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1. Voorwoord 
 
Op de algemene ledenvergadering is gebleken dat er genoeg animo bestond om een 
nieuwjaarsborrel te houden. 
Alhoewel er veel leden op wintersport waren konden we toch zo’n 50 leden verwelkomen in 
“De Halve Maan” te Rijswijk. 
Het was een geslaagde middag. Onder het genot van een drankje en een hapje werd er weer even 
bijgekletst en keek iedereen al weer uit naar het nieuwe seizoen. 
We hebben veel positieve reacties ontvangen en wie weet volgend jaar weer een nieuwjaarsborrel? 
Mensen laat uw mening horen en heeft u suggesties voor wat betreft een uitje, etentje of weet ik wat 
meld het ons. Misschien kunnen we wat organiseren. 
 
Op 9 februari was ons eerste indoortoernooi in De Rhijenhof te Wateringen. 
Elders in het krantje vindt u een verslag van dit toernooi. 
 
Binnenkort starten we weer met ons buitenseizoen op De Hofstede. 
Het openingstoernooi dat onder voorbehoud gepland stond op 
15 maart kon helaas niet doorgaan vanwege het niet tijdig gereed 
zijn van de banen. 
Dus beginnen we het seizoen met het Paastoernooi op 22 maart. 
Het openingstoernooi zal een week later op 29 maart plaatsvinden. 
 
 
Na 29 maart zijn de banen weer volledig open voor alle leden bij De Hofstede. 
Op zaterdag 5 april beginnen we met onze activiteiten waaronder trainingen, competitie en 
toernooien. 
Als het goed is heeft iedereen die aan de competitie meedoet zijn schema ontvangen. 
De pasjes zijn aan iedereen opgestuurd. 
 
 
Degenen die aan de competitie meedoen wordt verzocht mee te werken om zijn schema te 
controleren. De wedstrijden staan per maand vermeld op onze website. www.tvi-tennis.nl 
onder de knop Competitie. 
Voor degene die niet over internet beschikt die kan zijn schema ook controleren met het schema dat 
op het mededelingenbord van TVI hangt. Bij eventuele onjuistheden graag contact met Natale 
hierover opnemen. 
 
 
Voor wat betreft de competitie-assistenten wie, wat en wanneer wordt op blz. 12 en 13  toegelicht. 
Wij hopen dat een ieder zijn medewerking wil verlenen.  
Gaarne vragen wij ook wat steun van jullie indien het weer slecht is geweest en de banen snel 
moeten worden drooggemaakt om de competitie op tijd te laten starten. 
Heb je wat tijd over en wil je een helpende hand bieden gaarne even een belletje aan Natale. 
Vele handen maken licht werk. 
 
 
Tot slot hopen we dat het weer ons meezit en dat iedereen een sportief en blessurevrij tennisseizoen 
tegemoet gaat. 
 

-.-.-.-.-.- 
Natale en Ria 
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2. Verslag indoortoernooi zaterdag 9 februari in De Rhijenhof 
 
Op zaterdag 9 februari kwamen alle deelnemende spelers van het TVI indoortennistoernooi bijeen in 
Sporthal De Rhijenhof. Om 18:00 uur sharp gingen we van start. Er waren 4 banen gehuurd waarop 
de gehele avond, te weten tot 24:00 uur, gespeeld werd. 
 
 
De speeltijd van een wedstrijd duurde een half uur waarna er gewisseld werd. Het leuke van dit 
toernooi was dat je wel het grootste gedeelte van de avond (3 van de 5 wedstrijden) met hetzelfde 
clubje speelde maar telkens met een andere partner.  
De 2 overgebleven wedstrijden werden gespeeld met een partner uit een ander team. 
 
 
Tussen de wedstrijden door zittend in de kantine werd er druk gediscussieerd over de gespeelde 
wedstrijden, waar het goed ging maar vooral waar de verbeterpunten lagen. Nu denkt iedereen dat je 
na de winterstop meteen weer in de oude vorm bent, maar dit is niet het geval. 
Bij ons waren de spiertjes de volgende morgen aardig stijf en eigenlijk de dag erna ook nog wel. 
 
 
Op baan 1, welke direct achter het kantineraam ligt, werd fel gespeeld. Degenen die aan het uitrusten 
waren kregen een aardig potje vermaak en konden hier hun eigen leerring uit halen. 
 
 
Wat jammer was, is dat de zus van Paulo (sorry maar ik ben je naam 
vergeten) door haar knie ging en niet meer in staat was die avond nog verder 
te spelen. Sterker nog ze is nog naar het ziekenhuis gegaan waar de knie toch 
nog even werd onderzocht. Wat daarvan het resultaat is, is ons nog niet 
bekend maar wij hopen dat zij dit jaar op de velden staat en niet vanaf de 
zijkant moet toekijken.  
 
Aan het eind van de avond was zoals gebruikelijk de prijsuitreiking. Paulo had het woord en haalde 
alle winnaars naar voren welke een lekkere fles wijn kregen en een blik met tennisballen als 
stimulans. 
 
Voor ons was dit het eerste indoortoernooi waaraan we volgend jaar zeker weer meedoen. 
Voor de zekerheid, vergeten jullie niet dat zaterdag 22 maart het Paastoernooi is en op  
zaterdag 29 maart het openingstoernooi waar we jullie graag zien verschijnen. 
 
De winnaars waren: 
- Gr. 1   Henri Louwers 
- Gr. 2   Dominique Guerreiro 
- Gr. 3   Peter Hendrik 
- Gr. 4   Karin de Wolff 
- Gr. 5   Victor Nunes 
- Gr. 6   Nelet Kuipers 
- Gr. 7   Victor Santos 
- Gr. 8   Els Worthington 

-.-.-.-.-.- 
 

Florry en Eric Loos 
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3. Racketinformatie 
 
Iedere keer weer stel je bij de aanschaf van een nieuw tennisracket de vraag “waar moet ik nu op 
letten?” “ wat zou nou goed voor mij zijn?” Is duur altijd goed en/of is goedkoop 
bij voorbaat slecht?” 
Als amateur-spelers stellen wij ons die vraag wel degelijk steeds weer, om een ieder 
een beetje op weg te helpen bij de aanschaf van zijn/haar nieuwe tennisracket, 
beschrijf ik hieronder diverse aandachtspunten waar je op moet (kan) letten bij de aanschaf. 
 
Materiaal 
De manier waarop en de mate waarin bepaalde materialen in tennisrackets zijn verwerkt, bepalen het 
gewicht, het powerlevel en de trillingsdemping. Tennisrackets zijn normaal gesproken gemaakt van 
grafiet (koolstof). Grafiet is licht, maar helaas ook kwetsbaar. Daarom wordt tegenwoordig grafiet 
vaak gecombineerd met andere stoffen zoals titanium, kevlar of glasfiber. Veel van de gebruikte 
kunststoffen komen uit de ruimtevaart en zijn vrij kostbaar! 
Titanium is hier een goed voorbeeld van. Omdat titanium een van de sterkste materiaalsoorten ter 
wereld is, is er weinig titanium nodig om een sterk racket te fabriceren. Hierdoor is het mogelijk om 
een heel licht racket met goede trillingsdempende eigenschappen te maken. 
Glasfiber is sterk, flexibel en goedkoop. Rackets met glasfiber zijn daarom meer geschikt voor 
beginnende tennissers. Nadeel van glasfiber is dat het een zwaar materiaal is met minder goede 
trillingsdempende eigenschappen. 
 
Bladgrootte 
De bladgrootte van het racket bepaalt de hoeveelheid power, controle en spelcomfort van een racket. 
Oversized rackets (102–135 sq.inch) hebben een groot blad en ook een grotere sweetspot (ideale 
plaats om de bal op het racket te raken) voor meer power en spelcomfort.  
Midsize en midplus rackets (85–102 sq.inch) hebben een kleiner blad en daardoor meer controle.  
De keuze voor een bepaalde bladgrootte is daarom afhankelijk van de voorkeur van een speler.  
Vaak kiezen beginnende tennissers voor een groot bl ad en gevorderde tennissers voor een kleiner 
blad. 
 
Gewicht 
Lichtgewicht rackets liggen vaak prettig in de hand en zijn goed handelbaar. Nadeel van een licht 
racket is dat het minder balversnelling, balcontrole en comfort geeft. Om dit te compenseren hebben 
lichte rackets het balanspunt in de top. Hierdoor kan een speler vaak toch hard genoeg slaan. Een 
ander nadeel van een licht racket is dat als de bal buiten de sweetspot wordt geraakt, het racket 
sneller om de lengte-as draait (torsie). Om dit te voorkomen knijpen tennissers vaak meer in hun 
racket waardoor weer sneller armblessures ontstaan. Een zwaarder racket heeft meer slagpower, 
genereert minder trillingen en heeft een grotere sweetspot. 
Zwaardere rackets hebben het balanspunt meestal in de steel waardoor deze rackets meer 
balcontrole hebben. 
Beginnende tennissers spelen beter met een licht racket, gevorderde spelers met een zwaarder 
racket. 
 
Evenwicht (Balanspunt) 
Een “topweight” racket heeft meer balversnelling en wordt vaak gekozen door 
base-line spelers die meer gewicht achter de bal willen zetten. Een 
“handleweight” racket geeft meer balcontrole en wordt vaak gekozen door 
“serve and volley” spelers die een snel en wendbaar racket willen. Voor 
allround spelers is een “even balanced” racket het meest geschikt. 
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Lengte 
Tegenwoordig zijn rackets in verschillende lengtes te verkrijgen: standaard (68,5cm) en zogenaamde 
longbody (71cm t/m 73cm) rackets. 
Door rackets een aantal cm langer te maken krijg je 20% meer power en 13% meer bereik.  
Nadeel is echter wel dat de balcontrole vermindert en de wendbaarheid van het racket, bijvoorbeeld 
bij het netspel minder is. 
 
Powerlevel 
Waar ben je naar op zoek: meer balversnelling of meer balcontrole? Wanneer je op zoek bent naar 
een nieuw racket is dit een belangrijke vraag. Zo wordt bij alle rackets het powerlevel (laag, 
gemiddeld, hoog) aangegeven. Hierbij geldt hoe hoger het powerlevel des te hoger de balversnelling. 
Hoe lager het powerlevel des te meer balcontrole. 
 
Type slag 
 
 
 
 
 
Langzame (korte) slag: 
Dit is een slag waarbij je een korte achterzwaai maakt met een lage armsnelheid, matige centrering 
en een korte uitzwaai. Vaak wordt gekozen voor een racket met veel power en comfort. 
 
 
 
Gemiddelde (middellange) slag: 
Dit is een type slag waarbij je maar een middellange achterzwaai maakt met een gemiddelde 
armsnelheid en een middellange uitzwaai. Vaak wordt gekozen voor een racket met power en 
controle. 
 
 
 
Snelle (lange) slag: 
Dit is een type slag waarbij je maar een lange achterzwaai maakt met een hoge armsnelheid, een 
precieze centrering en een lange uitzwaai. Meestal wordt gekozen voor een racket met veel controle 
en precisie. 
 
 
 
Ik hoop dat na het lezen van bovenstaande informatie je voldoende wordt voorbereid voordat je 
overgaat tot de aanschaf van een nieuw racket. 
 

 
 
 
 
 

 
-.-.-.-.- 

Met vriendelijke sportgroeten, 
Paulo Sacramento 
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Feesten en Partijen op Tennispark de Hofstede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wist u …….dat u op Tennispark De Hofstede ook uw feesten en partijen kunt vieren. 
 
Wij kunnen voor u een tot in de puntjes verzorgde dag en/of avond organiseren, zoals uw 
verjaardag, jubilea, trouwerij, BBQ of een leuke personeelsdag! 
 
Vraag naar de mogelijkheden aan de bar of neem contact op met onderstaand 
telefoonnummer. 
 
Wij rekenen GEEN zaalhuur en kunnen u scherpe prijzen aanbieden (vanaf 20 personen). 
 
Tennispark De Hofstede   Julialaantje 40  Rijswijk   070-3948222    tphofstede@casema.nl 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Beste tennisvrienden, 
 

Heeft u binnenkort verhuisplannen, neem dan contact met mij op. 
 

Ik kan u helpen bij de aankoop en verkoop van uw woning. 
 

Bij aankoop neem ik u al het werk uit handen door voor u uw nieuwe woning te zoeken. 
 

Bij de verkoop span ik me maximaal in om uw huis zo snel mogelijk voor de hoogste prijs te 
verkopen, zodat u daar geen zorgen over heeft. 

 
Voor elk TVI-lid die bij aan of verkoop een opdracht tekent,  

stort ik 5% van mijn courtage in de kas van TVI. 
 

Indien u een gratis waardebepaling van uw woning wilt hebben, neem dan contact met mij op. 
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4. Indeling groepen competitie 2008 
 
Enkel 1  

1. Mario Roos  
2. Carlos Oliveira  
3. Joåo Madeira  
4. Michel Deekman  
5. Luis Mendes  
6. Marcos Bergsma  
7. Henri Louwers 
8. Nick Baumann 
9. Nick Harteloh 

 
Enkel 2 

1. Henk de Wolf  
2. Jan Surie  
3. Rinus Surie  
4. Peter Hendrik  
5. Brian Struick 
6. Ugur Bagcan 
7. Stefan Stad 
8. Justin Korte 
9. Frans Hazelaar 

10. Arjan Broekhuizen 
 
Enkel 3 

1. Victor Nunes 
2. Rob Elders 
3. Maurice Bornemann 
4. Antonio Sousa  
5. Ronald Ouwerkerk 
6. Richard Surie 
7. René de Hoogh 
8. Michel v.d. Roest 
9. Walther Beliën 

 
 
Enkel 4 

1. Peter Surie 
2. Luis Costa Sacramento 
3. João Borralho Guerreiro 
4. Albert Brinkman 
5. Michon Askamp 
6. Niels Riebroek 
7. Victor Santos 

 
 
 
Enkel 5  

1. Lisanne Surie  
2. Roos Özkubat  
3. Seda Kanbak  
4. Hedy Hoppenbrouwer 
5. Diana Dekker 
6. Natascha Lansbergen 
7. Lilian Logeman 
8. Niesanne ten Cate 
9. Esther Steeman 

10. Manling Chung 

Damesdubbel 1 
1. Ria Visentini-Lucie van Bommel 
2. Connie Vink-Nicolette Gerrits 
3. Irene Luidinga-Marieta de Vries 
4. Helena Oliveira-Esmeralda Madeira 
5. Marga Nunes-Dominique Nunes 
6. Lisanne Surie-Hedy Hoppenbrouwer 
7. Elly Vink-Hillie Kruis 
8. Angela Nunes-Paula Santos 
9. Jantien van ’t Leven-Evelien de Vries 

 
Damesdubbel 2 

1. Cleo da Cunha-Els Worthington 
2. Elly van Ravesteijn-Marijke Weijermans 
3. Wil Voorduin-Natascha Lansbergen 
4. Miriam Zemann-Nicole Peters 
5. Letty Krapels-Lilian Logeman 
6. Annuska Adam-Claudia Lochmans 
7. Maaike Loskamp-Esther Steeman 
8. Roos Özkubat-Reserve 

 
 
 
Mixdubbel 1 

1. Ria Visentini-Carlos Oliveira 
2. Jantien van ’t Leven-Ton van ’t Leven 
3. Karin de Wolff-Kees Riebroek 
4. Nicolette Gerrits-Suha Kanbak 
5. Connie Vink-Natale Visentini 
6. Evelien de Vries-Cees de Vries 
7. Carla Jacques-Rui Costa Jacques 
8. Manling Chung-Rob Tur 
9. Angela Nunes-João Madeira 

10. Helena Oliveira-Dave Kaas 
 
Mixdubbel 2 

1. Lisanne Surie-Rinus Surie 
2. Betty Kooijman-Jack Horst 
3. Seda Kanbak-Suha Kanbak 
4. Elly Vink-Ferrie Vink 
5. Paula Santos-Joåo Barralho Guerreiro 
6. Hedy Hoppenbrouwer-René de Hoogh 
7. Niesanne ten Cate-Ron de Wolf 
8. Marga Guerreiro-Victor Nunes 
9. Esmeralda Madeira-Walther Beliën 

 
Mixdubbel 3  

1. Marijke Weijermans-Jan Weijermans 
2. Elly van Ravesteijn-Cor Knörr 
3. Els Worthinghton-Roy Gasper 
4. Wil Voorduin-Edu de Wolf 
5. Nancy Korte-Bert Korte 
6. Marieta de Vries-Piet de Vries 
7. Letty Krapels-Albert Brinkman 
8. Annemarie Bakker-Robin Schotborgh 
9. Esther Steeman-Rob Engelhard 
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Herendubbel 1 
1. Mario Roos-Paulo Sacramento 
2. Ton van ’t Leven-Jack Horst 
3. Carlos Oliveira-João Madeira 
4. Erland Bakker-Natale Visentini 
5. Henk de Wolf-Cees de Vries 
6. Michel Vink-Ferrie Vink 
7. Rob Tur-Rob Elders 
8. Marco Broekhuizen-Arjan Broekhuizen 
9. Rui Costa Jacques-Luis Mendes 

10. Dave Kaas-John Kaas 
11. Bert Korte-Justin Korte 
 
Herendubbel 2 

1. Ron Surie-René de Hoogh 
2. Peter Hendrik-Kees Riebroek 
3. Rinus Surie-Frans Hazelaar 
4. Jan Surie-Michel Deekman 
5. Carlo Engelhard-Rob Engelhard 
6. Nick Harteloh-Ronald Ouwerkerk 
7. Dave Kaas-Max Fokke 
8. Michel van der Roest-Brian Struick 
9. Jan Berserik-Peter van Zandwijk 

 
Herendubbel 3 

1. Cor Knörr-Roy Gasper 
2. Wout Kruis-Jan Weijermans 
3. Piet de Vries-Natale Visentini 
4. Edu de Wolf-Ron de Wolf 
5. João Guerreiro-Luis Sacramento Costa 
6. Arnold van Vaerenbergh-Charles Gerrits 
7. Albert Brinkman-Michon Askamp 
8. Richard Surie-Peter Surie 
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5. InformatieZuil 
 
a. Tennisprogramma 2008 
Indoortoernooi  De Rhijenhof zaterdag 9 februari 
Paastoernooi zaterdag 22 maart 
Openingstoernooi zaterdag 29 maart 
Start tennistraining en competitie op 5 april 
Pinkstertoernooi zaterdag 10 mei  
Toernooi met/tegen SML zondag15 juni 11.00 uur 
Enkeltoernooi zaterdag 21 juni 
Zomertoernooi zaterdag 30 augustus 
Indoortoernooi De Rhijenhof zaterdag 22 november 
 
b. Paastoernooi zaterdag 22 maart 
Willen de volgende deelnemers om uiterlijk 12.30 uur aanwezig zijn bij De Hofstede 
Suha Kanbak. Bert Korte, Cees de Vries, Carlo Engelhard, Dave Kaas, Peter van Zandwijk, 
John Kaas, Brian Struick, Peter Hendrik, Kees Riebroek, Justin Korte, Rinus Surie, Charles Gerrits, 
Walther Beliën, René de Hoogh, Ron Surie, Connie Vink, Evelien de Vries, Ria Visentini, 
Manling Chung, Lisanne Surie, Karin de Wolff, Stans Schouman, Elly Vink, Adjuto Ferreira, 
Cor Knörr, Esther Steeman, Seda Kanbak, Roy Gasper, Din Bindraban, Albert Brinkman, 
Rob Engelhard, Claudia Lochmans, Annuska Adam, Natascha Lansbergen, Cleo da Cunha, 
Els Worthington, Letty Krapels en Elly van Ravesteijn. 
 
c. Openingstoernooi 29 maart 
Willen de volgende deelnemers om uiterlijk 12.30 uur aanwezig zijn bij De Hofstede 
Ria Visentini, Arjan Broekhuizen, Paula van Heuven v. Staereling, Stanley van Heuven v. Staereling, 
Henk de Wolf, Paulo Sacramento, Esmeralda Madeira, Carlos Oliveira, Helena Oliveira, Roy Gasper, 
Els Worthington, Cees de Vries, Erik Peters, Seda Kanbak, René de Hoogh, Henri Louwers,  
Nicole Peters, Adjuto Ferreira, Peter Surie, Rinus Surie, Cleo da Cunha, Stefan Stad, Kees Riebroek, 
Suha Kanbak, Ronald Ouwerkerk, Elly van Ravesteijn, Cor Knörr, Claudia Lochmans,  
Manling Chung, Frans Hazelaar, Ferrie Vink, Nick Harteloh, Nancy Korte, Karin de Wolff, Rob Elders, 
Antonio Sousa, Ron Surie, Wout Kruis, Elly Vink, Letty Krapels, Hillie Kruis, Stans Schouman,  
Dave Kaas, Victor Santos, Ton van ’t Leven, Natascha Lansbergen, John Kaas, Lisanne Surie,  
Ugur Bagcan, Connie Vink, Justin Korte, Annuska Adam, Luis Sacramento Costa, Peter Hendrik, 
Nelet Kuipers, Bert Korte, Michel Vink, Richard Surie, Marijke Weijermans, Jan Weijermans,  
Michel v.d. Roest, Brian Struick, Nicolette Gerrits, Angela Nunes, Paula Santos, Piet de Vries,  
Marga Nunes Guerreiro, Jantien van ’t Leven, Evelien de Vries, Marieta de Vries,  
Dominique Nunes Guerrreiro, Niesanne ten Cate, Ria v.d. Bogaard en Koos v.d. Bogaard. 
 
d. Pinkstertoernooi 10 mei 
Willen de volgende deelnemers om uiterlijk 12.30 uur aanwezig zijn bij De Hofstede 
Albert Brinkman, Maaike Loskamp, Seda Kanbak, Arjan Broekhuizen, René de Hoogh,  
Adjuto Ferreira, Suha Kanbak, Elly van Ravesteijn, Cor Knörr, Ferrie Vink, Nancy Korte,  
Hedy Hoppenbrouwer, Michon Askamp, Ron Surie, Elly Vink, Letty Krapels, Stans Schouman,  
Dave Kaas, Natascha Lansbergen, John Kaas, Lilian Logeman, Connie Vink, Justin Korte,  
Walther Beliën, Nelet Kuipers, Bert Korte, Wil Voorduin, Michel v.d. Roest en  Din Bindraban. 
Er zijn plaatsen vrij dus gaarne aanmelden bij Natale. 
 
e. Tegen SML zondag 15 juni 11.00 uur 
Willen de volgende deelnemers om uiterlijk 12.30 uur aanwezig zijn bij  De Hofstede 
Albert Brinkman, João Madeira, Roy Gasper, Charles Gerrits, Cees de Vries, Seda Kanbak, 
Kees Riebroek, Suha Kanbak, Manling Chung, Ferrie Vink, Karin de Wolff, Elly Vink, Letty Krapels, 
Stans Schouman, Roos Özkubat, Dave Kaas, Natascha Lansbergen, John Kaas, Michel Deekman, 
Connie Vink, Walther Beliën, Michel Vink, Nicolette Gerrits en Evelien de Vries. 
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f. Oplossing raadsel vorig krantje 
Oplossing raadsel wachtwoord van het vorige krantje. 
De oplossing van het raadsel was 4. 
 
Vraag Twaalf bestaat uit zes letters Roger Federer zegt 6 (correct) 
Vraag Acht bestaat uit 4 letters, Maria Sharapova zegt 4 (correct) 
Vraag Zes bestaat uit drie letters, Rafael Nadal zegt 3 (correct) 
Vraag Tien bestaat uit 4 letters Het antwoord 5 is dus fout. 
 
De juiste oplossing 4 werd gegeven door René de Hoogh 
René je ontvangt een blik tennisballen. 
Van harte gefeliciteerd. 
 
g. Geboren 
We ontvingen het volgende heugelijke bericht. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iedereen mag het grote nieuws horen 
op 3 maart 2008 is onze zoon geboren 

u moet zelf maar komen kijken 
op wie u hem vindt lijken 

 
Wij hebben een zoon 

En hij heet 
 

RAÚL 
 

geboren op 3 maart 2008 om 08.47 uur 
en hij is 54 cm lang en weegt 4140 gram 

 
Diana Dekker & Luis Mendes 

Klarinetweg 45 
2992 GG Barendrecht 

0643909573 
 

Wilt u beschuit met muisjes komen eten, 
Laat het ons dan even weten. 
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Bij voldoende afname kunnen wij via onze sponsor de volgende tennisset leveren. 
 
De tennisset bestaat uit: 

- 1 trainingspak (heren of damesuitvoering) 
- 2 shirts (dames- of herenuitvoering) 
- 1 broek/skirt (heren/dames) 
- Trainingspak en shirts worden bedrukt met het TVI logo. 

Prijs 100,00 euro per set 
 
Willen degenen die interesse hebben zich aanmelden bij Natale. 
Daarna kan er een afspraak gemaakt worden om de kleding te passen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tennispak: 
Professional Ky Dry Tracksuit Wit/blauw 
Houdt de huid droog door goede ventilatie en transpiratievocht transport 
Kleur: Wit/navy 
 
Tennisshirt heren- of dames (2 stuks) 
Professional Ky-Dry Polo Men of Women Wit/blauw  
Licht goed ademende stof; houdt de huid droog door goede ventilatie en 
transpitatievocht transport 
Kleur  Wit/navy 
Maat 140-3XL 
 
Tennisbroek 
Professional Ky-Dry Short Men 
Kleur: Navy 
Materiaal 100% polyamide 
Maat 140-3XL 
 
Tennisskirt 
Professional Ky-Dry Skirt Women 
Kleur: Navy 
Materiaal 100% polyamide 
Maat 140-3XL 
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i. Werkzaamheden competitie-assistenten 
 
Competitie-assistenten 
zijn op de voor hen geplande competitiedagen verantwoordelijk voor het zo optimaal mogelijk gebruik 
van de banen die T.V.I. bij de Hofstede in bruikleen heeft. 
Op zaterdag en zondag beschikken we van 13.00 uur tot 17.00 uur over de banen 
8, 9, 10, 11, 12 en 13.  Voor de maanden mei en juni hebben we een extra baan ter beschikking. 

 
Wat betekent dit?  
Op de geplande dag is de competitie-assistent verplicht om een half uur voor aanvang van de 
wedstrijden naar het tennispark te gaan en de daar bijbehorende taken te verrichten. 
Indien de weersvooruitzichten niet optimaal zijn dient de competitie-assistent telefonisch contact op te 
nemen met de competitieleider om te overleggen welke acties er ondernomen dienen te worden. 
 
Bij een slechte conditie van de banen dienen de banen zo snel mogelijk bespeelbaar gemaakt te 
worden. Bij droog weer dient ook rekening gehouden te worden dat de banen voor aanvang 
gesproeid zijn. Dit dient te geschieden onder begeleiding van een daar aanwezige verantwoordelijke 
(Gerard of Natale). 
 
Voor aanvang van de wedstrijd dient de competitie-assistent de scoreborden met de moeren uit de 
kast te halen.  De kast bevindt zich in de herenkleedkamer. De sleutel van de kast kan bij Natale 
worden verkregen. De competitie-assistent overhandigt de scoreborden aan de spelers.  

 
Enkelspel 
Bij het enkelspel is degene die niet komt opdagen de verliezende partij en krijgt 0 punten –3 
strafpunten. 
 
Dubbelspel 
Indien vijftien minuten na de aanvangstijd van een partij een speler niet is verschenen dient voor 
vervanging gezorgd te worden (door een aanwezige op het park in te schakelen; indien mogelijk van 
hetzelfde niveau) om de partij toch doorgang te laten vinden. Deze persoon dient wel lid te zijn van 
T.V.I. en in dezelfde competitie te spelen zodat de partner van de niet opdagende speler alsnog voor 
punten in aanmerking komt. Is er geen speler te vinden die aan deze voorwaarde voldoet dan geldt 
de partij ook voor de medespeler van de niet-opdagende speler als verloren. 
De partij mag wel vriendschappelijk gespeeld worden met een andere in te zetten speler. 
 
De competitie-assistent dient er op toe te zien dat de uitslagen door de desbetreffende spelers op het 
formulier op het informatiebord zijn vermeld. Is dit niet gebeurd dan is hij/zij degene die contact 
hierover dient op te nemen met de spelers en de uitslag op het informatiebord dient te vermelden.  
Na afloop van een partij dient toezicht gehouden te worden dat de spelers de banen slepen en dat 
blikjes, stoelen e.d. opgeruimd zijn! 
 
In het kort 
1. Toezicht houden dat de tennisbanen in zo goed mogelijke staat verkeren. 
2. Aanwezigheid spelers controleren. 
3. Scoreborden uitdelen. 
4. Zorgen voor eventueel vervanging van de spelers.  
5. Controleren of de uitslagen op het formulier op het informatiebord vermeld staan. 
6. Controleren of banen gesleept zijn. 
7. Stoelen, blikjes en ander afval opruimen! 
8. Scorebordjes terughangen in de kast en sleutel aan Natale geven. 
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Dag Maand Competitie-assistent Toernooi-en comp.leider Naam Toernooi 
zaterdag    9 februari  Paulo Indoor De Rhijenhof 
     
zaterdag 22 maart  Natale/Ferrie Paastoernooi 
zaterdag 29 maart  Natale Openingstoernooi 
zaterdag   5 april Natale   
zondag   6 april Natale   
zaterdag 12 april Erland Bakker   
zondag 13 april Natale   
zaterdag 19 april Natale   
zondag 20 april Natale   
zaterdag 26 april Natale   
zondag 27 april Natale   
     
zaterdag   3 mei Natale   
zondag   4 mei Natale   
zaterdag 10 mei  Natale Pinkstertoernooi 
zondag 11 mei Natale   
zaterdag 17 mei Natale   
zondag 18 mei Natale   
zaterdag 24 mei Bert Korte   
zondag 25 mei Justin Korte   
zaterdag 31 mei Natale   
     
zondag   1 juni John Kaas   
zaterdag   7 juni Peter Hendrik   
zondag   8 juni Dave Kaas   
zaterdag 14 juni Marco Broekhuizen   
zondag 15 juni  Adrie van Dien S.M.L. (Om 11.00 uur) 
zaterdag 21 juni  Natale Enkeltoernooi 
zondag 22 juni João Madeira   
zaterdag 28 juni Michel v.d. Roest   
zondag 29 juni Carlos Oliveira   
     
zaterdag   5 juli Marco Broekhuizen   
zondag   6 juli John Kaas   
zaterdag 12 juli Cor Knorr   
zondag 13 juli René de Hoogh   
zaterdag 19 juli Natale   
zondag 20 juli Natale   
zaterdag 26 juli Natale   
zondag 27 juli Natale   
     
zaterdag   2 augustus Natale   
zondag   3 augustus Cor Knorr   
zaterdag   9 augustus Natale   
zondag 10 augustus Cor Knorr   
zaterdag 16 augustus ???   
zondag 17 augustus ???   
zaterdag 23 augustus ???   
zondag 24 augustus Natale   
zaterdag 30 augustus  Paulo, Henk, Erland en Esmeralda Zomertoernooi 
zondag 31 augustus Jan Surie   
     
zaterdag   6 september Ferrie Vink   
zondag   7 september Michel v.d. Roest   
zaterdag 13 september John Kaas   
zondag 14 september Jack Horst   
zaterdag 20 september Peter van Zandwijk   
zondag 21 september Erland Bakker   
zaterdag 27 september Ferrie Vink   
zondag 28 september Natale   
     
zaterdag 22 november  Paulo Sacramento Indoor De Rhijenhof 
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