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Grote collectie rackets,
voor jong en oud en van
recreatie tot competitie

1-dags bespanservice,
op de allermodernste
bespanmachine.

Vervang uw grip op tijd,
voor meer comfort.

We adviseren u een passend racket tegen een
scherpe prijs. Van veel rackets zijn ook test-
rackets beschikbaar, zodat u nog beter een
keuze kunt maken.

7 maart 2013 

Van de voorzitter 
 

 
Beste tennisvrienden, 

 
Voorjaar: De winter is eindelijk voorbij, de 
ooievaars zitten weer te klepperen op het nest. 

We kunnen weer naar buiten. Het tennisseizoen 
breekt weer aan en ook dit jaar zijn er veel leuke 

en gezellige toernooien gepland. Aan de 
toernooien kan iedereen meedoen: jong, oud, 
gevorderde maar zeker ook de beginnende 

speler. Meedoen is de snelste manier om 
ervaring op te doen en de speelsterkte te 

vergroten. Ik roep u op om mee te doen. Het 
wordt zeker ook heel sportief en gezellig. De 
activiteitenkalender in dit blad toont u de 

mogelijkheden.  
 

Prijsverhoging: Als u het clubhuis inloopt, valt 
u misschien op dat de prijzen iets zijn verhoogd. 
Zoals u ook elders in het blad kunt lezen, hebben 

we ons verplicht gevoeld de contributiebijdrage 
op te hogen evenals de prijzen in de kantine. De 

ledenvergadering heeft dat unaniem 
goedgekeurd. U mag er op rekenen dat met de 
extra inkomsten meer zekerheid bestaat over 

het voortbestaan van de vereniging.    
 

Ledenwerving en bestuur: Voor het 
voortbestaan van de club is het belangrijk dat 
ook het ledenaantal groeit tot ca 250 leden. Om 

dat te bereiken doen we dit jaar mee met de 
landelijke KNLTB actie voor ledenwerving. Op 5 

april wordt open huis georganiseerd voor de 
jongere en oudere spelers. Iedereen is welkom 
om een balletje mee te slaan.  Als u iemand in 

uw omgeving kent die misschien wel zou willen 
spelen verzoeken wij u dat aan ons door te 

geven. 
 

Om de bestuurlijke taken beter te verdelen is het 
bestuur uitgebreid tot 7 personen. Het bestuur is 
versterkt met Jorrin van Dellen die zich bezig 

houdt met het clubblad en de ledenadministratie. 
Ook zult u van hem met regelmaat e-mails 

ontvangen over actuele activiteiten. Maar dat 
gaat alleen als u uw correcte e-mail adres 
doorgeeft. Diegenen die het contactformulier nog 

niet hebben opgestuurd, vragen wij dat alsnog te 
doen.  

Het is in de tenniswereld gebruikelijk dat aan het 
einde van het jaar ongeveer 15% van de leden 
opzeggen. Dat zijn meestal leden die pas kort lid 

zijn. De clubs slagen er moeilijk in om de nieuwe 
leden aan de bestaande leden voor te stellen en 

te integreren. Het ledental groeit meestal in het 
begin van het jaar weer aan tot het niveau van 
het voorgaande jaar.  Om ledengroei te 

verwezenlijken is het dus niet alleen belangrijk  

 

 
om nieuwe leden te winnen maar ook om de 

nieuwe leden voor de club te behouden.  Om 
daaraan meer aandacht te besteden heeft het 
bestuur versterking gekregen van Karin van 

Aalst. Wij allemaal zullen ons best moeten doen 
om de nieuwe leden op te vangen, te 

verwelkomen en wegwijs te maken in onze 
sportieve club. 
 

Kantine: De barcommissie is dringend op zoek 
naar aanvulling met één of meer prettige, 

doortastende collega’s om het reilen en zeilen 
van de bar te organiseren. Het is nadrukkelijk 
niet de bedoeling dat u meer bardiensten gaat 

draaien maar het gaat om de algemene 
organisatie. Bent u die leuke enthousiaste 

collega voor deze commissie? U kunt zich bij mij 
aanmelden (of zie verderop in het clubblad).  
 

Tot slot wens ik u een gezond en sportief seizoen 
toe! 

 
Govert Koers   
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Besluit A.L.V. 18 februari 2013 
Contributiebijdrage en kantine prijzen 

 
De financiële situatie van de tennisvereniging 

heeft het noodzakelijk gemaakt om een 
verhoging van de contributiebijdrage door te 

voeren en ook om de prijzen van de consumpties 
in de kantine te verhogen.  

Contributiebijdrage: 
De ledenvergadering is unaniem akkoord gegaan 

met het bestuursvoorstel om de contributie voor 
seniorleden met € 10,- te verhogen tot €140,-. 

De contributiebijdrage voor studentleden en 
jeugdleden wordt met hetzelfde percentage 
(bijna 7,7 %) verhoogd.  

Gezinnen hebben recht op korting op de 
contributie van het derde en alle volgende 
gezinsleden met 50%.  

De diverse contributies voor het jaar 2013 

bedragen: 

Senioren  € 140,00 
Student  € 105,00 

Jeugdlid  €   70,00 

Indien u gedurende het jaar lid wordt, betaalt u 
de resterende volle maanden van het jaar.  

 
Voorbeeld: u wordt lid op 15 september. Er 

resteren dan nog 3 maanden van het jaar. 
Voorbeeld: seniorlid moet dan € 140,- / 12 x 3 = 

€35,00 betalen. 

Voor gezinsleden woonachtig op hetzelfde adres 
geldt een korting van 50% voor het derde en elk 
volgende lid. De korting wordt berekend voor de 

jongste leden van een gezin.  

Voorbeeld: Een gezin van 2 volwassenen, een 
thuiswonende student en een kind moet 2 x 

€140 + 50% x €105,00 + 50% x €70,00 
betalen. 

Kantineprijzen: 

De ledenvergadering is unaniem akkoord gegaan 
met het bestuursvoorstel de kantineprijzen te 
verhogen. De consumptiebonnen kosten 

voortaan € 12,50 per stuk. 

De prijsverhoging is per direct in gegaan. 

Met vriendelijke groet, 

Govert Koers 
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Van de baan en beheercommissie 
 
 

Het winterseizoen lijkt nu eindelijk voorbij, 
hopelijk kunnen we dan nu voorlopig 

openblijven. 
In de winterperiode hebben we de banen meer 
dan zeven weken moeten sluiten vooral door 

sneeuwval en daarna vorst. We hebben er naar 
gestreefd om na elke sneeuw-vorst periode de 

banen weer snel speelklaar te maken. Speelklaar 
maken was vooral de banen walsen nadat de 
vorst uit de grond was en we hebben getracht 

om jullie via e-mailberichten op de hoogte te 
houden. 

 
Wally Ruis, Ab Zwartkruis en Nanne Kampstra 
zijn hier in de winterperiode druk mee geweest. 

Binnenkort gaan we weer beginnen met het 
onderhoud van de banen, zoals borstelen, vegen 

en nieuwe infill opbrengen. Ook met name mos 
bestrijding op de baan vraagt nog de nodige 
aandacht (adviezen hierover worden met dank 

aanvaard). 

In principe gaan we de tweede helft weer 
beginnen op maandagmorgen vanaf tien uur ´s 

morgens. We werken met twee ploegen, die om 
de twee a drie weken genoemd onderhoud 
verricht. 

 
(Nieuwe helpers zijn altijd welkom, je kunt je 

aanmelden bij een van de Nanne Kampstra of 
Wally Ruis)  
 

We willen graag het berghok verder inrichten, dit 
kan pas als het overtollig meubilair is afgevoerd, 

en we zijn nog op zoek naar nieuwe banken op 
de baan (sponsors zijn welkom!). 
 

Kortom: weer genoeg te doen! 
 

Wij wensen jullie weer veel speelplezier! 
 
Nanne Kampstra
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Ledenbelangen 
Even voorstellen… 

 

Hallo, 
 

Ik ben Karin van Aalst en ben sinds februari 
toegetreden tot het bestuur van de 
tennisvereniging; een uitdagende klus! 

Wat ga ik doen? Ik ga me bezighouden met de 
ins & outs rondom nieuwe (senior)leden. 

Het is belangrijk voor een vereniging, dat 
(nieuwe) leden weten waar ze terecht kunnen 
met vragen of opmerkingen. Ik hoop hierin mijn 

steentje te kunnen bijdragen. 
 

Ik ben vorig jaar zelf lid geworden van de 
tennisvereniging. Als nieuw lid miste ik een soort 
van 'introductie'. Ik meldde me aan via de 

website en had uitsluitend contact via de 
website. Daardoor miste ik een soort van 

betrokkenheid. Daarnaast had ik ook een paar 
vragen, maar ik had geen idee bij wie ik terecht 
kon. Vragen als: hoe kom ik aan een pasje? Hoe 

werkt het afhangbord? Kan ik ook tennisles 
krijgen? Ik heb me aardig kunnen redden als 

nieuw lid, maar ik zou het nieuwe leden graag 
iets makkelijker maken. Ik hoop dat zij weten 
dat ze met vragen en opmerkingen dus bij mij 

terecht kunnen. 

 
 

Op 5 april is er een middag waarop iedereen met 
vragen terecht kan op het tennisveld. Ik zal deze 
middag zeker aanwezig zijn om iedereen te 

woord te staan. 
Zie voor meer informatie over deze 

introductiedag elders in het clubblad en kom in 
ieder geval een kijkje nemen. 
 

Actie! 
De eerste concrete nieuwe actie voor nieuwe 

leden is het Grabbeltennis. April wordt 
'Grabbeltennismaand' (iedere woensdagavond). 
Graag nodigen we alle (nieuwe!) leden uit, die 

speelsterkte 8 of 9 hebben om vanaf 
woensdagavond 3 april mee te doen. Vanaf 

20.00 uur wordt er dan getost wie tegen wie 
speelt. Het is de ideale manier om mensen die 
lid zijn van onze vereniging te ontmoeten. Dus 

kom allen op woensdag 3 april naar het 
tennisveld en doe gezellig mee! 

 
Ik wens iedereen, en met name de nieuwe 
leden, een super sportief tennisseizoen toe! 

 
Karin van Aalst 
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Vidistri | Vidi-Touch International B.V.  
T 026 3618232 | verkoop@vidistri.nl
www.vidistri.nl | www.vidi-touch.eu

Alles-in-één gemak 
        met Vidi-Touch

Interactief naar een hoger niveau! Vidi-Touch is een Full HD LCD/LED 
monitor met ingebouwd Audio systeem. Vidi-Touch is Plug and Play 
met uw computer. 

Door het ingebouwde luidsprekersysteem en diverse aansluit-
mogelijkheden is Vidi-Touch uiterst gebruiksvriendelijk en 
geschikt voor ieder klaslokaal. 

Leverbaar in 47, 55, 65 en 82 inch.   





DOWN
EFFECT
UP& Bevestiging Vidi-Touch

De Vidi-Touch kan in de meest veeleisende ruimte 
eenvoudig geïnstalleerd worden met de standaard 
meegeleverde wandmontage of op een mobiel onderstel. 
Hiervoor zijn verschillende bevestigingsmogelijkheden 
leverbaar. Scan de OR-code voor meer informatie.

VIDISTRI_ADV_244x168mm.indd   1
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Voorjaarscompetitie 2013 
 

ZATERDAG 

Mix 17+ Mix 35+ Jeugd Mix t/m 17 jaar 
Sandra Waller Diemont Sandra van Dellen Puck Evers 

Esther Witjes Jolanda Beer Lotje Nouse 
Sabine Salomons Ingrid Hoek Dooby Koopmans 
Bart Katgert Nanne van Dellen Johan Ribbers 

Dennis v. Aalst Jeffrey Beer Jules Koekkoek 
 Jorno Staring  

Reservespelers voor mix 17+ en mix 35+ teams: Wilma Berends, Irene Wigman, Catharina Rinsma 
 

ZOMERAVOND HEREN EN MIX (woensdag) 

Heren 1 Heren 2 Heren 3 Mix 
Chiel Segerink  Bennie Rutgers Gerhard Kamperman Jos Baars 

Otto Salomons Kees Rutgers Frans Kutschruiter Corien Baars 
Tom Kelderman Rudy Jansen Ron Ribbers Claire O’Donovan 
Jorno Staring Anton Witjes Patrick van Ree Eddy Witjes 

Ruud Koekkoek Bouke Witjes   
 Stefan Willemsen   

Reservespelers voor mix: Hans Niels, Trudy Niels, Angelique Keuken 
Speeldata: 15, 22, 29 mei en 5, 12, 19 juni  

(iedere woensdagavond 2 teams thuis: 4 banen bezet vanaf 19.00 uur) 

 
ZONDAG 

jeugd mix t/m 14 jaar 

WOENSDAG (middag) 

jongens 

VRIJDAG (middag) 

jeugd ¾ competitie 
Milou Kamperman Rik Stienissen Isa v. Haren 
Bo Tiemes Boy Koot Floor Dekkers 

Twan Scheperkamp Wessel Nijhuis Senn van Ree 
Morris Valk Nick Visser  

Robin Kunne   
Speeldata jeugd woensdagmiddag: 3, 10, 17 april en 15, 22, 29 mei 

 

 
Speeldata voorjaarscompetitie 2013 

07-04-2013  6609  DE DOES 1 -  VIJVERBERG 1 
13-04-2013  5043  DE DOES 1 -  OTV 4 
13-04-2013  5444  DE DOES 1 -  HERVELD 1             

13-04-2013  6003  DE DOES 1 -  V IJVERBERG 1 
20-04-2013  6003  DE DOES 1 -  MALLUMSE MOLEN 

21-04-2013  6609  DE DOES 1 -  TENNISINN ZUTPHEN 1 
27-04-2013  5444  DE DOES 1 -  KELTENWOUD 4 

27-04-2013  5043  DE DOES 1 -  ALTB 5 
27-04-2013  6003  DE DOES 1 -  HET ELDERINK 1 
11-05-2013  5043  DE DOES 1 -  SEVEN AEREN 4 

11-05-2013  5444  DE DOES 1 -  PRESIKHAAF 1            
26-05-2013  6609  DE DOES 1 -  ZELHEM 1           

02-06-2013  6609  DE DOES 1 -  ZEVENAAR 1   
 
 

 
Kom ook eens een kijkje nemen bij de deelnemende  

teams en moedig ze aan! Wellicht wil je volgend jaar  
zelf ook deelnemen aan een competitie! 
 

Aan alle teams: veel succes en veel tennisplezier! 
 

Hanneke Kampstra 
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Het speelsterktesysteem 
 
Op je KNLTB-pas staat voor zowel enkel- als 

dubbelspel een speelsterkte. Bij de meesten nog 
8 of 9, maar dit kan veranderen als je 

wedstrijden gaat spelen voor het DSS 
(dynamische speelsterkte systeem).  
Hieronder een korte uitleg van de belangrijkste 

zaken. Voor meer informatie kunnen jullie ook 
terecht op de KNLTB-site.  

 
Verschil in speelsterkten 
De speelsterktes lopen van 1 t/m 9. Alleen de 

absolute top van Nederland heeft speelsterkte 1, 
de meeste spelers vallen in categorie 5 t/m 9. 

 
Volgens de KNLTB: 
“De eerste speelsterktetoekenning is voor de 

beginnende tennisser in principe categorie 9. 
Voor jonge jeugdspelers geldt dat ze tot en met 

het jaar waarin ze 9 jaar worden per definitie 
categorie 9 zijn. Dit geldt ook als zij langer dan 2 
jaar KNLTB-lid zijn. Alleen jeugdspelers die reeds 

wedstrijden gespeeld hebben die meetellen voor 
het DSS, kunnen al op jongere leeftijd een 

betere speelsterkte dan 9 krijgen. 
Voor overige jeugdspelers en ook voor 
beginnende senioren geldt de volgende regel: In 

de eerste twee jaar van lidmaatschap van de 
KNLTB is men een categorie 9 speler. Na het 

tweede jaar wordt men automatisch ingeschaald 
als categorie 8 speler. Als peildatum of men twee 
jaar lid is geldt 1 mei van het eerste jaar van 

lidmaatschap.” 
 

Begin van het seizoen 
Iedere speler krijgt bij het begin van het seizoen 
6 basisresultaten, die zijn gelijk aan de 

eindejaarsrating van het jaar er voor. Dus als die 
rating 8,2 was, krijg je: 

8,2 - 8,2 - 8,2 - 8,2 - 8,2 - 8,2  
 

Invloed van wedstrijden  
Zodra je wedstrijden gaat spelen, scoor je 
punten voor het DSS.  Die vervangen dan de 

basisresultaten. Over het algemeen geldt: Bij 
winst is het behaalde resultaat 1 minder dan de 

actuele rating van de tegenstander. 
 
Voorbeeld: Piet (actuele speelsterkte 8,2) wint 

van Jan (actuele speelsterkte 8,5). Piet krijgt nu 
een 7,5 er bij.  

Zijn lijst met resultaten ziet er dan als volgt uit: 
8,2 - 8,2 - 8,2 - 8,2 - 8,2 – 7,5 
 

Bij verlies is het behaalde resultaat 1 meer dan 
de actuele rating van de tegenstander. 

Zoals het vorige voorbeeld: Jan krijgt vanwege 
zijn nederlaag een 9,2. 
 

 

Dubbelspel: 

Omdat je bij dubbelspel afhankelijk bent van 
meerdere speelsterktes, gaan ze uit van de 

gemiddelde speelsterkte van 2 spelers.  
Dus als Piet (rating dubbel 8,0) en Jan (rating 
dubbel 8,0) winnen van Johan (7,5) en Willem 

(7,9) krijgen ze 6,7 er bij (gemiddelde 7,7 van 
Johan en Willem, -1). 

Maar er zijn veel uitzonderingen voor dubbelspel. 
Die uitleg zal ik jullie nu besparen. Als je meer 
uitleg wilt, dan kan dat natuurlijk altijd. 

 
Let op: voor zowel enkel- als dubbelspel geldt, 

dat alleen de officiële wedstrijden meetellen. 
Wedstrijden tijdens clubkampioenschappen tellen 
bijvoorbeeld niet mee. Wedstrijden tijdens de 

competitie of het Open Toernooi wel. 
 

Wanneer krijg ik een nieuwe speelsterkte? 
Aan het einde van het jaar heb je een hele lijst 
met getallen staan, namelijk de resultaten van 

jouw wedstrijden.  Uit al deze resultaten 
berekent de KNLTB het gemiddelde. 

Zo kan het zijn dat Piet die het jaar begon met 
speelsterkte 8 aan het eind van het jaar een 
gemiddelde van 7,4 heeft.  

Vervolgens stelt KNLTB de grenswaarden op, 
bijvoorbeeld dat mensen die tussen de 6,6 en 

7,4 staan, categorie 7 op hun pasje krijgen. 
Volgens het voorbeeld krijgt Piet volgend jaar 
dus speelsterkte 7. Op dezelfde manier kan je 

natuurlijk ook terugzakken. 
 

Actuele rating bekijken 
Op de site van de KNLTB kan je de actuele rating 
bekijken. Als je een account aanmaakt, kan je 

meteen zien wat je nieuwe actuele rating is als 
je een wedstrijd hebt gespeeld. 

 
Uitzonderingen 

Er zijn heel veel uitzonderingen en die zijn veel 
te complex om nu uit te leggen.  Neem eens een 
kijkje op de KNLTB-site en natuurlijk kunnen 

jullie altijd bij mij terecht. 
 

Succes allemaal dit seizoen! 
 
Luuk  

 
Hieronder een overzicht van de top 3 van onze 

vereniging bij mannen en vrouwen (enkelspel): 
 
Sandra Wiggers, rating 5,9080 

Sandra Waller Diemont, rating 6,3509 
Wilma Berends, rating 6,5394 

 
Bart Katgert, rating 54,068 
Taco Ruis, rating 5,7729 

Ron Arons, rating 5,954
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wenst alle tennissers een zeer warm seizoen toe        

 

              ook een prima idee voor uw party, buurt of bedrijfsfeest  

                            bel of mail ons voor informatie! 

                        +31630968184    ijsenijskoud@kpnmail.nl 

Van de trainer 
 
 

Tennisles zomer 

In de week van 7 april beginnen de zomerlessen 

weer. Lody en ik staan weer klaar om jullie flink 

te laten zweten, technische en tactische tips te 

geven en vooral om jullie met een goed gevoel 

de baan op en af te laten gaan. 

De groep tennissers die les wil, wordt steeds 

groter. Dat maakt het voor ons makkelijker om 

in te plannen op speelsterkte, ervaring en doel. 

En dat maakt het voor jullie allemaal nog leuker. 

 

Schrijf je dus allemaal snel in voor de 

tennislessen. Het officiële formulier volgt nog, 

maar je kunt alvast een mail sturen naar 

trainer@tvdedoes.nl als je graag tennisles wil. 

 

Tot op de tennisbaan! 

 

Veel plezier met competitie 

Waarschijnlijk vestigen we dit jaar een 

clubrecord qua aantal competitieteams. In ieder 

geval wel voor de laatste jaren. 

 

Dit jaar speelt de jeugd op vrijdagmiddag 

(driekwart), woensdag, zaterdag en zondag met 

4 teams competitie. Bij de senioren zijn er 2 

teams op zaterdag en maar liefst 4 teams voor 

de zomeravond competitie. En dan vergeet ik 

volgens mij nog de teams die doordeweeks 

spelen. 

Goed om te zien dat veel spelers de drempel zijn 

overgestapt en competitie gaan spelen. Er is ook 

weinig engs aan, bovendien staat gezelligheid 

voorop. 

 

Bij deze wens ik jullie allemaal veel succes en 

plezier in de competitie. Het zou leuk zijn als er 

af en toe een verslag te lezen is op de website. 

Deze kan je altijd sturen naar 

redactie@tvdedoes.nl.  

Volgend jaar gaan we voor een nog beter record! 

 

Veel tennisplezier dit voorjaar! 

 

Luuk
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Giesbeek open 2013

Ook onze sponsoren steunen Kika

24 juni tot en met 30 juni
categoriën: 5,6,7 en 8 / 18+ 

HE, HD, GD, DE, DD
inschrijven voor: 15 juni 2012 

inschrijven via: www.toernooi.nl 

Tennispark De Does
Landaansestraat 1

Giesbeek
activiteiten@tvdedoes.nl

 goedgekeurd door de K.N.L.T.B. toernooi nr.: 122219

Bondsgedelegeerde Dhr. J. Wouters

inschrijfgeld €. 8,50 per persoon per onderdeel 

er wordt gespeeld op 4 “Smash-court” banen met verlichting

er wordt gespeeld met Wilson ballen

inschrijving in ten hoogste twee onderdelen

er kunnen maximaal 120 partijen gespeeld worden
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VELDMAN SPORT
HERKENT U DIT?

 BRANDENDE VOETEN

 EEN OVERBELASTE ARM

 OVERMATIG TRANSPIREREN

 ZACHTE TENNISBALLEN

 PIJNLIJKE KRAMPACHTIGE HANDEN

 GEEN GRIP OP HET RACKET

 KROMME, PIJNLIJKE OF ZELFS          

 BLAUWE TENEN

 LAST VAN DE ZON

 EEN BEZWEET VOORHOOFD

 LAST VAN DE KNIEËN

 BLAREN ONDER DE VOETEN

 IRRITATIE AAN DE POLS

 NATTE BEZWETE KLEDING

 WEGGLIJDEN OP HET TENNISVELD

 HAREN IN HET GEZICHT

 ZERE ELLEBOOG

DE OPLOSSING? KOM BIJ ONS LANGS

Rozendaalselaan 7 6881 KX Velp 
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ACTIVITEITENKALENDER 2013 

      

      Maand Week Dag Datum Tijd Activiteit 

      

  
maandag voorjaar 

8.30-12.00 uur 
13.15-15.15 uur Schooltennis 

  
vrijdag 22-mrt 20.00 uur-eind klaverjassen 

      April wk 14 woensdag 3-apr 13.30 uur-eind Competitie woensdag jongensdubbel 

  
woensdag 3-apr 20.00 uur-eind Grabbeltennis; speelsterkte 9 en 8 

  
vrijdag 5-apr 16.30 uur-eind  Competitie driekwartteam 

  
vrijdag 5-apr 18.00-19.00 uur Maak kennis met tennis jeugd 

  
vrijdag 5-apr 19.00-20.00 uur Maak kennis met tennis senioren 

  
vrijdag 5-apr 20.00 uur-eind Openingstoernooi senioren 

  
zaterdag 6-apr Ochtend Competitie t/m 17 jaar 

  
zaterdag 6-apr Middag Competitie mix 17+ en mix 35+  

  
zondag 7-apr 

aanvang tussen 

9.00-14.00 uur Competitie t/m 14 jaar 

      

 
wk 15 woensdag 10-apr 13.30 uur-eind Competitie woensdag jongensdubbel 

  
woensdag 10-apr 20.00 uur-eind Grabbeltennis; speelsterkte 9 en 8 

  
vrijdag 12-apr 16.30 uur-eind  Competitie driekwartteam 

  
vrijdag 12-apr 19.30 uur- eind Klaverjassen tegen GSV 

  
zaterdag 13-apr Ochtend Competitie t/m 17 jaar 

  
zaterdag 13-apr Middag Competitie mix 17+ en mix 35+  

  
zondag 14-apr 

aanvang tussen 
9.00-14.00 uur Competitie t/m 14 jaar 

      

 
wk 16 woensdag 17-apr 13.30 uur-eind Competitie woensdag jongensdubbel 

  

woensdag 17-apr 20.00 uur-eind Grabbeltennis; speelsterkte 9 en 8 

  
vrijdag 19-apr 16.30 uur-eind  Competitie driekwartteam 

  
zaterdag 20-apr Ochtend Competitie t/m 17 jaar 

  
zaterdag 20-apr Middag Competitie mix 17+ en mix 35+  

  
zondag 21-apr 

aanvang tussen 
9.00-14.00 uur Competitie t/m 14 jaar 

      

 
wk 17 woensdag 24-apr 13.30 uur-eind Inhaaldag deel 1 woensdag jongensdubbel 

  
woensdag 24-apr 20.00 uur-eind Grabbeltennis; speelsterkte 9 en 8 

  
vrijdag 26-apr 16.30 uur-eind  Competitie driekwartteam 

  
zaterdag 27-apr Ochtend Competitie t/m 17 jaar 

  
zaterdag 27-apr Middag Competitie mix 17+ en mix 35+  

  

zondag 28-apr 
aanvang tussen 
9.00-14.00 uur Competitie t/m 14 jaar 

      Mei wk 18 vrijdag 3-mei 16.30 uur-eind  Inhaaldag Competitie driekwartteam 

  

zaterdag 4-mei 

 

Inhaaldag  competitie t/m 17 jaar 

  

zaterdag 4-mei 

 

Inhaaldag  competitie mix 17+ en mix 35+ 

  

zondag 5-mei 

 

Inhaaldag competitie t/m 14 jaar 

      

 

wk 19 woensdag 8-mei 13.30 uur-eind Competitie woensdag jongensdubbel 

  

donderdag 9-mei 

 

Inhaaldag  competitie t/m 17 jaar 

  

donderdag 9-mei 

 

Inhaaldag  competitie mix 17+ en mix 35+ 

  

donderdag 9-mei 

 

Inhaaldag competitie t/m 14 jaar 

  

vrijdag 10-mei 16.30 uur-eind  InhaaldagCompetitie driekwartteam 

  

zaterdag 11-mei Ochtend Competitie t/m 17 jaar 

  

zaterdag 11-mei Middag Competitie mix 17+ en mix 35+  
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zondag 12-mei 

aanvang tussen 
9.00-14.00 uur Competitie t/m 14 jaar 

      

 
wk 20 woensdag  15-mei 13.30 uur-eind Competitie woensdag jongensdubbel 

  
woensdag  15-mei 19.00 uur-eind Zomeravond Competitie 17+ 

  

vrijdag 17-mei 16.30 uur-eind  Competitie driekwartteam 

  
vrijdag 17-mei 19.30 uur-eind Pokernight Senioren 

  
zaterdag 18-mei 

 
Inhaaldag  competitie t/m 17 jaar 

  
zaterdag 18-mei 

 
Inhaaldag  competitie mix 17+ en mix 35+ 

      

 
wk 21 maandag 20-mei 

 
Inhaaldag competitie t/m 14 jaar 

  
woensdag 22-mei 13.30 uur-eind Competitie woensdag jongensdubbel 

  
woensdag 22-mei 19.00 uur-eind Zomeravond Competitie 17+ 

  
vrijdag 24-mei 16.30 uur-eind  Inhaaldag Competitie driekwartteam 

  
zaterdag 25-mei Ochtend Competitie t/m 17 jaar 

  
zaterdag 25-mei Middag Competitie mix 17+ en mix 35+  

  
zondag 26-mei 

aanvang tussen 

9.00-14.00 uur Competitie t/m 14 jaar 

      

 
wk 22 woensdag 29-mei 13.30 uur-eind Inhaaldag deel 1 woensdag jongensdubbel 

  
woensdag 29-mei 19.00 uur-eind Zomeravond Competitie 17+ 

      Juni wk 22 zaterdag 1-jun Ochtend Competitie t/m 17 jaar 

  
zaterdag 1-jun Middag Competitie mix 17+ en mix 35+  

  
zondag 2-jun 

aanvang tussen 
9.00-14.00 uur Competitie t/m 14 jaar 

      

 
wk 23 zondag 9-jun 

 
Inhaaldag competitie t/m 14 jaar 

      

 
wk .. zat. of zo. juni middag 

Beachvolleybal clinic voor de trainende 
jeugd 

      

 

wk 26 maandag 24-jun avond Kika Open 2013   Senioren 

  
dinsdag 25-jun avond Kika Open 2013   Senioren 

  
woensdag 26-jun avond Kika Open 2013   Senioren 

  
donderdag 27-jun avond Kika Open 2013   Senioren 

  
vrijdag 28-jun avond Kika Open 2013   Senioren 

  
zaterdag 29-jun gehele dag Kika Open 2013   Senioren 

  
zondag 30-jun gehele dag Kika Open 2013   Senioren 

      Juli Geen tennis activiteiten 

      Augustus wk 33 zondag 18-aug vanaf 11.00 uur Senior meets junior 

      
september 

 

7-15 sept 
In weekenden en 
ma-vrij tot 19.00 

Clubkampioenschappen Jeugd.  
Enkel, Dubbel en Mix. 

  
9-15 sept 

In weekend en 
ma-vrij vanaf 
19.00 

Clubkampioenschappen Senioren. 
Enkel, Dubbel en Mix. 

      Training: Op maandag, dinsdag en vrijdag 

Ladder competitie jeugd: Op eigen afspraak 

 Wijzigingen voorbehouden 
 

Meer info: www.tvdedoes.nl 
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De Jeugd 
 
 

In het eerste clubblad van 2013 vertellen we wat 
we dit jaar o.a. allemaal gaan doen. 

 
De wintertraining is (bijna) 
afgelopen. Binnenkort kun je je  

opgaven voor de zomertraining.  
 

 
In het voorjaar worden de gymlessen weer  
overgenomen van de basisschool. Het leuke van 

Schooltennis is dat kinderen  vanaf groep 3 een 
echte tennistraining krijgen. Hierdoor kan de 

basisschooljeugd kennis maken met tennis.  
 
Op 5 april wordt voor de jeugd en de senioren uit 

Giesbeek en omgeving een “Maak kennis met 
tennis” avond georganiseerd. Uiteraard ben jij 

dan ook van harte welkom. De jeugd tennist van 
18.00-19.00 uur en de senioren van 19.00-20.00 
uur. Het leukste zou zijn als je ook een vriendje 

of vriendinnetje mee neemt.  
 

Dit jaar gaan we weer meedoen met de KNLTB-
voorjaarscompetitie. We doen voor het eerst 
mee in 4 verschillende categorieën.  De 

allerjongsten doen mee met de mini- en 
driekwart competitie. Er 

worden al echte wedstrijden 
gespeeld  tegen kinderen 
van andere 

tennisverenigingen.  Voor 
de tweede keer gaan we 

meedoen met de 
woensdagmiddag competitie.  
  

Dit jaar gaan we voor het eerst met de jeugd 
een zaterdag- en een zondagcompetitie spelen. 

Ieder woensdag-, zaterdag- en zondag team 
krijgt een teamleider aangewezen. De teamleider 

coördineert de competitie en is het 
aanspreekpunt van het team.  
 

 
Dit jaar organiseren we in juni een 

totaal nieuw festijn voor de 
trainende jeugd. Er komt een zeer 
spectaculaire Beachvolleybal clinic 

op het strand. Deze clinic wordt 
gegeven door echte beachvolleybal kampioenen 

van Nederland. Dus zorg dat je er bij bent. Houd 
je mail in de gaten voor meer info. 
 

Op 18 augustus houden we het “Senior meets 
junior” toernooi. Je kunt dan samen met een 

ouder (vader, moeder, opa, oma, buurman, 
buurvrouw, etc.) iemand meedoen aan een 
super leuk en gezellig toernooi.  

 

In september hebben we de  

clubkampioenschappen.  Hier 
speel je wedstrijden tegen elkaar. 

We hopen natuurlijk op mooi en 
droog  weer met een stralend 
zonnetje.  

 
 

Natuurlijk hopen we dat het jaar 2013 weer net 
zo sportief en gezellig gaat worden als afgelopen 
jaar. In de activiteitenkalender ergens anders in 

het clubblad vind je de meeste data voor onze 
activiteiten terug. Zet deze data alvast in je 

agenda. 
 
We wensen je veel tennisplezier toe en we hopen 

je in je vrije tijd en tijdens de activiteiten 
natuurlijk ook te zien. 

 
Groeten van de Jeugdcommissie! 
Gaby, Remco, Sandra en Sabine 

 
Je kunt ons bereiken: 

Sabine Salomons, 
Meentsestraat 31, Giesbeek 
0313-630633 / 06-10665911 

jeugd@tvdedoes.nl 
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Van de barcommissie 
 
 

Na zich 16 jaar (!) lang te hebben ingezet voor 
de barcommissie heeft Clari Broere onlangs 

aangegeven te gaan stoppen met tennis. Zij 
heeft haar lidmaatschap per 1 januari j.l. 
beëindigd. 

 
Ondanks het feit dat zij door omstandigheden 

besloten heeft te stoppen met tennis, blijft zij als 
vrijwilliger de schoonmaak van ons clubhuis 
organiseren. Het spreekt voor zich dat de 

barcommissie haar met lede ogen ziet 
vertrekken. Clari, reuze bedankt voor al je 

inspanningen en grote betrokkenheid 
gedurende de afgelopen jaren! 
 

De barcommissie zoekt versterking! 
De barcommissie is belast met alle activiteiten 

die nodig zijn om de horeca in ons clubhuis te 
doen functioneren. Dit omvat onder andere de 

inkoop en voorraadbeheer, de uitrusting van de 
bar en de keuken, zorg dragen voor een 

regelmatige personele bezetting van de bar door 
de leden, het organiseren van de schoonmaak en 
het houden van toezicht op de goede gang van 

zaken. Verder staat de barcommissie regelmatig 
klaar om in te springen achter de bar bij grote 

drukte of uitval van een bardienst. 
 
De barcommissie bestaat op dit moment nog uit 

drie leden. Enige verjonging is zeer gewenst. Wij 
zouden daarom graag zien dat zich één of twee 

leden willen melden om toe te treden tot onze 
commissie.  
 

Aanmelden kan bij Ciro Miceli, e-mail: 
c.miceli@upcmail.nl of tel.: 06 – 45 62 22 98 

 
Rick Veldhoen 

 

    

Stop met zagen, 
hakken en kloven! 

 

Bio 
Briket 

 

 

 
 

 

De BioBriket is een niet fossiele, hernieuwbare,
gerecyclede brandstof. Voor de productie van
de  BioBriket worden geen bomen gekapt.

De grondstof voor de BioBriket bestaat uit
schoon en droog zaagsel uit productie van
hardhouten kozijnen en trappen.
Uw kachel, allesbrander of openhaard stoken
op de BioBriket biedt u vele voordelen ten
opzichte van gekloofd hout.

De BioBriket is de brandstof
van de toekommst!

WWW.Biobriket.nl
Uitmaat 4 Giesbeek 0313-631474
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BARDIENSTEN 2013 
 

Datum  Tijd   Bardienst    Activiteit 
Zondag 24 maart 10.00 – 14.00 uur Willy van Haren - 632574 Voorjaars invitatietoernooi 

14.00 – 18.00 uur Marja/Mas Pieterman – 631540 

Dinsdag 26 maart 20.30 – 23.00 uur Carla Koers – 630661  

Donderdag 28 maart 20.30 – 23.00 uur Ria Kooiker – 632625  

Dinsdag 2 april 20.30 – 23.00 uur Nanne van Dellen – 631741  

Woensdag 3 april 20.00 - einde  grabbeltennis 

Donderdag 4 april 20.30 – 23.00 uur Martha Teunissen – 630855  

Vrijdag 5 april 18.45 - einde Daan Katgert – 631871 Open Dag Maak Kennis Met 

Tennis (vanf 19.00 uur) 

Openingstoernooi vanaf 20.00 

uur 

 

Zondag  7 april 10.00 – einde Otto Salomons – 630633 Competitie, jeugdteam 

Dinsdag 9 april 20.30 – 23.00 uur Joop Willemsen – 842208  

Wonsdag 10 april 20.00 - einde Bob Mallisse grabbeltennis 

Donderdag 11 april 20.30 – 23.00 uur   

Zaterdag  13 april 10.00 – 14.00 uur  Competitie 

2 teams senioren 

1 jeugdteam 

14.00 – einde Catharina Rinsma – 632057 

16.00 - einde Martin Kruk – 632928 

Dinsdag 16 april 20.30 – 23.00 uur   

Woensdag 17 april 20.00 - einde  grabbeltennis 

Donderdag 18 april 20.30 – 23.00 uur Jacob Vreeling – 632625  

Zaterdag 20 april 10.00 – 14.00 uur Martine Wiegers – 632587 Competitie 

1 seniorteam 

1 jeugdteam 

14.00 – einde  

Zondag 21 april 10.00 – einde  Competitie, jeugdteam 

Dinsdag 23 april 20.30 – 23.00 uur Joop Willemsen - 842208  

Woensdag 24 april 20.00 - einde  grabbeltennis 

Donderdag 25 april 20.30 – 23.00 uur Bart Katgert – 631871  

Zaterdag 27 april 10.00 – 14.00 uur Martine Wiegers – 632587 Competitie 

Schoolvakanties 

 

2 seniorenteams 

1 jeugdteam 

14.00 – einde  

16.00 - einde  

Dinsdag 30 april 20.30 – 23.00 uur Carla Koers – 630661 Schoolvakanties 

Donderdag 2 mei 20.30 – 23.00 uur Harrie Pelgrim - 631035 Schoolvakanties 

Zaterdag 4 mei Geen bardienst Zonodig bardienst aanvragen bij 

bar. cie. 

Inhaaldag competitie 

Dinsdag 7 mei 20.30 – 23.00 uur Martha Teunissen – 630855  

Donderdag 9 mei Geen bardienst Zonodig bardienst aanvragen bij 
bar. cie. 

Inhaaldag competitie 

(hemelvaart) 

20.30 – 23.00 uur   

Zaterdag 11 mei 13.00 – 16.00 uur  Competitie 

 

2 seniorenteams 

16.00 - einde  

 

Dinsdag 14 mei 20.30 – 23.00 uur Otto Salomons – 630633  

Woensdag 15 mei 19.00 - einde Joeri van Slooten – 631359 Zomeravondcompetitie 
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Donderdag 16 mei 20.30 – 23.00 uur Joop Willemsen – 842208  

Vrijdag 17 mei 19.15 - einde Catharina Rinsma - 632057 Pokernight vanaf 19.30 uur 

Esther Witjes - 630000 

Zaterdag 18 mei Geen bardienst Zonodig bardienst aanvragen bij 
bar. cie. 

Inhaaldag competitie 

Dinsdag 21 mei 20.30 – 23.00 uur   

Woensdag 22 mei 19.00 – einde Harry Pelgrim – 631035 Zomeravondcompetitie 

Donderdag  23 mei 20.30 – 23.00 uur Bart Katgert – 631871  

Zondag 26 mei 10.00 - einde  Competitie, jeugdteam 

Dinsdag 28 mei 20.30 – 23.00 uur   

Woensdag 29 mei 19.00 - einde  Zomeravondcompetitie 

Donderdag 30 mei 20.30 – 23.00 uur Ria Kooiker - 632625  

Zondag 2 juni 10.00 - einde  Competitie, jeugdteam 

Dinsdag 4 juni 20.30 – 23.00 uur Bob Mallisse  

Woensdag 5 juni 19.00 - einde Harry Pelgrim - 631035 Zomeravondcompetitie 

Donderdag 6 juni 20.30 – 23.00 uur Martha Teunissen - 630855  

Zaterdag 8 juni Geen bardienst Zonodig bardienst aanvragen bij 
bar. cie. 

Inhaaldag competitie 

Dinsdag 11 juni 20.30 – 23.00 uur Carla Koers – 630661  

Woensdag 12 juni 19.00 - einde Joeri van Slooten – 631359 Zomeravondcompetitie 

Donderdag 13 juni 20.30 – 23.00 uur   

Dinsdag 18 juni 20.30 – 23.00 uur Otto Salomons – 630633  

Woensdag 19 juni 19.00 - einde Esther Witjes – 630000 Zomeravondcompetitie 

Donderdag 20 juni 20.30 – 23.00 uur Sandra Wiggers  

Maandag 24 juni 18.45 - einde  KIKA Open 

 

Dinsdag 25 juni 18.45 - einde Joop Willemsen - 842208 KIKA Open 

 

Woensdag 26 juni 18.45 - einde Dennis van Aalst – 0313 - 630328 KIKA Open 

Catharina Rinsma – 632057 

Donderdag 27 juni 18.45 - einde Jacob Vreeling - 632625 KIKA Open 

Vrijdag 28 juni 18.45 - einde Nanne van Dellen - 631741 KIKA Open 

Zaterdag 29 juni 10.00 – 14.00 uur  KIKA Open 

14.00 – einde  

 

Zondag 30 juni 10.00 – 14.00 uur Martine Wiegers - 632587 KIKA Open 

14.00 - einde  

 

Zomerstop  Geen bardienst Schoolvakanties 

 

 
OPMERKING: Het is tot op heden (nog) niet gelukt om het bardienstrooster helemaal in te vullen. Ik 
heb nog niet iedereen kunnen bereiken, maar om voor elke activiteit een bardienst te regelen lijkt niet 

helemaal te gaan lukken. Ben je nog niet voor bardienst ingedeeld of wil je nog een paar extra diensten 
draaien, mail mij dan even (h.veldhoen8@upcmail.nl). Aan de lege plekken in het rooster kan je zien 

welke bardiensten nog moeten worden ingevuld. 
 
Bij voorbaat dank! 

 
Rick Veldhoen 
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In het zonnetje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevens een oproep aan alle leden die het formulier nog niet hebben ingeleverd: neem even contact op 

met ledenadministratie (ledenadministratie@tvdedoes.nl), waarschijnlijk hebben we u niet weten te 

bereiken omdat uw e-mailadres niet bij ons bekend is/was. Alvast bedankt voor uw begrip en uw 

medewerking! Jorrin van Dellen 

 

 

 

Alle leden die het contactgegevens 

formulier hebben ingeleverd voor de 
vernieuwde – elektronische - 

ledenadministratie!  
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 Wij waarderen uw steun
Sponsoren bedankt!

Buffetten:
Warm-Koud, Hapjes, Bourgondisch, e.a.

op iedere gewenste locatie
www.hofvaneden-catering.nl

tel. 0653943219

Doetinchem   0314 - 369 111
Zevenaar   0316 - 341 848

www.stolwijkkelderman.nl 
   

van Essen- Westervoort
Sierbestrating & Banden

www.vanessenwestervoort.nl

Kwaliteit in nieuw- en verbouw,

WWW.EBBERSGIESBEEK.NL
0313-631474

renovatie en onderhoud sinds 1932

Rozendaalselaan 7    Velp      026 - 3619010   
Veldman Sport is onderdeel van de Ter Hoeven Groepwww.veldmansport.nl

“De Veerstal”
Recreatiepark & Restaurant

Erik Poot         Kerkstraat 50        Giesbeek        www.omnithera.nl

Fysiotherapie

 Alle adverteerders 
in ons clubblad
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---COLOFON--- 
 

 

T.V. De Does – verenigingsnummer 14084 

Landaansestraat 1A, Giesbeek (geen postadres/zie secretaris)   (0313) 63 11 05 

 

 

 

Bestuur vereniging 

Voorzitter  Govert Koers  voorzitter@tvdedoes.nl  (0313) 63 06 61 

Secretaris  Catharina Rinsma secretaris@tvdedoes.nl   (0313) 63 14 10 

       Kerkstraat 61, 6987 AB Giesbeek 

Penningmeester  Nanning Boerma penningmeester@tvdedoes.nl (06) 41 00 00 68 

Bestuurslid  Sabine Salomons  jeugd@tvdedoes.nl   (0313) 63 06 33 

Bestuurslid  Ciro Miceli   kantine@tvdedoes.nl   (0313) 63 18 03 

Bestuurslid  Jorrin van Dellen redactie@tvdedoes.nl  (0313) 63 17 41 

Bestuurslid  Karin van Aalst ledenbelang@tvdedoes.nl  (0313) 63 03 28 

 

Technische commissie 

Hanneke Kampstra (voorzitter, competitieleider)    (0313) 63 16 57 

Carla Koers         (0313) 63 06 61 

Jeugdcommissie 

Sabine Salomons (voorzitter) jeugd@tvdedoes.nl    (0313) 63 06 33 

Gaby Scheperkamp        (0313) 63 23 31 

Remco Tiemes        (0313) 63 04 39 

Sandra Driessen        (0313) 63 19 73  

Kantinecommissie 

Ciro Miceli (voorzitter)   kantine@tvdedoes.nl,   (0313) 63 18 03 / 0645622298 

Clari Broere          (0313) 63 16 80 

Rick Veldhoen         (0313) 63 23 32 

Ria Rouwhorst        (0313) 63 19 20 

Redactiecommissie 

Jorrin van Dellen (redactie)   redactie@tvdedoes.nl  (0313) 63 17 41 

Els van Schaik (verzending)       (0313) 63 12 35 

Reina Veldhoen (bezorging)       (0313) 63 23 32 

Ledenadministratie 

Jorrin van Dellen   ledenadministratie@tvdedoes.nl (0313) 63 17 41 

Activiteitencommissie/Open Toernooi Commissie 

Carla Koers (voorzitter)   activiteiten@tvdedoes.nl  (0313) 63 06 61 

Jolanda Beer         (0313) 63 16 25 

Ingeborg van Eden        (0313) 63 22 83 

 Martha Teunissen        (0313) 63 08 55 

Sandra van Dellen        (0313) 63 17 41 

Ingrid Hoek         (0313) 63 27 86 

 

Bestuur stichting 

Voorzitter  Nanne van Dellen  voorzitter.stichting@tvdedoes.nl (0313) 63 17 41 

Secretaris  Nanne van Dellen  secretaris.stichting@tvdedoes.nl (0313) 63 17 41 

Penning- Eddy Witjes        (0316) 63 15 92 

meester      penningmeester.stichting@tvdedoes.nl  

Bestuurslid  Bob Mallisse   sponsoring@tvdedoes.nl  (0313) 63 21 16 

 

Baan en beheercommissie 

André Rouwhorst (ploeg 1)       (0313) 63 19 20 

Wally Ruis(ploeg 2) 

Nanne Kampstra (ploeg 2)        (0313) 63 16 57 

Nanne van Dellen (contactpersoon gemeente)     (0313) 63 17 41 

 

Clubtrainer(s) 

Luuk Kool       trainer@tvdedoes.nl   (06) 51 39 86 06 

Lody Teeuwsen         (06) 27 00 82 07 

  

 

Ledenadministratie Rabobanknr. 32 16 61 524 
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Deze pas geeft u bij aankopen van  10,- een korting van 20%
Een korting van 15%

Een korting vana 10%
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Landaansestraat 1a, 6987 EK, Giesbeek

 

Accountancy   Belastingadvies   Human Resource Services 
 

It-Audit & Procesmanagement    Online boekhouden 
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