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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.

Van de voorzitter 
 

Trainers 

Zoals jullie misschien al gehoord hebben, heeft 

Luuk een mooie baan gevonden bij VGZ in 

Arnhem. Wij feliciteren Luuk met dit voor hem 

zeer goede nieuws. 

 

In zijn nieuwe functie kan hij de vruchten 

plukken van een intensieve maar succesvol 

afgeronde studie. Hij wordt nu beloond met een 

nieuwe uitdaging. Helaas kan hij zijn nieuwe 

baan niet combineren met het geven van 

tennisles. Dat is heel erg jammer want Luuk is 

een zeer geliefde trainer. Bij jong en oud is hij 

zeer in de smaak gevallen en hij heeft ons veel 

geleerd.  

 

Wij zijn Luuk heel dankbaar en zullen hem zeker 

gaan missen maar wij zijn blij voor hem dat hij 

zo’n mooie kans krijgt. Later zullen wij nog op 

gepaste wijze afscheid nemen van Luuk. U zult 

daarover nader per mail worden geinformeerd. 

 

Gelukkig blijft Lody zijn lessen wel geven. 

Voor de lessen van Luuk hebben wij een 

opvolger gevonden. Voor iedere trainer is het 

moeilijk om in de voetsporen van een trainer 

zoals Luuk te treden. De nieuwe trainer die dat 

aandurft is Rienk Jan (van tennisschool 

Tennissolutions van Marco Croes). Hij is een 

toptrainer die ons respect en waardering 

ongetwijfeld ook zal weten af te dwingen. 

 

Competitie 

De voorjaarscompetitie loopt nu teneinde maar 

als u de smaak te pakken heeft, kunt u zich weer 

opgeven voor de najaarscompetitie waarin alleen 

dubbels gespeeld worden. 

 

Giesbeek Open 2013 voor Kika 

Het open toernooi zal worden gehouden van 24 

juni tot en met 30 juni. Wij hopen dat dit 

toernooi nog succesvoller wordt dan vorig jaar. 

Alle tekenen staan daarvoor gunstig. Naast de 

sportieve eer zijn er ook vele mooie prijzen te 

winnen waarvoor wij onze sponsoren dankbaar 

zijn.  

 

Dit jaar is het succes van het open toernooi niet 

alleen belangrijk voor de tennisvereniging. 

Speerpunt beleid in onze vereniging is om de 

jeugd van Giesbeek zo laagdrempelig mogelijk 

met tennis vertrouwd te maken. Door ziekte 

kunnen niet alle kinderen daar van profiteren. 

Wij gunnen onze kinderen allemaal een gezonde  

toekomst vrij van (kinder)kanker. De stichting 

Kika (kinderen kankervrij) promoot daartoe 

belangrijk onderzoek dat ertoe geleid heeft dat 

nu al bijna 75 % van de kinderen met 

kinderkanker kan worden genezen. En de 

verwachting is dat dat percentage nog kan 

oplopen tot 95%. Maar daarvoor is veel geld 

nodig en ons toernooi kan daar een klein 

steentje aan bijdragen. Dankzij Kika kunnen de 

kinderen weer spelen maar dat kunt u ook.  

 

Geef u op of kom kijken en proef de sfeer van 

ons eigen open toernooi en laten we er samen 

een geslaagd toernooi van maken. 

 

Ik wens u een gezellig en sportief open toernooi 

toe. 

 

Govert Koers 
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HET KLINKT AL 
LEKKERDER
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Van de trainer 
 

Hallo tennissers, 

 

Veel leden zullen inmiddels weten dat ik per 1 

juni ga werken bij VGZ. Dit betekent dat ik stop 

als tennistrainer bij TV de Does. Heel erg 

jammer, want ik heb goede herinneringen aan 

de jaren hier.  

 

In het voorjaar van 2009 benaderde Bart Katgert 

mij met de vraag of ik het leuk zou vinden om 

een paar uur les te geven in Giesbeek. Het 

ledenaantal was flink teruggelopen, maar door 

de komst van de nieuwe banen hadden zich al 

een paar mensen gemeld die graag tennisles 

wilden.  

 

Deze trainingen verliepen heel goed en daarom 

besloot ik in de zomer om te stoppen als trainer 

in Beuningen en ‘hoofdtrainer’ te worden bij TV 

de Does. Ik wilde wel een garantie: minimaal 10 

uur aan inkomsten. Nu bijna niet meer voor te 

stellen, maar toen was 10 uur tennisles absoluut 

geen zekerheid. Vanaf het eerste moment zag ik 

het als een grote uitdaging om samen met de 

grote groep enthousiaste mensen van de club de 

tennisclub weer op de kaart te zetten.  Een paar 

speerpunten daarbij waren tennislessen 

gedurende het hele seizoen (hopelijk komen er 

nu betere winters aan) en het jeugdtennis. 

 

Nu we een paar jaar verder zijn, kunnen we 

volgens mij zeggen dat de club er al veel beter 

voor staat: er zijn meer mensen lid, er zijn meer 

competitieteams en de spelers die lid zijn, voelen 

zich meer verbonden.  

 

De weg ernaartoe was wel lang en soms ook 

best confronterend. Kinderen waarbij tennis na 

voetbal, gamen en heel veel andere dingen pas 

op de laatste plaats komt. Aan competitie spelen 

moesten ze vaak echt niet denken. Daarom ben 

ik zo ontzettend trots op de vele jeugdleden die 

tegenwoordig wel competitie spelen en die heel 

graag beter willen horen. Ga zo door! Ook bij de 

senioren kwam de terughoudendheid vaak terug: 

1x per week tennissen is genoeg, extra vrij 

spelen of een keer meedoen met een activiteit 

hoeft niet zo. Gelukkig zien steeds meer spelers 

in dat juist die extra uren tennissen voor meer 

plezier zorgen. Heel gaaf dat er nu bijvoorbeeld 

zoveel beginners zijn die in hun eerste jaar al 

zomeravondcompetitie spelen. 

 

Het werk van de afgelopen jaren was nog relatief 

makkelijk. De periode die nu aanbreekt, namelijk 

van consolideren en verder groeien, is 

waarschijnlijk moeilijker. Veel mensen steken 

ontzettend veel energie en uren in de club en dat 

lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het 

niet. Daarom is het belangrijk dat er meer 

mensen helpen om de club verder te laten 

groeien en om meer mensen naar de tennisbaan 

te lokken. Want de club heeft absoluut het 

potentieel om groter te worden! 

 

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de 

ontzettend leuke jaren. De kinderen voor hun 

grappige verhalen, inzet en enthousiasme. De 

tennissers voor hun interesse in tennis en hun 

gezelligheid. En natuurlijk alle ‘belangrijke’ 

mensen die het werken zo prettig maken. Jullie 

staan open voor goede ideeën en maken het 

werk voor de trainer erg makkelijk. Daar kunnen 

ze bij veel clubs een voorbeeld aan nemen. Lody 

en de nieuwe trainer wens ik veel succes de 

komende jaren. 

 

Ik kom zeker nog een paar keer terug op de 

club, om te beginnen tijdens het Open Toernooi. 

Het zou leuk zijn als jullie je inschrijven, zodat ik 

nog een keer jullie kunsten op de baan kan 

bewonderen!  

 

Sportieve groet, 

 

Luuk 
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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 

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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Grabbeltennis 
 

Vanaf juli:  

Woensdagavond Grabbeltennisavond! 

 

In april zijn we begonnen met het grabbeltennis 

op de woensdagavond. Dat was zeer zeker een 

succes. Iedere avond zijn er tussen de 8 en 12 

spelers geweest die met elkaar getennist 

hebben.  Zowel enkelspel als dubbelspel is er 

gespeeld. Wegens dit succes wordt 

Grabbeltennis voortgezet. 

 

Vanaf woensdag 3 juli is er weer iedere 

woensdagavond grabbeltennisavond. Vanaf 

20.00 uur is iedereen welkom. Ben je tennisser 

met speelsterkte 9 of 8, dan kan je op deze 

avond tegen anderen spelen. Het is een leuke, 

laagdrempelige activiteit voor iedereen die graag 

eens met een ander wil tennissen. Het blijkt dat 

de meeste mensen alleen naar het tennisveld 

komen en daar ter plaatse ontdekken wie er ook 

een spelletje tennis wil spelen. Dit is een leuk 

verrassingseffect. 

 

Wat is Grabbeltennis precies? 

Iedereen verzamelt bij de kantine. Daar worden 

de rackets op een hoop gelegd. Er worden steeds 

twee rackets uitgehaald. De eigenaren van de 

rackets spelen met elkaar (dubbel) of tegen 

elkaar (enkel). Na een half uur is er een korte 

pauze wordt er gewisseld. 

 

Meedoen? 

Je hoeft je niet aan te melden. Als je zin hebt, 

kom je gewoon naar het tennisveld en speel je 

mee. Je kunt de eerste keer ook eens komen 

kijken. Je kunt per week bekijken of je mee wilt 

doen.  

We beginnen om 20.00 uur, maar je kunt ook 

altijd later aanschuiven: ieder uur wordt er 

gewisseld en kan je meedoen. 
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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 

 

Stop met zagen,
hakken en kloven!
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Van de jeugd
 

 

De zomervakantie staat alweer voor de deur! 

 

De trainingen zijn volop bezig en er gaat binnen 

de trainingen wat veranderen. Zoals jullie weten 

gaat Luuk ons helaas verlaten. Hij 

heeft een leuke baan gevonden die 

precies past bij zijn studie. Zijn 

lessen worden vanaf nu gegeven 

door Rienk-Jan Heemskerk en Lody 

Teeuwsen. 

 

Luuk super bedankt dat je ons 

allemaal les hebt gegeven en 

hebt leren tennissen! Je bent 

een geweldige trainer voor 

ons geweest. We gaan je 

zeker MISSEN! 

 

De meeste van jullie kennen Lody 

al. Rienk-Jan wordt onze nieuwe 

trainer. We vinden het heel plezierig 

dat hij onze nieuwe trainer wordt. 

We wensen Rienk Jan uiteraard 

van harte welkom bij TV de Does.  

 

In het voorjaar hebben we samen met  de 

Paulusschool schooltennis gedaan. Dit was 

absoluut weer een groot succes. Alle kinderen 

hebben met veel plezier meegedaan. 

In het najaar willen we schooltennis gaan 

organiseren voor de Jonkers school en de Paulus 

school. 

 

Op 5 april jl. is er voor de jeugd en de senioren 

uit Giesbeek en omgeving een “Maak kennis met 

tennis” avond georganiseerd. 

Zowel bij de jeugd als bij de 

senioren zijn er een aantal 

deelnemers hiervan ook lid 

geworden. Daarnaast hebben we 

nog een aantal nieuwe jeugdleden gekregen. We 

heten jullie allemaal van harte welkom en net als 

iedereen van TV de Does veel tennisplezier toe.  

 

We hebben in het voorjaar meegedaan in vier 

categorieën van de KNLTB-voorjaarscompetitie. 

De driekwart -, woensdagmiddag -, zaterdag- en 

de zondagcompetitie. Ieder woensdag-, 

zaterdag- en zondagteam heeft een teamleider  

 

 

gehad. De teamleiders hebben tijdens 

de competitie alles gecoördineerd. 

Nancy, Ruud en Remco, heel erg 

bedankt voor jullie inspanningen en 

bijdragen. Dit geldt uiteraard ook voor alle 

ouders van het driekwartteam! Jullie hebben hier 

allenmaal veel tijd en energie in gestoken. 

THANX! 

 

Na een inventarisatie voor de Beachvolleybal-

clinic van 22 juni hebben we helaas moeten 

besluiten dat we dit jaar de clinic NIET door 

kunnen laten gaan. We hebben te weinig 

deelnemers. We hopen dat het volgend jaar wel  

gaat lukken. Want het is heel bijzonder om te 

doen. 

 

Op 18 augustus a.s. 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. Deze persoon hoeft 

geen lid te zijn. Daag hem/haar maar 

alvast uit… 

 

Van 7 t/m 15 september hebben we de  

clubkampioenschappen. Hier speel je wedstrijden 

tegen elkaar. Zet de datum vast in je agenda!  

Het opgaveformulier krijg je na de 

zomervakantie per mail. We hopen 

natuurlijk op mooi en droog weer 

met een stralend zonnetje.  

 

Elders in het blad vind je informatie over het 

“nieuwe tennis” voor de jeugd t/m 12 jaar. 

Hierin gaat e.e.a. veranderen. 

 

Voor in je agenda: 

zo. 18 aug. : “Senior meets Junior” toernooi 

7 t/ 15 sept.: Clubkampioenschappen Jeugd 

   

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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BARDIENSTEN 2013 
 

Datum  Tijd   Bardienst    Activiteit 
24 juni – 30 juni   KiKa Open Toernooi! 

Zomerstop  Geen bardiensten  

Zondag 18 augustus 11.00 – 17.00 uur Jos Baars - 632185 Senior meets junior 

Dinsdag 20 augustus 20.30 – 23.00 uur Catharina Rinsma – 632057  

Donderdag 22 augustus 20.30 – 23.00 uur Jacob Vreeling – 632625  

Dinsdag 27 augustus 20.30 – 23.00 uur Carla Koers – 630661  

Donderdag 29 augustus 20.30 – 23.00 uur Bart Katgert – 631871  

Dinsdag 3 september 20.30 – 23.00 uur Martha Teunissen – 630855  

Donderdag 5 september 20.30 – 23.00 uur Ria Kooiker – 632625  

Maandag 9 september 18.45 - einde Nanning Boersma – 06-41000068 Clubkampioenschappen senioren 

Dinsdag 10 september 18.45 - einde Nanne van Dellen – 631741 Clubkampioenschappen senioren 

Woensdag 11 september 18.45 - einde Dennis van Aalst – 630328 Clubkampioenschappen senioren 

Donderdag 12 september 18.45 - einde Mas/Marja Pieterman - 631540 Clubkampioenschappen senioren 

Vrijdag 13 september 18.45 - einde Daan Katgert - 631871 Clubkampioenschappen senioren 

Zaterdag 14 september 10.00 – 14.00 uur Esther Witjes - 630000 Clubkampioenschappen senioren 

14.00 – 18.00 uur Jacob Vreeling - 632625 

Wouter Dekkers – 842722  

Zondag 15 september 10.00 – 14.00 uur Willy van Haren - 632574 Clubkampioenschappen senioren 

14.00 – 18.00 uur Martine Wiegers - 632587 

Koen van Aalst – 06-20705544  

Dinsdag 17 september 20.30 – 23.00 uur Martha Teunissen - 630855  

Donderdag 19 september 20.30 – 23.00 uur Nanning Boerma – 06-41000068  

Dinsdag 24 september 20.30 – 23.00 uur Carla Koers - 630661  

Donderdag 26 september 20.30 – 23.00 uur Bennie Rutgers – 06-10088969  

Dinsdag 1 oktober 20.30 – 23.00 uur Eddy Witjes – 06-82002926  

Donderdag 3 oktober 20.30 – 23.00 uur Tim van Hofwegen – 06-23859669  

Dinsdag 8 oktober 20.30 – 23.00 uur Catharina Rinsma - 632057  

Donderdag 10 oktober 20.30 – 23.00 uur Nanne van Dellen - 631741  

Dinsdag 15 oktober 20.30 – 23.00 uur Wouter Dekkers - 842722 Schoolvakantie 

Donderdag  17 oktober 20.30 – 23.00 uur Ria Kooiker - 632625 Schoolvakantie 

Dinsdag 22 oktober 20.30 – 23.00 uur Martha Teunissen - 630855  

Donderdag 24 oktober 20.30 – 23.00 uur Esther Witjes - 630000  

Dinsdag 29 oktober 20.30 – 23.00 uur Carla Koers - 630661  

Donderdag 31 oktober 20.30 – 23.00 uur Bart Katgert - 631871  

 

Bedankt aan alle mensen die weer een bardienst willen draaien! Zonder jullie hulp zouden we het 

bardienstrooster niet vol krijgen.  

 

Ben jij ook bereid bardiensten te draaien? Ook met een keer per jaar zouden wij blij zijn. Stuur dan een 

mailtje met je gegevens naar info@tvdedoes.nl. Er zal dan contact met u worden opgenomen om te 

inventariseren wanneer en hoe vaak je een bardienst voor ons zou willen draaien. Alvast bedankt voor 

de reacties!  
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Tennis kids 
 

 

 

Het nieuwe tennis voor de jeugd t/m 12 

jaar! 

 

Wat gaat er veranderen? 

Vanaf september geldt een nieuwe 

leeftijdsindeling bij jeugdtennis. Deze indeling is 

gekoppeld aan de kleuren Rood, Oranje en 

Groen van het Tenniskids programma. De 

kleuren staan voor de baangroottes en 

soorten ballen waarmee gespeeld wordt. 

'ieder kind zijn eigen kleur' 

 

Waarom? 

Nog te vaak wordt gedacht dat de grootte van de 

baan het niveau van het kind aangeeft. Niets is 

minder waar! Aangepaste banen en ballen 

maken het spel voor de kinderen echt veel 

leuker! Plezier in het tennisspel staat 

voorop. 

 

 

De Rood en Oranje kinderen gaan 

op World-tour. 

 

Wedstrijden zijn leuk als ze op de juiste 

manier worden georganiseerd. Voor de kinderen 

in Rood en Oranje komt er een heuse World 

Tour. Negen keer per jaar 'vliegen' ze de 

planeet over voor een volgende ontmoeting. 

Samen strijden de kids voor de punten! Het 

uitgangspunt is dat ieder kind dat rally's kan 

spelen, deelneemt aan de World Tour.  

 

De huidige mini en driekwartcompetitie wordt 

vervangen door de World-tour. 

Ieder die is ingedeeld als Rood en Oranje  

kind wordt ingedeeld in voor de World-tour. 

De kleurindeling wordt gedaan door de trainer. 

De functionaris tenniskids van de 

jeugdcommissie geeft t.z.t. de informatie over 

welke kinderen wanneer moeten spelen en wie 

er rijdt.  

 

 

De World-tour wordt vanaf september 

iedere 1e zondag van de maand  

gespeeld behalve in de 

maanden december/januari en 

februari.  

 

 

 

 

Groene competitie 

In tegenstelling tot Rood en Oranje blijft de 

competitie in Groen nagenoeg 

gelijk aan de huidige opzet. De 

sets worden ingekort tot vier 

games en bij 4-4 volgt een 

tiebreak. Een derde set wordt 

ook beslist door een tiebreak 

 

De zin van de zachte ballen: 

Uitgangspunt in het tennis van nu is dat de 

kinderen zo snel mogelijk een vorm van 

tennis spelen. Vervolgens leert het kind vanuit 

dit spel beter te tennissen. Dit is totaal anders 

dan vroeger. Voorheen probeerden we de speler 

aan het spel aan te passen. Nu is dat 

omgedraaid: het spel wordt aangepast aan de 

vaardigheden van het kind. De moderne 

materialen helpen ons hier enorm bij. Denk aan 

kleinere rackets, kleinere banen en eenvoudigere 

formats. 

Een ander pluspunt zijn de blessures, kinderen 

zullen minder blessures krijgen door dit nieuwe 

systeem. 

  

Veel meer informatie hierover , interessante 

links  en leuke filmpjes vind je o.a. op 

www.tenniskids.nl.  We wensen je veel kijk 

plezier toe op de website. 
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Hoe is “Tenniskids” opgebouwd? 

 

De kleuren rood, oranje en groen vormen de 

basis van de opbouw van Tenniskids. Deze 

kleuren staan symbool voor de verschillende 

fasen die de kinderen doormaken.  

 

Rood  

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze eerste fase maken kinderen kennis met 

het tennisspel. Ze starten met het ontwikkelen 

van basisvaardigheden op het gebied van 

bewegen en coördinatie. De kinderen zijn t/m 9 

jaar oud. Ze maken kennis met leuke activiteiten 

en spelen kleine wedstrijden. Er wordt gespeeld 

met een rood/gele bal op een minibaan (6x12 

m.). Het racket is tussen de 43 en 56 cm. 

 

Oranje  

 

 

 

 

 

 

 

In de tweede fase van Tenniskids wordt gewerkt 

aan de verdere ontwikkeling. De kinderen (8 t/m 

11 jaar) leren nieuwe slagen en technieken die 

hen helpen om uiteindelijke te kunnen spelen op 

een grote baan. Er wordt gespeeld op een 

driekwartbaan (een volledige baan die in de 

lengte is ingekort tot 18 meter). Er wordt 

gespeeld met een bal die geschikt is voor het 

spelen op een driekwartbaan (zachter en lichter 

dan een normale tennisbal). Het racket is tussen 

de 56 en 63,5 cm. De wedstrijden worden steeds 

langer. 

 

Groen  

Dit is de laatste fase in de voorbereiding op ‘hele 

baan’ tennis. De kinderen zijn 10-12 jaar en 

ouder. Kinderen op deze leeftijd zijn groter en in 

staat om de hele baan te bestrijken. Technieken, 

tactieken en atletisch vaardigheden worden  

 

 

verder ontwikkeld. De wedstrijden worden weer 

wat langer en het wedstrijden spelen speelt een 

steeds belangrijkere rol. Er wordt gespeeld met 

een langzame bal die geschikt is voor tennis op 

een hele baan en met een racket dat tussen de 

63,5 en 68 cm lang is.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Wat kun je als ouders doen? 

(geldt voor iedere leeftijdscategorie) 

Je kan je kind helpen in de sportontwikkeling.  

- Belangrijk is dat kinderen plezier hebben in 

tennis. Laat daarom uw kind bij het vrij 

tennissen in de juiste fase met de juiste ballen 

en een geschikt racket spelen. Op die manier is 

het kind het best in staat de geleerde 

vaardigheden toe te passen en nieuwe 

vaardigheden zich eigen te maken. 

- Ga af en toe met uw kind buiten tennissen en 

wees positief over de verrichtingen van het kind. 

- Stimuleer de deelname aan 

clubactiviteiten. Deze zijn leuk en leerzaam! 

- Stimuleer het vrij tennissen met 

tennisvriend(inn)en op de tennisbaan. Met de 

KNLTB-pas kunnen ze zelf de poort en een deel 

van het clubhuis openen.  

- Leer de regels en de puntentelling van de fase 

waarin het kind zit. 

- Leer uw kind zich sportief te gedragen en 

respect te hebben voor de tegenstander. Dus 

ook waardering tonen voor mooie punten van de 

tegenstander.  

- Op schoolpleinen, tegen muren, in de tuin of op 

de oprit, op vakantie, overal kun je tennissen. 

Stimuleer je kind ook (wanneer mogelijk) op 

straat te tennissen want dit zijn ideale 

omstandigheden om te leren tennissen. 

- Tennis is ook spelend leren en lerend spelen. 

- Kom bij activiteiten kijken en aanmoedigen. Dit 

stimuleert het tennisspel. 

 

De jeugdcommissie 
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Foto’s competitie 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Chinezen na de laatste thuiswedstrijd van beide mixteams. 
Het was ontzettend gezellig en de competitie is zeker geslaagd! 

 
Heb jij ook leuke foto’s? Stuur ze voor volgend clubblad op naar redactie@tvdedoes.nl. 

 

Open Toernooi 

 

 

Geef je nu op 

voor het Open 

Toernooi 2013! 
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In het zonnetje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luuk Kool, bedankt voor het 

lesgeven, het leren tennissen en 
jouw bijdrage aan de club. We 

zullen je missen. Heel veel succes 

met je nieuwe baan! 
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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 Veer         (0313) 84 50 96 

Remco Tiemes        (0313) 63 04 39 

Sandra Waller Diemont        

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 

Rienk-Jan Heemskerk 

  

 

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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