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1. Voorwoord 
 
Tijdens het schrijven van dit voorwoord hoor ik het buiten regenen en op zolder hoor ik de 
verwarmingsketel regelmatig aanslaan. Nog twee weken te gaan en dan hebben we ons eerste 
toernooi op Tennispark de Hofstede en dan een week later alweer ons Paastoernooi. 
 
Je kunt het je bijna toch niet voorstellen? 
 
 
Laten we hopen dat tegen die tijd de weergoden alles op orde hebben en 
weten uit welke hoek ze moeten waaien.  
 
 
 
 
 
Zou de parkbeheerder ook tegen die tijd alles op orde hebben vragen velen met mij zich af?  
Tijdens het gesprek op 2 januari van dit jaar is ons dat wel beloofd. Ik vond het er maar triest uitzien 
toen ik er een week geleden langs fietste.  
Binnenkort zullen we meer weten want samen met Esmeralda Madeira (onze secretaris) heb ik een 
gesprek met de parkbeheerder Gerard Lupker. 
Wellicht vermeldingwaardig, de rekening is reeds binnengekomen. 
 
 
Vorige week hadden we ons Indoortoernooi in de Rhijenhof. Van Paulo hoorde ik dat er drie personen 
niet waren komen opdagen. Hierbij doe ik dan ook de oproep aan een ieder, laat dit alsjeblieft niet 
meer gebeuren. Het is nogal frustrerend voor de organisator als je denkt dat je alles geregeld hebt en 
uiteindelijk een paar personen je in de steek laten. 
  
 
Zo’n tachtig leden hebben zich opgegeven voor het openingstoernooi, dat onder voorbehoud van het 
weer wel/niet door zal gaan.  
U wordt op de hoogte gehouden via de website en/of via de reguliere mail. 
 
Het Bestuur tracht de taken, die bij het wegvallen van Natale vrijkwamen, op te pakken, te 
inventariseren en te verdelen.  
Thans bestaat ons dagelijks bestuur uit ondergetekende als Voorzitter, de Secretaris is  
Esmeralda Madeira. Esmeralda en ik zijn de vertegenwoordigers voor afspraken met de andere 
parkverenigingen en met de parkbeheerder van de Hofstede.  
Henk de Wolf blijft penningmeester en behoeft geen nadere toelichting op zijn werkzaamheden.  
Een eigenschap wil ik u wel vertellen, hij is puntje precies en heeft een hekel aan mensen die niet op 
tijd betalen. Verder bestaat het bestuur uit Paulo Sacramento die de post Algemene Zaken onder zijn 
hoede heeft.  
 
 
Dankzij Paulo hebben we de interne competitie op papier en binnenkort ook op de website staan.  
Elders in dit blad staan de nieuwe spelregels van de interne competitie vermeld.  
Lees dit aandachtig door om teleurstellingen en misverstanden te voorkomen. De interne competitie 
was een hele klus die veel tijd van hem vergde. Kortom een geweldige prestatie naast zijn (gewone) 
dagtaak. Voor algemene vragen kunt u ook bij hem per email via onze website (beheer hiervan is ook 
bij hem) terecht.  
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De post Technische Commissie is in het huidige bestuur nieuw en dus vacant en daarvan hopen we 
dat er iemand zich op korte termijn voor wil aanmelden. Vele handen maken licht werk en het is dan 
ook de bedoeling dat de Technische Commissie uit diverse personen zal gaan bestaan met één 
vertegenwoordiger in het bestuur.  
De Technische Commissie zal o.a. verantwoordelijk zijn voor het wel en wee van de competitie en 
alles wat daar bijkomt. Eventueel het organiseren of assisteren bij toernooien behoort ook tot de 
mogelijkheden. Ook deel uitmakend van de Technische Commissie is een baancommissaris. 
We zijn dan ook blij dat we al beschikken over een baancommissaris en een assistent te weten: 
Ferrie Vink en John Kaas. In de afgelopen tijd hebben diverse personen mij toegezegd om aan dit 
onderdeel mee te willen helpen.  
We zijn daar dan ook vreselijk blij mee en ik zou zeggen meldt u zich bij hen aan. 
 
Als aanvulling van ons bestuur hebben we uiteraard ook Ria Visentini, die naast de ledenadministratie 
en het krantje allerlei werkzaamheden verricht. Ria is onze spin in het web en ook ons interne 
geheugen. Wij als bestuur zijn dan ook ontzettend blij dat Ria haar taken voor het huidige bestuur wil 
voortzetten. In de A.L.V. is Ria met algemene stemmen benoemd tot Lid van Verdienste.  
Aan het bestuur de taak hier op een passende manier aandacht aan te geven.  
Verder is ook overeengekomen dat Ria invulling gaat of blijft geven aan het LEL potje, ook wel het 
Lief en Leed potje genoemd.  
Wij, de leden van TVI zijn verantwoordelijk voor de input naar Ria . 
 
De eindverantwoordelijkheid over het wel of niet doorgaan van wedstrijden ligt bij de parkbeheerder. 
Bij hem (of de competitieleider) moet u dus zijn of er wel of niet gespeeld kan worden. 
(telnr 0703948222). 
 
Verder heeft het bestuur besloten dat het Zomertoernooi voortaan het Natale toernooi genoemd gaat 
worden, dit ter nagedachtenis aan Natale. 
 
De laatste stand van zaken wat betreft ons ledenaantal is 150 
personen. Wij hebben dus nog plaats voor nieuwe leden. 
Aanmeldingsformulieren zijn beschikbaar via onze website. 
Wist u dat op de website nu ook de mobiele telefoonnummers 
van het bestuur staan vermeld? 
 
Verder heb ik begrepen dat er in de Tweede Kamer plannen 
zijn om het bier dat voor twaalf uur ‘s nachts geschonken wordt, goedkoper te maken. Dit alles om het 
aantal dronken personen over de avond en nacht te verdelen. Wellicht dat de bierdrinkers op park 
De Hofstede van deze prijsverlaging gaan mee profiteren, hoewel het doel ervan aan ons natuurlijk 
voorbijgaat. 
 
Ik wens u allen een mooi en zonnig maar toch ook weer niet te droog tennisseizoen toe en weet wel 
dat vele handen maken het werk licht. 
 
 
Hebt u wellicht na het lezen van dit alles slaap gekregen, dan kan dat drie oorzaken hebben; 
 
1) Het ligt aan mij (de kopij)  
2) U leest dit allemaal aan het eind van de avond want er rest u geen vrije tijd.  
3) Het wordt tijd dat u uit uw luie stoel opstaat, de telefoon oppakt en zich aanmeldt om iets te 

betekenen voor TVI.  
 

-.-.-.-.-.- 
Erland Bakker 
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2. Verslag indoortoernooi zaterdag 28 februari in De Rhijenhof 
 
Beste TVI leden, 
 
Ria van Distel en ik (Miranda Dumay) willen even een kort verslag geven over het 
indoortennistoernooi in De Rhijenhof te Wateringen van zaterdag 28 februari 2009. 
 
Wij zijn voor het eerst lid geworden bij de tennisvereniging TVI; voorheen speelden we tennis bij de 
Delfse Hout zowel vrij als damesdubbelcompetitie maar we wilden eens een andere uitdaging 
beleven. 
 
Omdat we bij de Delfse Hout een beetje uitgekeken waren hoorden we van iemand dat TVI een leuke 
gezellige tennisclub was. 
We hebben ons dus ook per december 2008 in laten schrijven. 
 
Zaterdag 28 februari jl. hebben we meegedaan aan ons eerste indoortennistoernooi van TVI in 
De Rhijenhof te Wateringen 
We wisten niet wat we ervan verwachten moesten.  
We zijn leuk ontvangen met gezellige, aardige mensen en complimenten voor Paulo Sacramento die 
het tennistoernooi heel goed had ingedeeld. 
 
We hebben geen spijt dat we lid van TVI geworden zijn. 
 
Hieronder de winnaars van dit toernooi: 
 
Groep Winnaar 

1 Rui Jacques 
2 Dominique Guerreiro 
3 Martin Holtkamp 
4 Nicole Peters 
5 Maurice Bornemann 
6 Niesanne ten Cate 
7 Max Fokke 
8 Cleo da Cunha 

 
 
 
 
 
 
Van harte gefeliciteerd allemaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens Ria en mezelf doen wij aan Paulo Sacramento en alle leden van TVI de vriendelijke 
sportieve tennisgroeten. 
 

-.-.-.-.-.- 
Miranda Dumay 
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                                                         In Memoriam Natale Visentini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zondag 4 januari rond 08.00 uur in de morgen bereikte mij het droevige bericht dat Natale  
die nacht was overleden. 
Natale die zo onverslaanbaar leek in de strijd tegen zijn ziekte. 
Op 24 december was hij 65 jaar geworden. 
 
Het bericht kwam als een donderslag bij heldere hemel aan.  
Vrijdag had ik op 2 januari om een uur of vijf nog afscheid van hem genomen met de woorden tot 
zondag. Ik kan me nog goed herinneren dat hij toen zei dat hij niet wist of hij kwam, want hij voelde 
zich niet zo lekker. 
Die zondag de vierde januari verschenen er vele beelden van Natale op mijn netvlies.  
 
Natale die op de Hofstede met zijn kaplaarzen aan de banen gereed stond te maken.  
Natale die constant werd gebeld of het nog wel doorging.  
Natale met wie ik het herendubbel speelde en die van plan was om dat ook dit seizoen weer te gaan 
doen zoals hij me zelf had gezegd.  
Natale die toernooien organiseerde, die ballen inkocht, die prijzen kocht of lospeuterde bij sponsors, 
die de clubcompetitie in elkaar zette en daar uitgebreid over kon praten, die stoeide met de vele 
verhinderingen van de leden, afgekeurde banen en afzeggingen.  
Natale die mij alles over Italië en Italiaans eten vertelde. 
 
Ook moest ik terugdenken aan de gezellige bezoekuren in het ziekenhuis, waarbij het wel leek of hij 
helemaal niet zo ziek was als hij in werkelijkheid was en vanuit het ziekenhuis nog allerlei zaken voor 
TVI regelde.  
 
Kortom de man die TVI heeft opgericht, er een geweldige gezellige vereniging van heeft gemaakt en 
daar dag en nacht mee bezig was, is er niet meer. 
Wellicht zullen eerder genoemde beelden vervagen maar weggaan, zullen ze nooit. 
 
 
 
 
Aan alle leden de taak om het levenswerk van Natale voort te zetten. 
Wij wensen Ria en haar familie veel steun en troost toe.  
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3.  Indeling groepen competitie 2009 
 
Enkel 1 
João Madeira 
Jack Horst 
Henri Louwers 
Suha Kanbak 
Nick Harteloh 
Ronald Ouwerkerk 
Arjan Broekhuizen 
Brian Struick 
Stefan Stad 
Justin Korte 
 
Enkel 2 
Ugur Bagcan 
René de Hoogh 
Peter Hendrik 
Rob Elders 
Jan Surie 
Rinus Surie 
Frans Hazelaar 
Henk de Wolf 
Antonio Sobral 
Ron Surie 
 
Enkel 3 
Luis Sacramento Costa 
Victor Santos 
Albert Brinkman 
Victor Nunes 
Peter Surie 
Michel v.d. Roest 
Michon Askamp 
João Borralho Guerreiro 
Eddy Soerdjpal 
 
 
 
 
 
 
Enkel 4 
Seda Kanbak 
Stella Sittrop 
Roos Özkubat 
Diana Dekker 
Annuska Adam 
Niesanne ten Cate 
 
 
 
 
 

Damesdubbel 1 
Mirjam Zemann/Nicole Peters 
Esmeralda Madeira/Helena Oliveira 
Hedy Hoppenbrouwer/Lisanne Surie 
Elly Vink/Hillie Kruis 
Connie Vink/Nicolette Gerrits 
Angela Nunes/Paula Santos 
Irene Luidinga/Marieta de Vries 
Jantien van ’t Leven/Evelien de Vries 
 
 
 
Damesdubbel 2 
Els Worthington/Cleo da Cunha 
Elly van Ravesteijn/Marijke Weijermans 
Stella Sittrop/Roos Özkubat 
Marga Nunes Guerreiro/Letty Krapels 
Natascha Lansbergen/Wil Voorduin 
 
 
 
 
 
 
Herendubbel 1 
Rui Costa Jacques/Luis Mendes 
Henk de Wolf/Cees de Vries 
Martin Holtkamp/Jan Berserik 
Mario Roos/Paulo Sacramento 
João Madeira/Carlos Oliveira 
Jack Horst/Ton van ‘t Leven 
Dave Kaas/John Kaas 
Arjan Broekhuizen/Marco Broekhuizen 
Henri Louwers/Antonio Sousa 
Ferrie Vink/Michel Vink 
Rob Elders/Rob Tur 
Erland Bakker/Invaller 
Justin Korte/Bert Korte 
 
 
Herendubbel 2 
Roy Gasper/Cor Knörr 
Charles Gerrits/Piet de Vries 
Erik Peters/Walther Beliën 
René de Hoogh/Ron Surie 
Adjuto Ferreira/Din Bindraban 
Peter Surie/Peter Surie Jr. 
Jan Surie/Peter Hendrik 
Rinus Surie/Frans Hazelaar 
Ron de Wolf/Edu de Wolf 
Wout Kruis/Jan Weijermans 
Luis Sacramento Costa/João Borralho Guerreiro 
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Vervolg indeling groepen competitie 2009 
 
 
Mix 1 
Rui Costa Jacques/Carla Jacques 
João Madeira/Angela Nunes 
Carlos Oliveira/Helena Oliveira 
Cees de Vries/Evelien de Vries 
Rob Tur/Manling Chung 
Ferrie Vink/Elly Vink 
Marco Broekhuizen/Stans Schouman 
Dave Kaas/Connie Vink 
Ton van ’t Leven/Jantien van ‘t Leven 
René de Hoogh/Hedy Hoppenbrouwer 
Rinus Surie/Lisanne Surie 
Suha Kanbak/Seda Kanbak 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mix 2 
Els Worthington/Cleo da Cunha 
Elly van Ravesteijn/Marijke Weijermans 
Stella Sittrop/Roos Özkubat 
Marga Nunes Guerreiro/Letty Krapels 
Natascha Lansbergen/Wil Voorduin 
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4. InformatieZuil 
 
a. Tennisprogramma 2009 
Indoortoernooi De Rhijenhof zaterdag 28 februari 
Openingstoernooi zaterdag 4 april 
Paastoernooi zaterdag 11 april 
Pinkstertoernooi zaterdag 30 mei  
Toernooi met/tegen SML zondag 14 juni 
Enkeltoernooi zaterdag 20 juni 
Zomertoernooi zaterdag 29 augustus 
Indoortoernooi De Rhijenhof zaterdag 28 november 
 
b. Openingstoernooi zaterdag 4 april 
Willen de volgende deelnemers om uiterlijk 12.30 uur aanwezig zijn bij De Hofstede 
 
Dominique Guerreiro, Lisanne Surie, Jantien van 't Leven, Evelien de Vries, Angela Nunes, 
Connie Vink, Marieta de Vries, Ria Visentini, Esmeralda Madeira, Carla Jacques, Paula Santos, 
Helena Oliveira, Annemarie Bakker, Nicole Peters, Mirjam Zemann, Lucie van Bommel, 
Miranda Dumay, Ria van Distel, Marga Nunes Guerreiro, Natascha Lansbergen, Stans Schouman, 
Ria v.d. Bogaard, Niesanne ten Cate, Annuska Adam, Nelet Kuipers, Seda Kanbak, 
Elly van Ravesteijn, Cleo da Cunha, Marijke Weijermans, Els Worthington. Carlos Oliveira, 
Suha Kanbak, Henri Louwers, Michel Vink, Cees de Vries, Ton van ‘t Leven, John Kaas, 
Joao Madeira, Rui Costa Jacques, Nick Harteloh, Bert Korte, Rob Tur, Dave Kaas, 
Marco Broekhuizen, Stefan Stad, Justin Korte, Frans Hazelaar, René de Hoogh, Rinus Surie, 
Antonio Sousa, Arjan Broekhuizen, Ferrie Vink, Brian Struick, Jan Surie, Erik Peters, 
Ronald Ouwerkerk,  Robin Schotborgh, Koos v.d. Bogaard, Victor Santos, Victor Nunes, Luis 
Costa Sacramento, Peter Surie, Ron Surie, Peter Hendrik, Maurice C. Bornemann, Richard Surie, 
Peter Surie jr., Roy Gasper, Cor Knörr, Piet de Vries, Albert Brinkman, Charles Gerrits, 
Adjuto Ferreira, Jan Weijermans en Din Bindraban. 
 
c. Paastoernooi zaterdag 11 april 
Willen de volgende deelnemers om uiterlijk 12.30 uur aanwezig zijn bij De Hofstede 
 
Albert Brinkman, Esmeralda Madeira, Roy Gaspar, Els Worthington, Charles Gerrits, Cees de Vries, 
René de Hoogh, Adjuto Ferreira, Cleo da Cunha, Suha Kanbak, Elly van Ravesteijn, Cor Knorr, 
Ferrie Vink, Ron Surie, Elly Vink, Letty Krapels, Stans Schouman, Dave Kaas, Natascha Lansbergen, 
John Kaas, Lisanne Surie, Connie Vink, Annuska Adam, Walter Beliën, Peter Hendrik, 
Marijke Weijermans, Jan Weijermans, Evelien de Vries, Ria v.d. Bogaard, Koos v.d. Bogaard en 
Din Bindraban. 
 
d. Pinkstertoernooi 30 mei 
Willen de volgende deelnemers om uiterlijk 12.30 uur aanwezig zijn bij De Hofstede 
 
Albert Brinkman, Esmeralda Madeira, Erik Peters, Seda Kanbak, René de Hoogh, Arjan Broekhuizen, 
Nicole Peters, Adjuto Ferreira, Annemarie Bakker, Robin Schotborgh, Suha Kanbak, Ferrie Vink, 
Ron Surie, Elly Vink, Letty Krapels, Stans Schouman, Dave Kaas, Natascha Lansbergen, John Kaas, 
Lisanne Surie, Connie Vink, Marco Broekhuizen, Annuska Adam, Luis Costa Sacramento, 
Walther Beliën, Nelet Kuipers, Wil Voorduin en Din Bindraban. 
 
e. Tegen SML zondag 14 juni 
Willen de volgende deelnemers om uiterlijk 12.30 uur aanwezig zijn bij De Hofstede 
 
Martin Holtkamp, Charles Gerrits, Seda Kanbak, Leo van Dam, Suha Kanbak, Stans Schouman, 
Roos Özkubat, Dave Kaas, Ton van ’t Leven, John Kaas, Connie Vink, Walther Beliën, Michel Vink, 
Jantien van ’t Leven en Niesanne ten Cate. 
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f. Werkzaamheden competitieassistenten 
 
Competitieassistenten 
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 competitieassistent 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 competitieassistent 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). 
 
Voor aanvang van de wedstrijd dient de competitieassistent de scoreborden met de moeren uit de 
kast te halen. De kast bevindt zich in de herenkleedkamer. De sleutel van de kast kan bij de 
parkbeheerder worden verkregen.  
De competitieassistent overhandigt de scoreborden aan de spelers.  
Een vrouwelijke competitieassistent kan een mannelijk TVI-lid vragen de scoreborden uit de kast te 
halen maar dient wel te zorgen dat de sleutel aan haar terug gegeven wordt. 
 
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 
TVI 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 competitieassistent 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 competitieassistent geven. 
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Tennisregels algemeen 

Serveren & retourneren 
Serveerder en ontvanger: De speler die serveert (de bal opslaat), is de serveerder; de speler die 
ontvangt, is de ontvanger.  
 
Serveren of kant kiezen 
Voor het begin van de wedstrijd wordt door loting uitgemaakt wie met serveren begint en wie de kant 
kiest. Degene die de loting wint, mag kiezen tussen serveren of ontvangen en zijn tegenstander mag 
dan de kant kiezen, aan welke hij de wedstrijd wil beginnen. Kiest de winnaar kant, dan mag de ander 
kiezen tussen serveren of ontvangen. Ook kan de winnaar van de loting bepalen dat zijn tegenpartij 
de eerst keus doet. Zie ook: Baanwissel  
 
Serveren 
Voor het begin van de opslag moet de serveerder met beide voeten achter de achterlijn staan, en wel 
afwisselend aan de rechter- en aan de linkerkant van het midden van de baan. Bij het begin van elke 
game begint de serveerder van rechts. Hoe men serveert, moet men grotendeels zelf weten, als de 
bal maar eerst in de lucht wordt gegooid en via het racket geslagen wordt, voordat de bal de grond 
heeft geraakt. De bal mag dus niet stuiteren, maar een onderhandse service mag wel. Men heeft 
geserveerd, zodra het racket de bal geraakt heeft. Zie ook: Serveerfouten, Serveerrichting  
 
Serveren in de dubbel 
De serveervolgorde wordt in een dubbelspel bij het begin van elke set bepaald. Het paar dat begint, 
moet uitmaken wie van de twee het eerst serveert. Het andere paar beslist, zodra zij aan de eerste 
serveerbeurt toe zijn. In de 3e game serveert de partner van de eerste serveerder, in de 4e game de 
partner van de tweede serveerder. Zolang de set duurt, gaat het in deze volgorde verder, maar bij het 
begin van de volgende set mag men, als team, (bijv. om tactische redenen) van de volgorde van de 
vorige set afstappen.  
 
Terugslaan in de dubbel 
Bij de ontvangers is het natuurlijk precies andersom gesteld. Men bepaalt 
voor het begin van de match wie rechts of links staat en wie dus als eerste 
de service ontvangt. Ook hier blijft deze volgorde, eenmaal gekozen, tijdens 
de complete duur van de set hetzelfde. Daarna mogen de retourneerders als 
ze willen de volgorde veranderen.  
 
Voet- en serveerfouten 
Sommige dingen zijn bij het serveren niet toegestaan: de serveerder mag tijdens de opslag niet 
lopen. In het algemeen mag hij zijn positie niet noemenswaardig veranderen, hoewel onbetekenende 
voetbewegingen zijn toegestaan. De serveerder mag niet met één of twee van zijn voeten de baan 
binnen de lijnen aanraken eer hij geserveerd heeft, noch zich op het moment van serveren ergens 
anders bevinden dan rechts of links van de baseline. De lijnen horen bij het speelveld, dus wie de lijn 
aanraakt bij het serveren, gaat ook in de fout. Je kunt dus de opslag zelf incorrect uitvoeren, een 
voetfout maken, aan de verkeerde kant van de middellijn staan, de bal niet in het goede servicevlak 
staan of de bal in het net slaan. Ook een bal die tegen tegen de stoel van de umpire belandt, is fout 
geserveerd. Bij een dubbel is het een fout als men tegen het lichaam van de (bijv. aan het net 
staande) medespeler opslaat of tegen diens racket. Slaat de serveerder daarentegen de bal 
rechtstreeks tegen het lichaam van de partner van de ontvanger, dan gaat het punt naar de 
serveerder. Ook als de verkeerde tegenstander retourneert, terwijl diens partner dat had moeten 
doen, gaat het punt naar de andere partij. Zie ook: Punten scoren  
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Serveerrichting 
De geserveerde bal moet over het net worden geslagen in het vlak diagonaal daar tegenover. Op de 
lijn geslagen ballen zijn "in" en worden derhalve ook goedgekeurd. De ontvanger mag de service pas 
retourneren, als de bal de grond heeft geraakt. Is de eerste opslag fout, dan heeft de serveerder altijd 
het recht om een tweede keer te serveren ('tweede service'). Pas als ook die tweede service fout is, 
verliest de serveerder het punt.  
 
Ongeldige opslag 
De opslag is ongeldig als: de geserveerde bal het net raakt maar wel 
"in" geslagen is, de geserveerde bal het net raakt en daarna de 
ontvanger of diens racket, de opslag is afgeleverd op een moment, 
waarop de ontvanger nog niet spelklaar was. In al deze gevallen moet 
de service worden herhaald. Er wordt een let gespeeld.  
 
Ontvanger klaar? 
De serveerder mag pas serveren, als de ontvanger klaar is. Indien de 
ontvanger een poging doet om terug te slaan, ook als hij niet klaar 
was, wordt aangenomen dat hij klaar was. Dus als hij dan de bal mist, 
is het punt voor de serveerder.  
 
Opslagwissel in enkelspel (single) 
Als het eerste spel (game) ten einde is, verwisselt men van service. In een (heren/dames)enkelspel 
verwisselt men na elke game van service. Zie ook: Serveren in de dubbel  
 
Bal in het spel 
De bal is in het spel, zodra de service correct heeft plaatsgevonden. De bal blijft in het spel totdat het 
punt is gemaakt.  
 
Baanwissel 
Na het eerste, het derde, het vijfde en na elk ander oneven spel wordt van baankant gewisseld (dus 
bij de standen: 1-0 2-1 3-2 3-0 4-3 4-1 5-4 5-2 5-0 6-5 6-3 6-1 7-6). Of een set ten einde is, doet er 
hierbij dus niet toe. Bij een baanwissel is er altijd een korte rust. Volgens de internationale 
tennisregels mag deze pauze maximaal 2 minuten zijn.  
 
Punten scoren 
Punt voor de serveerder: De serveerder wint een punt wanneer: de geserveerde bal de ontvanger of 
diens racket raakt, voordat de bal de grond heeft geraakt, als de ontvanger niet correct terugslaat. 
Punt voor de ontvanger: De ontvanger wint een punt wanneer: de serveerder tweemaal achtereen 
fout serveert (dubbele fout). Zie verder onder puntverlies.  
 
Puntverlies 
Een speler verliest een punt wanneer: hij de bal niet terugslaat, eer de bal tweemaal op zijn helft de 
grond heeft geraakt, hij de bal buiten de lijnen slaat, hij een bal slaat, die zich nog op de helft van de 
tegenpartij bevindt (bijv. van het volleren), hij zijn racket gooit naar de bal en deze raakt, hij de bal 
tweemaal direct achter elkaar raakt, hij het net raakt terwijl de bal nog in het spel is, hij de bal met zijn 
lichaam raakt.  
 
Bal op de lijn 
Omdat de lijnen tot de baan behoren, telt een bal die op de lijn valt als goed. 
Ook als het grootste gedeelte van de bal buiten de lijn de grond raakt naar 
een deel van de bal de lijn, is de bal "in".  
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Goed teruggeslagen 
Een geretourneerde bal is goed, indien de bal na het net, de netband, de netpalen of een ander tot 
het net behorend voorwerp heeft geraakt en vervolgens in het goede vak binnen de lijnen van het 
veld (of servicevak in geval van een service) is terechtgekomen.  
 
De telling 
Indien de speler een punt maakt (zelf scoort of via een foute slag van de tegenstander) dan staat hij 
op 15, wint hij ook het tweede punt dan staat hij op 30, wint hij ook het derde punt dan klimt zijn score 
naar 40 en als hij ook het vierde punt naar zich toetrekt, dan heeft hij een game gemaakt. Maar er zijn 
uitzonderingen op die regel. Indien beide spelers 3 maal een punt hebben gescoord, staat het 40 
gelijk ("deuce"). Wie daarna scoort komt op "voordeel" (advantage); wint hij bij die stand het volgende 
punt, dan is de game voor hem. Maar als de tegenstander het volgende punt maakt, dan is het 
opnieuw gelijk enzovoort, totdat een van de spelers na de gelijke stand (deuce of daarna) tweemaal 
achtereenvolgens scoort. Daarmee is dan die game (dat spel) beslist. In theorie kan "deuce-
voordeel/nadeel" eindeloos doorgaan. Hieronder een voorbeeld van hoe een game zou kunnen 
verlopen: 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 (deuce), voordeel, 
deuce, nadeel, deuce, nadeel, GAME  
 
Tie-break 
De tie-break regeling gaat in werking, zodra een gelijke stand van 6-6 is 
bereikt. Deze beslissende fase van een set verloopt als volgt:  
 
Tie-break in het enkelspel 
De speler die het eerst 7 punten bezit (met een voorsprong van twee punten) heeft een tie-break en 
daarmee de set gewonnen. Wordt er in die tie-break een 6-6 stand bereikt, dan moet men zo lang 
doorgaan, totdat een van beide spelers een voorsprong van 2 punten behaald heeft. Men telt in de 
tiebreak niet 15-0, 30-0 enz., maar 1-0, 2-0 enz. De speler die de tiebreak met de opslag begint, 
serveert voor één punt, maar zijn tegenstander daarna voor het tweede en derde punt. Vervolgens 
serveren beide spelers voor twee punten achtereen, totdat vaststaat wie gewonnen heeft. Vanaf het 
eerste punt wordt er afwisselend vanaf de rechter- en de linkerkant geserveerd. Er moet van kant 
gewisseld worden na elke 6 punten en ook nadat de tiebreak ten einde is.  
 
Tiebreak in het dubbelspel 
In de tiebreak wordt het dubbelspel op dezelfde manier gespeeld als het enkelspel. De speler die met 
serveren begint, serveert voor het eerste punt. Daarna geldt voor iedere speler die aan de beurt is dat 
hij voor twee punten achtereen serveert. Dat gaat zo door tot vaststaat wie de tiebreak, en dus ook de 
set, gewonnen hebben.  
 
Opslagvolgorde 
De speler die (het duo dat) in de tiebreak met serveren is begonnen, ontvangt de service in de eerste 
game van de volgende set.  
 
Sets 
Setwinst 
Een speler die 6 games heeft gescoord, heeft de set gewonnen op voorwaarde dat er een verschil is 
van ten minste 2 games. Dat betekent dus dat als de set niet uit is, als iemand met 6-5 de leiding 
heeft genomen. Het kan na een 6-5 stand, 6-6 worden (tiebreak) of 7-5 (winst).  
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Regels tenniscompetitie TVI seizoen 2009 
 
Algemeen: 
Iedere deelnemer aan de competitie kan zijn/haar wedstrijdschema bekijken op onze website. 
Op de website worden per maand alle wedstrijden gepubliceerd, dit overzicht kunt u of uitprinten of 
direct in uw eigen agenda noteren zodat de wedstrijd data/tijden niet aan u voorbij gaat. 

De onderlinge competitie wordt op zaterdag en zondag, van 13:00 – 17:00 uur, op Tennispark De 
Hofstede gespeeld. Op deze dagen is er een competitieassistent aanwezig, hij/zij coördineert of alle 
wedstrijden op de juiste baan en tijd beginnen en dat alle uitslagen aan hem/haar doorgegeven zijn. 
 
- Het is de bedoeling dat u uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig bent. 
- Voor de aanvang van de wedstrijd dient u zich te melden bij de competitieassistent. 
- De scoreborden zullen, indien nog niet op de baan aanwezig, door hem/haar uitgedeeld worden. 
- De te spelen wedstrijden met baannummer staan vermeld op het informatiebord bij de ingang van 
de kantine. Gaarne even op dit bord kijken op welke baan u speelt. Dit kan namelijk verschillen met 
wat op uw schema staat vermeld in verband met baanonderhoud op dat moment etc. 

Degenen die de competitiewedstrijd van 15.00-17.00 uur spelen dienen na afloop van hun partij de 
scoreborden mee te nemen en aan de competitieassistent te overhandigen. 
 
Afzegging: 

- Afzeggen van een partij is alleen mogelijk bij ziekte en minimaal 1 dag 
voor aanvang wedstrijd; 

- Afzeggingen moeten vooraf bekend gemaakt worden bij de Competitieleider 
met opgaaf van reden; 

- Het is natuurlijk niet de bedoeling om voor elk wissewasje een verhindering te suggereren. 
Excuses over slecht weer e.d. worden niet aanvaard. De competitieleider beslist of een 
wedstrijd al dan niet wordt afgekeurd; 

- Voor de ENKEL wedstrijden zal er in gezamenlijk overleg de wedstrijd opnieuw ingepland 
moeten worden. Initiatiefnemer hiervan is de afzeggende partij; (lees hieronder de 
voorwaarden) 

- Voor de Dubbel en Mix wedstrijden geldt dat je ALTIJD een vervanger moet zoeken; 
- Deze vervanger/ster moet in dezelfde groep/niveau (of lager, indien mogelijk) spelen EN 

meedoen aan dezelfde competitie (lees: vervanger van DD1, moet zelf ook deelnemen aan 
DD1 of lager); 

- Alleen de door regenval afgelaste wedstrijden, worden door de Competitieleider opnieuw 
ingepland; 

- Het is ten strengste verboden om ZELF wedstrijden te verplaatsen en/of af te spreken met de 
tegenpartij. (zonder dat de Competitieleider hiervoor toestemming 
heeft gegeven); 

- Mocht na het zoeken van een vervanger/ster niemand gevonden zijn, 
kan de wedstrijd in uiterste noodzaak opnieuw ingepland 
worden en wel door het koppel dat niet kan spelen. 

- Wedstrijd mag niet op de vaste (6) banen van TVI gespeeld worden, anders 
dan door de weeks en/of in het weekend vóór 13:00 uur; 

- Deze wedstrijd MOET binnen 2 weken na initiële data gespeeld zijn!, is dat niet het geval dan 
heeft het koppel (waardoor de wedstrijd verplaatst moest worden), de wedstrijd verloren; 

- Het herplannen van een wedstrijd gaat te allen tijde in overleg met, en goedkeuring van de 
Competitieleider, wordt dit op eigen initiatief gedaan, dan wordt de wedstrijd als niet gespeeld 
beschouwd en dus 0 punten; 

- Alle uitslagen (ook van later gespeelde wedstrijden) moeten doorgegeven worden aan de 
Competitieleider en/of aan de Competitie Assistent op de dag zelf. 

- Degene die verhinderd is krijgt bij winst van zijn partner evenals de invaller geen 
wedstrijdpunten. Dit houdt in dat de telling van de wedstrijdpunten op individuele basis 
geschiedt zodat een ieder gelijke kansen houdt. 
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Tennisballen: 
De tennisballen voor de competitie worden niet door de club verstrekt, daar mag u zelf voor zorgen. 
Als tennisser mag worden verwacht dat de te gebruiken tennisballen in goede staat zijn.  

 
Enkelspel: 
Het enkelspel bestaat uit de groepen; Enkel 1, 2, 3 en 4. 
De spelers van iedere groep komen één keer tegen elkaar uit, met uitzondering van ENKEL 4, 
zij spelen 2x tegen elkaar.  

 
Dubbelspel: 
Het dubbelspel bestaat uit; Herendubbel 1en 2, Mixdubbel 1en 2 en Damesdubbel 1 en 2. 

Bij calamiteiten of discussies zal de Competitieleider en/of een van de bestuursleden altijd een 
besluit nemen. 
 

Wedstrijden: 
- Komt een speler niet opdagen (15 minuten na het verstrijken van de tijd), dan verliest hij/zij zijn/haar 
partij met 2-0 (sets) en krijgt zijn tegenstander 3 punten (dus de gewonnen partij). Verder zal van het 
totale aantal punten van de niet verschenen speler 3 strafpunten in mindering worden gebracht; 
- Raakt een speler geblesseerd tijdens de partij en kan hij niet verder tennissen dan gaan de 
resterende wedstrijdpunten naar de tegenstander; 
- Is de wedstrijd voor de geplande tijd verstreken dan mogen degenen die de wedstrijd spelen 
beschikken over de baan tot de tijd die voor hun wedstrijd gereserveerd stond, verstreken is. 
- Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets: de beschikbare tijd is 2 uur. De winnaar van de partij krijgt 
3 punten. De verliezer krijgt geen punt. Eindigt de partij in 2-1 (sets) dan krijgt men resp. 2 en 1 punt. 
- Indien de spelers verwachten dat hun wedstrijd wordt afgekeurd wegens weersomstandigheden 
kunnen zij de competitieleider bellen. 
 
 
Belt hij/zij niet en blijft hij/zij weg dan gelden de regels zoals hierboven 
beschreven. 
 
 
Deze regels gelden voor iedereen en hier zal streng de hand aan gehouden worden! 
Wij vragen daarom uw begrip hiervoor en hopen dat het u niet weerhoudt om u gedurende het 
seizoen aan de regels te houden en met enthousiasme en sportief gedrag uw partijen te spelen. 
 
Niet vergeten aan het eind van de partij de baan te slepen. 
 
 
Uitslagen van de wedstrijd op het formulier op het informatiebord (laten) invullen. 

 
 

Wij wensen u een sportieve en succesvolle competitie toe. 
 
 

Namens het TVI bestuur 
! 
 
 
 
 
 
 
Wijzigingen onder voorbehoud! 

06-xxxxxxxx 
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