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Luchtfoto van Tennispark Overvoorde 

Het aftellen is begonnen 

Wetende dat deze nieuwsbrief erg kort na de vorige komt is het wél no-

dig om jullie te informeren over een aantal zaken die re toe doen nu het 

aftellen is begonnen. 

Na de vorige nieuwsbrief zijn er een aantal zaken besproken en geregeld 

met Tennispark Overvoorde. Zo zijn er afspraken gemaakt omtrent de 

vaste banen in het weekend en zelfs voor door-de-weeks. En is inmiddels 

de contributie aan Overvoorde betaald. 

De webmaster van Overvoorde heeft TVI op de website van Overvoorde 

toegevoegd en TVI heeft op zijn beurt  een link geplaatst naar de websi-

te van Overvoorde. 

De TVI website is bijgewerkt en de club competitie voor 2019 staat er in-

middels ook al op. Ga dus snel kijken wanneer, met wie en tegen wie je 

moet spelen. Op pagina 2 lees je meer over de competitievorm voor 

2019. 

Veel lees plezier! 

Tennisvereniging Internationaal Nieuwsbrief  April 2019 

You can read 

this newsletter 

also in English 

on page 5 

and 6!! 



Baangebruik op het tennispark 

Zoals eerder aangegeven krijgt TVI op zater– en zondag de beschikking over 

2 vaste tennisbanen. Met Overvoorde is afgesproken dat het baan 5 en 

baan 6  zullen worden (bij binnenkomst op het tennispark de eerste 2 banen 

aan de linkerzijde). 

Omdat niet beide banen altijd bezet zijn voor competitiewedstrijden doen wij 

een oproep aan alle leden om bij voorkeur deze banen te gebruiken als je 

buiten de competitie om in het weekend een balletje wilt slaan. Als beide 

banen bezet zijn dan kun je elke andere onbezette baan gebruiken. Let op 

dat je dan wel dient af te hangen. 

Hoewel TVI leden een z.g. zwerverslidmaatschap heeft en dus gebruik kan 

maken van iedere baan gedurende de week en weekenden is met Over-

voorde afgesproken dat TVI op woens– en donderdagavond (vanaf 19:00 

uur) één vast baan ter beschikking krijgt waar dan niet voor afgehangen 

dient te worden. Er is gekozen voor deze twee dagen i.v.m. drukte op andere 

avonden. Ook hier geldt weer dat als deze baan bezet is je een ander baan 

kunt gebruiken waar je dan wél voor af dient te hangen. 

Adres– en contactge-

gevens van tennispark 

Overvoorde 

Tennispark Overvoorde 

Van Vredenburgweg 168b 

2285 SE Rijswijk 

Tel: 070-3947080 

BGG tel: 070-3250829 

 

Als je informatie wilt over de be-

speelbaarheid van de banen dan 

kun je bellen met bovenstaande 

telefoonnummers. 

 

Club competitie 2019 

Ook dit seizoen zal TVI een eigen club competitie organiseren. Zoals alle voorgaande jaren is het ook dit jaar een hele 

klus geweest om een schema in elkaar te zetten waarbij alle leden die zich hiervoor hebben ingeschreven een gelijk 

aantal wedstrijden speelt. 

Doordat de in voorgaande jaren gekozen systeem van teams met een vaste dubbel- of mix dubbel partner niet reali-

seerbaar is gebleken, is voor dit jaar het Round Robin formaat gebruikt. Round Robin is een formaat waarin iedereen 

een keer met elkaar en tegen elkaar speelt. 

De vele doorgegeven verhinderingen, en een ongelijk aantal mannen en vrouwen helpt niet bij om een schema te 

kunnen maken. Om die reden is gebruik gemaakt van een programma, TennisDubbelsX, om het schema te kunnen 

berekenen. Er is nu een competitie schema gemaakt waarbij mix– heren– en dames dubbel wedstrijden gespeelt wor-

den. Bij het inplannen van de speeldatums is natuurlijk zoveel als mogelijk rekening gehouden met alle aangegeven 

verhinderingen en voorkeuren. 

Het schema staat inmiddels al op de website… competitieschema 2019 

www.tvi-tennis.nl 

http://www.tvi-tennis.nl/pages/competitie.php


 

 

Fotobijschrift 

WEBSITE VAN TVI 

Op de TVI website staat alle 

informatie. 

Blijf daarom geïnformeerd 

door op de website te kijken. 

www.tvi-tennis.nl 

Overige activiteiten op het tennis-

park 

Tennispark Overvoorde organiseert jaarlijks 3 toernooien waar elk park lid zich 

voor aan kan melden. Bij deze toernooien is het zelfs mogelijk om een intro-

ducé mee te nemen. Het daarom een goed moment om familieleden, bu-

ren kennissen of anderen mee te nemen om kennis te maken met het park 

en TVI. 

De kosten van zo’n toernooi zijn ongeveer € 10,00 p/p. Deze kosten zijn dan 

inclusief eten na afloop. Houd rekening dat de genoemde prijs indicatief is. 

Wanneer deze toernooien gehouden worden zal later nog wel bekend wor-

den gemaakt. 

Tennistips krijgen? Ga naar  

http://www.tvi-tennis.nl/

pages/tennis-begint-hier/

interactieve-tennistips.php 

www.tvi-tennis.nl 

http://www.tvi-tennis.nl
http://www.tvi-tennis.nl/pages/tennis-begint-hier/interactieve-tennistips.php
http://www.tvi-tennis.nl/pages/tennis-begint-hier/interactieve-tennistips.php
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Contact opnemen 

Neem voor meer informatie over 

onze tennisvereniging contact met 

ons op.   

Tennisvereniging Internationaal 

 
Tennispark Overvoorde 

Van Vredenburchweg 168b  

2285 SE Rijswijk 

070-3947080 

 

Bezoek onze website op  

www.tvi-tennis.nl 

 

Ontvangen berichten 

 

 

Ondanks dat sommige leden ervoor gekozen hebben onze tennisver-

eniging te verruilen voor een andere zijn er toch nog oud-leden die TVI 

een warm hart toedragen. Dat blijkt uit de onlangs ontvangen berich-

ten n.a.v. de eerste editie van onze nieuwesbrief. Hieronder staan 3 

berichten die door ons zijn ontvangen. 

____________________________________________________________________ 

Gefeliciteerd met het vormen van een nieuw bestuur en geweldig dat 

TVI toch blijft bestaan.  

Helaas kan ik door fysieke problemen niet meer tennissen maar zal 

zeker een keer langskomen op het park. 

De nieuwsbrief en de website zien er  heel goed uit. Mijn complimen-

ten.  

Tenslotte hoop ik dat jullie een fijne tijd op Overvoorde zullen hebben 

en nogmaals mijn welgemeende waardering voor het werk wat jullie 

al hebben verzet en ik blijf het nieuws volgen.  

Hartelijke groeten van Ria Visentini  

____________________________________________________________________ 

Wat leuk dat jullie in het bestuur van TVI zitten en mooi dat jullie een 

nieuw onderkomen hebben gevonden. 

Zelf zijn we met TVR ook op zoek naar een nieuwe locatie. Wij moeten 

ons park eind dit jaar verlaten. Overvoorde is een mooi park maar 

voor ons iets te ver uit de buurt. 

Veel plezier en succes! 

Hartelijke groeten Anita  

____________________________________________________________________ 

Hoi Marga, 

Het is mooi dat TVI doorgaat. Het is voor geen optie. Hebben ons 

draai op TeWerve Gevonden. Speelde afgelopen zomer nog in de 

ochtend op de Hofstede. Tennis ook iets minder i.v.m. artrose in mijn 

knieën. 

Kom zeker een keer op Overvoorde langs om jullie te zien. Vorig jaar 

regelmatig in de weekenden langs Hofstede gefietst maar  niemand 

aanwezig. 

Lieve groetjes Elly 

____________________________________________________________________ 

www.tvi-tennis.nl 

Contributie 

De contributies komen langzaam binnen. 

Toch hebben de meeste leden hun ver-

plichting al voldaan. Wij zitten dus goed 

op schema om alle  

contributies binnen het gestelde 

termijn te hebben ontvangen. 

 

TVI heeft haar deel al gedaan en de con-

tributie van alle leden voldaan aan Over-

voorde. Heb jij je contributie al betaald? 

 

Vermijd een herinne-

ring en betaal op 

tijd. 

https://www.tcd-hummelo.nl/kal.htm


The countdown has begun 

Knowing that this newsletter comes very soon after the last one, it is necessary to inform you about a number of issues 

that matter now that the countdown has begun. 

After the previous newsletter, a number of issues were discussed and arranged with Tennispark Overvoorde. For 

example, agreements have been made regarding which tennis courts are to be used by TVI during the weekend and 

even during the week, also infor you that the member fee’s for all TVI members has already been paid to Overvoorde. 

The webmaster of Overvoorde has added TVI to their website and TVI has placed a link directing to the website of 

Overvoorde. 

The TVI website has been updated and the club competition for 2019 has already been added. So, quickly check 

when, with whom and against whom you have to play. On page 2 you can read more about the form of competition 

for 2019. 

Enjoy reading! 

Club competition 2019 

TVI will also organize its own club competition this season. 

Like all previous years, it has been a big job to put toge-

ther a schedule in which all members who have registe-

red for this competition would be able to play an equal 

number of matches. 

Because the chosen in previous years used system of 

teams with a fixed double or mix double partner  has not 

proved feasible, the Round Robin format has been used 

for this year. Round Robin is a format in which everyone 

plays together and against each other once. 

The many barriers that have been passed on, and an 

uneven number of quantity of men and women, do not 

help to make a schedule. For that reason, a program, 

TennisDubbelsX, was used to calculate the schedule.  

A competition schedule has now been made in which 

mix doubles and both men and women doubles mat-

ches will be palyed.  

The schedule is already published on the website at 

competitieschema 2019 

Usage of the courts 

As previously indicated, TVI will have 2 fixed tennis 

courts on Saturdays and Sundays between 1 pm and 5 

pm. It has been agreed with Overvoorde that it will 

become court 5 and court 6 (the first 2 courts on the 

left when entering the tennis park). 

Because not both courts are always occupied for 

competition matches, we call on all members to pre-

ferably use these courts if you want to hit the ball 

during the weekend outside the competition. If both 

indicated coutss are occupied, you can use any other 

vacant one. 

Although TVI members has a so-called all-in member-

ship and can therefore use any court during week-

days, it has been agreed with Overvoorde that TVI will 

be given one permanent court on Wednesdays and 

Thursdays evenings (from 7 pm on).  

he choice was made for these two days because on 

oher day’s it is more crowded. Again, if this court is 

occupied, you can use any another vacant court. 

www.tvi-tennis.nl 
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Member’s fee payments 

The payments of the member’s fee is coming slowly. Yet most mem-

bers have already met their obligation. We are therefore well on 

schedule to have received all payments at the deadline. 

 

TVI has already done its part and paid the memeber’s fee of all 

their members to Overvoorde. 

 

Avoid a reminder and pay on time if you haven’t done it already. 

Address and contact de-

tails of tennis park Over-

voorde 

 

Tennis park Overvoorde 

Van Vredenburgweg 168b 

2285 SE Rijswijk 

Tel: 070-3947080 

BGG tel: 070-3250829 

 

If you want information about the playability of 

the courses, you can call the telephone num-

bers above. 

 

Interested in getting tennis tips? Go to 

http://www.tvi-tennis.nl/pages/tennis-begint-

hier/interactieve-tennistips.php 

Other events at the tennis park 

Tennis park Overvoorde organizes 3 tournaments each year for 

which each park member can register.  

In these tournaments it is even possible to bring a guest along. It is 

therefore a good time to take family members, neighbors or others 

to get to know the park and, more important, TVI. 

The cost of such a tournament is around € 10.00 p/p. These costs 

include food afterwards. Keep in mind that the mentioned price is 

indicative. 

 

When these tournaments are held, will be announced later. 

Received messages  

 

Although some members have chosen to exchange our tennis club for another, there are still former members who have a 

warm heart for TVI. This is evident from the recently received messages after the first edition of our newsletter.  

www.tvi-tennis.nl 
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