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Voorwoord 

Het tennisseizoen is alweer een paar maanden aan de gang. Er zijn wedstrijden gespeeld, verzet, uit-

gevallen en nogmaals verzet.  

Het openingstoernooi heeft dit seizoen geen doorgang kunnen hebben omdat er een boel andere 

bureaucratische zaken waren die geregeld dienden te worden door het nieuwe bestuur. Daarbij 

kwam ook nog de overgang naar tennispark Overvoorde, en de competitieschema’s bedenken en 

maken.  

Voor het door het bestuur aangedragen alternatief, een Pinkster tennistoernooi, was helaas te weinig 

animo. 

Tennispark Overvoorde organiseert een parktoenooi, “Dubbel toernooi voor liefhebbers van tennis en 

Indisch eten”. Verderop in deze nieuwsbrief meer informatie hierover. 

Veel lees plezier! 

Tennisvereniging Internationaal Nieuwsbrief  juni 2019 

You can read this 

newsletter also in 

English! Click here... Toernooien 
Daar ons jaarlijks openingstoernooi geen doorgang heeft gehad 

heeft het bestuur als alternatief aangeboden een Pinkster tennis-

toernooi te organiseren op zaterdag 8 of zondag 9 juni as. 

Helaas was er onvoldoende animo om het Pinkstertoernooi te 

laten plaatsvinden.  

Er wordt wél een Parktoernooi gehouden op 23 juni a.s., die te-

vens bedoeld is om de TVI leden te introduceren/kennis laten ma-

ken met de leden van de overige verenigingen op het park. 

Het bestuur hoopt dat er zoveel mogelijk TVI-leden zich zullen 

aanmelden voor het toernooi zodat we gezellig kennis kunnen 

maken met de overige leden en andersom… Je kunt zelfs een 

introducee meenemen!!! Wellicht een moment om nieuwe leden 

te werven. 

Op het park bij de bar ligt het inschrijfformulier. 

Voor meer informatie klik hier... 



Rackettrekken op Overvoorde 

Elke dinsdagavond is er op tennispark Overvoorde “Rackettrekken”. 

Iedereen die lid is van het park of van één van de op het park spe-

lende verenigingen kan hieraan meedoen. Het racketrekken” begint 

om 18:30 uur maar je kunt natuurlijk ook later aansluiten. 

Rackettrekken... wat is het eigenlijk? 

Racketrekken is eigenlijk niets anders dan lekker tennissen; korte wed-

strijdjes met steeds wisselende spelers!  

Het leuke aan rackettrekken is dat het voor alle speelsterktes is, je al-

leen kunt komen (maar met meer mag natuurlijk ook) en je verzekerd 

bent van spelen! En natuurlijk is het ook leuk als je er misschien wel 

leuke nieuwe tennisvrienden aan overhoudt.  

Kom dus ook en doe mee! 

Adres– en contactgegevens 

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 boven-

staande telefoonnummers. 

 

Tennisvereniging Internatio-

naal 

 

Tennispark Overvoorde 

Van Vredenburchweg 168b  

2285 SE Rijswijk 

070-3947080 

 

Contact opnemen 

Neem voor meer informatie 

over onze tennisvereniging con-

tact met ons op of bezoek onze 

website www.tvi-tennis.nl 

Digitaal uitslagen doorgeven 

Dit seizoen is met de leden gecommuniceerd dat de uitslagen van gespeelde wedstrijden door gegeven 

konden worden op elke wijze die men wilde. Telefonisch, e-mail, sms, WhatsApp en ook digitaal. Voor het 

digitaal doorgeven van de uitslagen moet je je eerst aanmelden (inschrijven). Op de website staat een 

instructie hoe je dat precies moet doen. Sommige leden hebben zich vorig tennisseizoen al ingeschreven 

maar weten dat niet meer of zijn het wachtwoord vergeten. Als dat het geval is probeer dan bij het inlog-

gen te kiezen voor “wachtwoord vergeten?”. Je krijgt dan de mogelijkheid om een nieuw wachtwoord 

aan te maken. Is dit het het geval dan sta je dus nog niet ingeschreven als sitelid en zul je dat alsnog eerst 

moeten doen. 

De instructie vind je op de website. Klik hier voor de instructie.. 

www.tvi-tennis.nl 

Uitslagen gespeelde 

wedstrijden 

De binnengekomen uitsla-

gen van de reeds gespeel-

de wedstrijden zijn onlangs 

gepubliceerd op de websi-

te. Klik hier voor de uitsla-

gen... 

Competitieschema 

Het competitieschema is 

vanaf heden voorzien van 

een versienummer 

(rechtsboven). Let dus goed 

op of je de laatste versie 

http://www.tvi-tennis.nl/media/Competitie%202019/Instructie%20voor%20digitale%20doorgifte%20van%20de%20tennisuitslagen_NL.pdf
http://www.tvi-tennis.nl/media/Competitie%202019/Tennis%20competitie%20Round%20Robin%202019_uitslagen.pdf
http://www.tvi-tennis.nl/media/Competitie%202019/Tennis%20competitie%20Round%20Robin%202019_uitslagen.pdf


 

 WEBSITE VAN TVI 

Blijf geïnformeerd door 

regelmatig op de website 

te kijken. 

www.tvi-tennis.nl 

Tennistips krijgen? Ga 

naar  

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

pages/tennis-begint-hier/

interactieve-tennistips.php 

www.tvi-tennis.nl 

For lovers of tennis and Indone-

sian food 

June 23 

 

We start at 12 pm. Please be present at 11:15 am 

The matches last 45 minutes each with a 30-minutes break in bet-

ween 

The cost to participate in the tournament including food and snacks 

is € 10,00 per participant 

Introducees are welcome 

Coziness is paramount and it is a good opportunity to meet new 

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


www.tvi-tennis.nl 

Preface 

The tennis season has been going on for a few months. Matches have been played, rescheduled, drop-

ped out and rescheduled. 

The opening tournament could not take place this season because there were a lot of other bureaucratic 

matters that had to be arranged by the new board. In addition, there was also the transition to tennis park 

Overvoorde, and creating the competition schedules. 

Unfortunately, there was not enough enthusiasm for the alternative proposed by the board, a Pentecostal 

tennis tournament. 

Tennis park Overvoorde organizes it’s own park tournament, "Double tournament for lovers of tennis and 

Indonisan food". More information about this later in this newsletter. 

Enjoy reading! 

Tournaments 

As our annual opening tournament has not taken 

place, the board has offered the alternative of or-

ganizing a Pentecostal tennis tournament on Satur-

day 8 or Sunday 9 June. 

Unfortunately, there was not enough enthusiasm 

for the Pentecostal tournament to take place. 

A Park Tournament will be held on June 23, a.s., 

which is also intended to introduce the TVI mem-

bers to the members of the other clubs playing at 

the park. 

The board hopes that as many TVI members as 

possible will register for the tournament so that we 

can get to know the other members and vice ver-

sa ... You can even bring an introduction !!! Per-

haps a moment to recruit new members. 

The registration form is available at the park by the 

bar. 

For more information click here... 

Passing on results  

This season it was communicated with the mem-

bers that the results of played matches could be 

passed on by telephone, e-mail, text message, 

WhatsApp and also digitally. 

To send the results digitally, you must first register. 

On the website there is an instruction how to do 

that exactly. Some members have already regis-

tered last season but do not know that anymore 

or have forgotten the password. If that is the ca-

se, try logging in using "Forgot password?". You 

will then be given the option to create a new 

password. If this isn’t the case, then you are not 

yet registered as a site member and you will first 

have to do so. 

You can find the instruction on the website. Click 

here for the instruction .. 

Rackettrekken on Overvoorde 

Every Tuesday there is 'rackettrekken', where you have the opportunity to play against new people and 

meet other members at tennis park Overvoorde. Everyone who is a member of the park or a club member 

at another club playing at the park can participate. Rackettrekken ”starts at 6:30 pm but you can of cour-

se also join later. 

Rackettrekken ... what is it anyway? 

 

Rackettrekken is playing short matches with constantly changing players! 

The nice thing about rackettrekken is that it is for all playing strengths, you just have to can along and you 

are guaranteed to play!  

 

So come and join us! 

http://www.tvi-tennis.nl/media/Competitie%202019/Instructie%20voor%20digitale%20doorgifte%20van%20de%20tennisuitslagen_EN.pdf
http://www.tvi-tennis.nl/media/Competitie%202019/Instructie%20voor%20digitale%20doorgifte%20van%20de%20tennisuitslagen_EN.pdf


www.tvi-tennis.nl 

 

 
TV WEBSITE 

Stay informed by looking 

on the website. 

www.tvi-tennis.nl 

Get tennis tips? Go to 

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

pages/tennis-begint-hier/

interactieve-tennistips.php 

Become a member! 
Whether you are a beginner who has barely held a racquet or an expe-

rienced tennis player who rarely leaves the court: Become a TVI mem-

ber. 

 

Results played 

matches 

The results of the matches 

already played have re-

cently been published on 

the website. Click here for 

the results... 

Competition schedule  

The competition schedule is 

from now on provided with 

a version number (top right). 

So pay attention that you 

have the latest version of 

the schedule! 

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
http://www.tvi-tennis.nl/pages/tennis-begint-hier/interactieve-tennistips.php
http://www.tvi-tennis.nl/media/Competitie%202019/Tennis%20competitie%20Round%20Robin%202019_uitslagen.pdf
http://www.tvi-tennis.nl/media/Competitie%202019/Tennis%20competitie%20Round%20Robin%202019_uitslagen.pdf

