieuwe datum.
Regent het en is de wedstrijd niet doorgegaan, dan verwacht ik van beide partijen initiatief om tot
een nieuwe datum te komen. Wel graag doorgeven wanneer jullie een wedstrijd gaan inhalen.
Het speelschema biedt in het weekend mogelijkheden genoeg om in te halen.
In de telling bij de mixen en dubbels, wil ik het jaar echt helemaal individueel doen.
Er werd al individueel geteld, maar bij het bepalen van de eindstand werd er een geforceerd duo
geformeerd.
Daar stap ik vanaf. Degene met de meeste individuele punten wint het dubbel of de mix.
In de praktijk kan het nog steeds zo zijn dat er dan een duo wint, als geen gebruik wordt gemaakt
van vervangers, maar dat zijn dan wel de 2 met hetzelfde aantal punten en hetzelfde ‘doelsaldo’.
Doordat we een teruglopend aantal leden hebben, zijn er ook in onze competitie minder
inschrijvingen. Dat is jammer.
Reden temeer om er voor te zorgen dat er nieuw bloed bij moet komen.
Ik heb dit jaar dan ook geen damesenkelcompetitie. 3 aanmeldingen is echt te weinig.
Bij de herendubbel 1 zijn er door diverse oorzaken ook 3 koppels weggevallen.
Om nu toch een leuke competitie te maken heb ik besloten om behalve de wedstrijden die zij als
vast koppel tegen elkaar spelen, nog 3 extra wedstrijden toe te voegen waar de koppels uit elkaar
worden gehaald en met een andere partner uit de poule gespeeld gaat worden tegen elkaar.
Kijken of dit bevalt.
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7.

Competitie-indeling 2012

Herenenkel 1:
Suha Kanbak
Richard ten Cate
Joao Madeira
Herman Knul
Richard Surie
Brian Struick
Cees de Vries
Michel Deekman (?)
Herenenkel 2:
Frans Hazelaar
Peter Hendrik
Michel van der Roest
Victor Nunes
Antonio Sousa
Henk de Wolf
Peter Surie sr.
Herendubbel 1:
Nick Harteloh/Stefan Stad
Ton van ‘t Leven/Richard ten Cate
Joao Madeira/Carlos Oliveira
Ferrie Vink/Cees de Vries
John Kaas/Dave Kaas
Peter van Zandwijk/Jan Berserik
Herendubbel 2:
Rinus Surie/Frans Hazelaar
Brian Struick/Michel van der Roest
Piet de Vries/Wout Kruis
Din Bindraban/Adjuto Ferreira
Joao Guerreiro/ Luis Sacr. Costa
René de Hoogh/Ron Surie
Peter Surie sr./Peter Surie jr.
Ron de Wolf/Edu de Wolf
Henk de Wolf/Cor Knörr
Damesdubbel 1:
Jantien van ‘t Leven/Evelien de Vries
Lucie van Bommel/Seda Kanbak
Hedy Kamphorst/Lisanne Surie
Connie Vink/Femke van Popta
Angela Nunes/Paula Santos
Elly Vink/Hillie Kruis
Marieta de Vries/Irene Luidinga
Elly van den Berg/Esmeralda Madeira
Jerika Beliën/Marijke Jansen
Wil Voorduin/Natascha Lansbergen
Anneke Posthumus/Karin Karremans
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Damesdubbel 2:
Cleo de Cunha/Els Worthington
Letty Krapels/Nelet Kuipers
Marijke Weijermans/Elly van Ravensteijn
NB. In deze poule wordt door ieder duo 8 wedstrijden gespeeld!
Mix 1:
Jantien van ‘t Leven/Ton van ‘t Leven
Evelien de Vries/Cees de Vries
Lucie van Bommel/Carlos Oliveira
Karin Karremans/Dave Kaas
Angela Nunes/Joao Madeira
Lisanne Surie/Peter Hendrik
Sandra Rutjes-Kamphorst/Rinus Surie
Hedy Kamphorst/Peter van Zandwijk
Mix 2:
Elly van den Berg/Ron Surie
Marieta de Vries/Piet de Vries
Paula Santos/Joao Guerreiro
Marga Guerreiro/Victor Nunes
Hedy Kamphorst/René de Hoogh
Connie Vink/Henk de Wolf
Elly Vink/Ferrie Vink
Irene Luidinga/Taco van Popta
Esmeralda Madeira/Jan Berserik
Mix 3:
Elly van Ravensteijn/Cor Knörr
Niesanne ten Cate/Ron de Wolf
Wil Voorduin/Edu de Wolf
Letty Krapels/Din Bindraban
NB. In deze poule wordt door ieder duo 9 wedstrijden gespeeld!
-.-.-.-.-

René de Hoogh
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8.

Openingstoernooi

De volgende leden worden om 12:15 uur verwacht op ons tennispark.
Angela Nunes
Anneke Posthumus
Antonio Sousa
Brian Struick
Carlos Oliveira
Cees de Vries
Cor Knörr
Dave Kaas
Din Bindraban
Edu de Wolf

Elly van den Berg
Elly van Ravesteijn
Elly Vink
Esmeralda Madeira
Evelien de Vries
Ferrie Vink
Frans Hazelaar
Hedy Kamphorst
Henk de Wolf
John Kaas

Karin Karremans
Lex Zitter
Lisanne Surie
Lucie van Bommel
Luis Sacramento Costa
Marga Nunes Guerreiro
Marieta de Vries
Michel v.d. Roest
Nelet Kuipers
Nick Harteloh

Peter Hendrik
Peter Surie sr.
Peter van Zandwijk
Piet de Vries
Ria Visentini
Rinus Surie
Stanley v Heuven
Suha Kanbak
Victor Nunes
Wim Peltzer

Staat je naam er niet of wel bij en heb je je wel of niet opgegeven, geef dit dan direct door aan
marinus.surie@casema.nl
En kom op tijd want je krijgt voor aanvang de nodige informatie. Maar ook gedurende het toernooi.
Misschien word jij het eerste officiële Servicekanon van TVI??
Meld je dan ter plekke aan. Ook niet-deelnemers aan het toernooi mogen zich hiervoor opgeven.
Maarrr……wel zorgen dat je contributie is betaald want anders kunnen we je geen parkkaart
uitreiken noodzakelijk voor het nieuwe seizoen.
Aanmelden kan nog steeds voor het toernooi.
Maar je kan natuurlijk ook gewoon langskomen om de deelnemers aan te moedigen of om je
parkkaart op te halen.
Tot de 31ste
-.-.-.-.-

Rinus Surie
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9.

InformatieZuil

a.
TVI bestaat 30 jaar
Zaterdag 24 maart gaan we het 30-jarig bestaan vieren van TVI.
Uiteindelijk is besloten dit te gaan doen in Racketcenter Westvliet aan de Westvlietweg.

65 leden hebben zich aangemeld.
Hieronder volgen de namen van degenen die zich hebben opgegeven.
Anneke Posthumus, Antonio Sousa, Milena Sousa, Brian Struick, Carlos Oliveira,
Helena Oliveira, Cees de Vries, Cleo da Cunha, Cor Knorr, Dave Kaas, Ina Kaas,
Din Bindraban, Padma Bindraban, Dominique Guerreiro, Edu de Wolf, Elly v.d. Berg,
Elly van Ravestein, Elly Vink, Esmeralda Madeira, Evelien de Vries, Ferrie Vink,
Ferry van der Kooij, Ferry van der Kooij (partner), Frans Hazelaar, Hedy Kamphorst,
Henk de Wolf, Tineke Visscher, Hillie Kruis, Irene Luidinga, Tjalling Luidinga,
Jantien van 't Leven, Joao Borralho Guerreiro, Joao Madeira, John Kaas, Karin Karremans,
Letty Krapels, Lisanne Surie, Lucie van Bommel, Luis Costa, Cila Costa, Marga Nunes,
Marieta de Vries, Mary van der Zwart, Michel van der Roest, Nick Harteloh, Peter Hendrik,
Peter Hendrik (partner Madeleine onder voorbehoud), Peter Surie Jr., Peter Surie Sr.,
Peter van Zandwijk, Wies van Zandwijk, Piet de Vries, René de Hoogh, Ria Visentini,
Rinus Surie, Marion Surie, Ron van der Zwart, Roos Ozkubat, Sandra Rutjes-Kamphorst
Sandra Rutjes-Kamphorst (partner), Stanley van Heuven, Ton van 't Leven,
Wim Pelzer, Wim Pelzer (partner), Wout Kruis
We beginnen om 18:00 uur met een aperitiefje
Na ons vervolgens tegoed te hebben gedaan aan een overheerlijk diner kunnen we onze stijve
spieren los maken op de swingende klanken van een heuse DJ.
Wees niet bang, hij heeft overigens wel het dringende verzoek gekregen om rekening te houden
met, het is niet anders, het hoge 50+ gehalte.
Maar een beetje TVI-er, weet ik uit ervaring, heeft niet al te veel moeite om een enkele keer per jaar
een ouderwetse swing ten toon te spreiden.
Maar je mag natuurlijk ook gewoon kijken naar die Travolta’s en Fred Astaires,
Je zult je op zeker geen moment vervelen.
Om 00:00 uur houden we er mee op en ik beloof jullie dat je dan moe maar voldaan
huiswaarts gaat.
Graag tot de 24ste.
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b.
Afspraken
Om onze tennisvereniging zo goed mogelijk te laten draaien, is het ook noodzakelijk dat er bepaalde
afspraken worden gemaakt en nagekomen.
Voor het gros van onze leden geldt dat een ieder zich daar aanhoudt, maar helaas zijn er ook wat
‘slordige’ mensen onder ons.
Komt overal voor, dus waarom zou TVI heiliger zijn dan andere verenigingen.
Het wordt pas vervelend als mensen daarmee geconfronteerd worden.
Het (te) laat inzenden van inschrijvingsformulieren heb ik redelijk kunnen opvangen, omdat ik jullie
inmiddels zo goed ken, dat ik wel weet wat een ieder wil gaan doen.
Maar echt blij werd ik er niet van.
Ook voor het opzeggen van het lidmaatschap dient nog even benadrukt te worden dat dit moet
gebeuren voor 1 december van het kalenderjaar. Te laat opzeggen betekent gewoon nog een lid
jaar zijn van TVI.
Lijkt me op zich geen straf, maar daar denkt iedereen weer anders over.
c.
Wie oh wie?
Wie oh wie wil, in samenwerking met John Kaas en Ferrie Vink, de opengevallen functie van
baancommissaris op zich nemen?
Marco Broekhuizen is helaas genoodzaakt er mee te stoppen.
Aanmelden kan bij het bestuur of Ria Visentini.
De dankbaarheid zal groot zijn.
d.
Inleveren kopij
Indien u iets te melden heeft wat interessant zou kunnen zijn voor onze tennisleden kunt u kopij
aanleveren voor het krantje van juni 2012. Indien u iets te koop vraagt of aanbiedt kunt u dit
eveneens kenbaar maken. De kopij het liefst per email aan de redactie ria.visentini@ziggo.nl
De uiterste aanleverdatum is 1 juni 2012.
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