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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 
 
 

Wat is tennisvereniging de Does? 

 

Tennisvereniging de Does is een vereniging van 

sportieve en gezellige mensen. 

De vereniging wordt geheel draaiend gehouden 

door een groot aantal vrijwilligers. 

Een vrijwilligersvereniging is een vereniging van, 

voor en door de leden. Van elk lid wordt 

verwacht dat hij of zij een onmisbare bijdrage 

levert. Een groot aantal leden heeft dat goed 

begrepen. Veel leden zijn actief betrokken om 

tennis in een gezellige en fraaie ambiance 

mogelijk te maken. 

 

De vrijwilligersbijdrage aan de vereniging is 

echter behoorlijk uit balans. Op sommige 

vrijwilligers wordt een heel zwaar beroep gedaan 

en er zijn leden die vrijwel niets voor de 

vereniging doen. Dat willen we meer in 

evenwicht brengen.  

Om te beginnen wordt iedereen (alle senioren) 

volgend jaar ingedeeld voor twee bardiensten. 

Voordat de barindeling door de barcommissie 

wordt afgerond, krijgt iedereen de kans om 2 

data zelf in te vullen. Maak je geen gebruik van 

die mogelijkheid dan wordt je ingedeeld door de 

barcommissie. Dan kan het voorkomen dat die 

datum je niet uitkomt. In dat geval moet je zelf 

zorgen voor vervanging. Dit zorgt voor 

aanzienlijke verlichting van de barcommissie. 

Wij hopen en verwachten dat iedereen zijn 

medewerking zal verlenen. 

 

Verder wordt een groot aantal evenementen 

georganiseerd zoals Clubkampioenschappen, 

Open Toernooi, Openingstoernooi, Club 

Wintercompetitie, KNLTB Competities voor jeugd 

en voor senioren. Dat is veel werk en dan is het 

fijn dat dat gewaardeerd wordt door de leden en 

dat zij dat laten blijken door spontaan mee te 

doen. Op dit punt zijn onze leden nog wel eens 

erg afwachtend. Spontaan opgeven voor een 

evenement is een zeldzaamheid aan het worden. 

Daarmee zadel je de organisatie op met extra 

werk want om er toch een succes van te maken 

moeten leden extra worden benaderd. 

 

Voor verschillende commissies zijn we op zoek 

naar vrijwilligers die daaraan een bijdrage willen 

leveren. Dat kan op project basis. Dat wil  

 

 

zeggen dat je een afgeronde taak op je neemt. 

Om de mogelijkheden inzichtelijk te maken, 

wordt op korte termijn aan elke commissie 

gevraagd om hun activiteiten op papier vast te 

leggen in zogenoemde draaiboeken. 

 

Als we allemaal meewerken wordt het 

vrijwilligerswerk nog een stuk leuker. We 

rekenen op jullie medewerking.  

   

Ik wens alle leden een gezellig en sportief najaar 

toe. 

 

Govert Koers 
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HET KLINKT AL 
LEKKERDER
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Van de jeugdcommissie 
 
 

De zomertraining is in volle 
gang, We zien naast de training 

ook steeds meer kinderen vrij 
tennissen. Dit is super en leuk 
om te zien. Het is ook de 

bedoeling dat er naast de 
training regelmatig vrij getennist wordt. Dus… 

spreek regelmatig met elkaar af. 
 
Zoals jullie al begrepen hebben heeft Rienk-Jan 

een pittige knieblessure. Waarschijnlijk wordt hij 
deze winter hieraan geopereerd. Om de 

trainingen door te laten gaan is er gekozen om 
voor de gehele wintercyclus een goede 
vervanger in te zetten. Zijn naam is Erwin Koop. 

Wij heten hem natuurlijk van harte welkom. 
Erwin geeft vanaf heden samen met Rienk-Jan 

het laatste deel van de zomercyclus les. Zo leren 
jullie hem al een beetje kennen.   
 

In de komende weken 
ontvangen jullie per mail een 

link naar het digitale 
inschrijfformulier voor de 
wintercyclus.  

We gaan digitaal… 
Deze link zal ook te vinden 

zijn op onze website.  
Als je wintertraining wilt gaan volgen, gebruik 
dan het digitale inschrijfformulier, welke gelinkt 

is naar de website van de tennisschool zelf. 
 

Helaas konden we het “Senior meets junior” 
toernooi  niet op 15 juni houden. De nieuwe 
datum is zondag 5 oktober in de middag. Tijdens 

het “senior meets junior” toernooi kan je samen 
met een ouder iemand (vader, moeder, opa, 

oma, buurman, buurvrouw, etc.) meedoen aan 
een super leuk en gezellig toernooi.  

 
Van 5 t/m 13 september 
hebben we de jeugdclub-

kampioenschappen. Deze 
loopt dit jaar niet helemaal 

gelijk met de senioren. 
Tijdens de clubkampioen-
schappen  speel je wed-

strijden tegen elkaar. Zo 
kun je ook spelervaring 

opdoen. Helaas hebben we 
een lage opkomst, maar 
we gaan er zeker een leuk 

toernooi van maken. Volgend jaar hopen we 
natuurlijk dat bijna iedereen zich op gaat 

geven… De finales worden op zaterdag 13 
september in de ochtend gespeeld. Kom kijken 

en moedig de spelers aan   
 
We zijn op dit moment 

bezig met het vernieuwen 
van de jeugdcommissie. 

Daarnaast zal de 
jeugdcommissie in een 
andere vorm gegoten 

gaan worden. Zo zal er 
een jeugdcommissie zijn 

en er zijn mensen die 
projectmatig activiteiten 
voor de jeugd gaan 

organiseren. In het 
volgende clubblad vertellen we er meer over en 

gaan we de nieuwe aanwinsten ook aan jullie 
voorstellen.  

Mocht je je als ouder en/of senior lid ook in 
willen zetten voor onze jeugd…geef dit dan aan.  
We zijn nog op zoek naar een nieuwe 

jeugdcoördinator, iemand die de competitie van 
de oudere jeugd organiseert en iemand die mee 

komt helpen met het organiseren van de 
activiteiten. Ben jij hierin geïnteresseerd laat het 
ons weten! 

 
Op 31 oktober krijgen we nog 

een heus Halloweentoernooi.  
Wie durft het aan tegen die 
tijd??? 

WWHHOOOOEEEEAAAAAA… 
 

We wensen je veel tennisplezier toe en we 
hopen je in je vrije tijd en tijdens de activiteiten 
op de tennisbaan te zien. 

 
 

Groeten van de jeugdcommissie: 
Diedel, Gaby, Sandra, Karin B., Karin van H. en 

Sabine 
 

Je kunt ons bereiken: 

Sabine Salomons,  
Meentsestraat 31, Giesbeek 

0313-630633 / 06-10665911  
jeugd@tvdedoes.nl 
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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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Baan- en beheercommissie 
 
 

Dit jaar begon relatief rustig. Geen sneeuw of 

vorst, dus er kon het hele jaar worden getennist. 

Geen baansluiting, niet walsen, niet overmatig 

veel mos op de banen kortom een rustig begin. 

Zo nu en dan bij strooien van de infill en 

overtollige infill uit de hoeken weer terug op de 

baan brengen. 

 

Bob Malisse verschafte wat extra werk, de 

doeken van de nieuwe sponsors moesten 

worden opgehangen en de oude doeken worden 

verwijderd. 

 

Pas in de loop van de zomer kwam er steeds 

meer onkruid op en langs de banen.  

We hadden de handen meer dan vol om alles 

weer een beetje te fatsoeneren. Vele handen 

maken gelukkig licht werk. 

 

Helaas is er ook klein minpuntje. 

We hebben vorig seizoen een gereedschap kist 

aangeschaft (zie foto). Op zeker moment deze 

zomer bleek dat iemand onze steek/ringsleutels 

heeft geleend en tot nu toe niet teruggebracht. 

Wij wachten nu in spanning af, of ze nog terug 

komen.  

  

De baan- en beheercommissie 
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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

 

Stop met zagen,
hakken en kloven!
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Grote clubactie 
 

 

Samen sterk voor de club!!! 
 

Elk jaar vindt in september de Grote Clubactie 
plaats. Dit jaar doen wij voor het eerst mee en 
willen natuurlijk zo veel mogelijk loten verkopen.  

 
Van de opbrengst van de verkochte loten gaat 

maar liefst 80% (ofwel € 2,40 per lot) naar onze 
clubkas! Daarnaast maken onze lotenkopers 
kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs 

een geldbedrag van € 100.000,-! 
 

In de week van 9 en 12 
september ontvangen de 
kinderen van Rienk-Jan 

de actieboekjes.  
Hiermee gaan ze langs 

de deuren en familie om 
de loten te verkopen. 
Wat fijn is om te weten is dat we alleen met 

machtigingen werken. 
 

Vanaf 13 september gaat de actie van start!!! 
 

Voor onze best verkopende jeugdleden zijn er 
leuke prijzen te winnen:  

1e prijs: 1 privéles en een KIKAbeer 
2e prijs: een KIKAbeer 
 

Na de actie worden alle gegevens verwerkt. We 
hopen natuurlijk op een mooi bedrag voor TV de 

Does.  
 
De winnaars en het totaal opgehaalde bedrag 

wordt uiteraard daarna bekend gemaakt.  
 

Het opgehaalde bedrag (80% van elke verkocht 
lot) komt ten goede aan de jeugd van TV de 
Does. Zo houden we bijvoorbeeld de 

trainingskosten voor de jeugd zo laag mogelijk 
en kunnen we nog meer investeren in onze 

jeugd. 
 
Wil je zelf meer te weten komen over de Grote 

Clubactie? Kijk dan op www2.clubactie.nl 
 

TV de Does
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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 

RESTAURANT & CAFETARIA ‘t Muldershuus
Snacks, lunch en diner

Meentsestraat 1 
Giesbeek 

0313-632762
www.muldershuus.nl

woensdag t/m zondag
geopend vanaf 12 uur
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Bardienstrooster 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Alle bardienstvrijwilligers: bedankt!.................. 

Datum Tijd Bardienst Activiteit 

Maandag 15 september 18.45 – eind Nanning Boerma – 0641000068 Clubkampioenschappen 

Dinsdag 16 september 20.30 – 23.00 uur Martha Teunissen – 630855  

Woensdag 17 

september 

18.45 – eind Joop Willemsen - 842208  

Donderdag 18 

september 

20.30 – 23.00 uur Ria Kooiker – 632625 Clubkampioenschappen 

Vrijdag 19 september 18.45 – eind Nanne van Dellen – 631741 Clubkampioenschappen 

Dinsdag 23 september 20.30 – 23.00 uur Nanne van Dellen – 631741  

Donderdag 25 

september 

20.30 – 23.00 uur Mas/Marja Pieterman - 631540  

Vrijdag 26 september   Najaarscompetitie 

Zaterdag 27 september   Najaarscompetitie 

Dinsdag 30 september 20.30 – 23.00 uur Martha Teunissen - 630855  

Donderdag 2 oktober 20.30 – 23.00 uur Nanning Boerma – 06-41000068  

Vrijdag 3 oktober 19.00 - eind  Najaarscompetitie 

Zaterdag 4 oktober   Najaarscompetitie 

Dinsdag 7 oktober 20.30 – 23.00 uur Carla Koers - 630661  

Donderdag 9 oktober 20.30 – 23.00 uur Sandra Waller Diemont  

Vrijdag 10 oktober 19.00 – eind  Najaarscompetitie 

Dinsdag 14 oktober 20.30 – 23.00 uur Eddy Witjes – 06-82002926  

Donderdag 16 oktober 20.30 – 23.00 uur Martha Teunissen – 630855  

Vrijdag 17 oktober 19.00 – eind  Najaarscompetitie 

Dinsdag 21 oktober 20.30 – 23.00 uur Catharina Rinsma - 632057 Herfstvakantie 

Donderdag 23 oktober 20.30 – 23.00 uur Nanne van Dellen - 631741 Herfstvakantie 

Vrijdag 24 oktober 19.00 - eind  Najaarscompetitie 

Vrijdag 31 oktober   Halloween (jeugd) 
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 Uitwisseling badminton 
 
Op woensdag 24 september a.s. is er weer een 

gezellig uitwisselingstoernooi met de 
badmintonclub van Giesbeek. Erg leuk om eens 

kennis te maken met een andere racketsport in 
Giesbeek! Ditmaal zijn wij de ontvangers, dus 
laten wij de badmintonners zien hoe leuk tennis 

is. Later in het jaar doen we het omgedraaide: 
dan laten de badmintonners ons kennismaken 

met hun sport. Vorig jaar is gebleken dat dit 
voor zowel de badmintonners als voor de 
tennissers een erg leuke ervaring is. 

 
De inloop is om 19.00 uur, waarna we om 19.30 

uur starten met de wedstrijden.  Daarna sluiten 
we de avond af met een gezellige borrel. 

 
Vind je het leuk om hieraan mee te doen, mail 
dan voor opgave naar Catharina: 

secretaris@tvdedoes.nl vóór vrijdag 19 
september a.s. 
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Inloggen Afhangbord 
 

In de toekomst willen wij als vereni-
ging vaker/meer gebruik maken van het 

Afhangbord van de KNLTB. Het is hiervoor van 
belang dat iedereen zelf kan inloggen op de site 

van het afhangbord: www.afhangbord.nl. Om dit 
te doen, moet je eenmalig een wachtwoord 
aanmaken. Doe dit op de volgende manier: 

 
Ga naar deze website: 

www.afhangbord.nl/content/html/31.asp  
Vul je KNLTB nummer in (staat op je 
ledenpas).  

Je ontvangt een mail waarin je wachtwoord 
staat.  

Dit wachtwoord kan je later zelf aanpassen. 
 
Als je geen mail ontvangt op (een van) je 

mailadres(sen), is er een onjuist emailadres 
bekend bij de ledenadministrateur. Stuur dan 

een mail naar ledenadministratie@tvdedoes.nl. 
De ledenadministrateur past je mailadres aan en 
de bovenstaande stappen kunnen doorlopen 

worden. 
 

Het is belangrijk dat alle leden kunnen inloggen 
op het Afhangbord. Geef dit bericht a.u.b. door 
aan je tennismaatjes. 

 
Bedankt voor jullie medewerking! 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Facebook 

 
Wij willen onze Facebook vaker gebruiken 

ter communicatie naar leden. Hiervoor zijn 
wij op zoek naar een echte Facebook-

fanaat. Ben jij of ken jij iemand die goed 

kan omgaan met Facebook? Dan zou TV de 
Does je hulp goed kunnen gebruiken! 

 
Stuur een mail naar info@tvdedoes.nl als je 
meer voor onze vereniging wil betekenen 

via Facebook. 
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Open Toernooi commissie 
 

Als ik terugkijk naar afgelopen zomer, dan kan 

ik stellen dat we een heel goed Open Toernooi 

hebben gehad. We krijgen steeds meer spelers 

van "buiten" en allemaal zijn ze zeer te spreken 

over ons toernooi.  

 

Het is ook leuk om in poules te spelen, je speelt 

allemaal minstens twee keer, wat op veel 

toernooien niet het geval is. Doordat je 

terugkomt krijg je ook meer gevoel bij zo'n club 

en dat horen we ook terug. Spelers vinden het 

gezellig en nemen familie en vrienden mee en zo 

is het een heel geslaagd toernooi geworden. Ook 

de bondsgedelegeerde Jan Wouters en onze 

Hetty Hyper hebben zeker daaraan bijgedragen.  

Alle lof voor de medewerkers van bar, 

onderhoud, en commissie: zonder hen geen 

gezelligheid! 

 

Nu zijn de clubkampioenschappen aan de gang 

of net afgelopen en maken we ons weer op voor 

de winter. 

 

We hebben op vrijdag en zaterdag 

najaarscompetitieteams en bij voldoende 

deelname gaan we weer een onderlinge 

wintercompetitie organiseren.  

 

Kortom, voldoende reden om naar de club te 

komen om een balletje te slaan en na afloop 

even met elkaar wat te drinken.  

 

Carla Koers 
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In het zonnetje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Open Toernooi Commissie, 

bedankt voor jullie geweldige inzet 

tijdens het Open Toernooi. Ook dit 
jaar was het Open Toernooi weer 

een groot succes! 
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Sponsoren
 hartelijk bedankt!

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

op iedere gewenste locatie
www.hofvaneden-catering.nl

tel. 0653943219

C
al

l
Fr

es
h

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

 Alle adverteerders 
in ons clubblad

Tuin Concept

www.tuinconcept.com          06-23739913
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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   (06) 42 72 42 89 

       IJsvogel 26, 6988 CN Lathum 

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  (06) 11 15 72 11 

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

 

Technische commissie 

Ingrid Hoek (voorzitter, competitieleider)     (0313) 63 27 86 

Carla Koers         (0313) 63 06 61 

Jeugdcommissie 

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

Gaby Veer         (0313) 84 50 96 

Karin Boxem         (06) 13 48 00 59 

Sandra Waller Diemont       (06) 20 11 38 54 

Karin van Haren        - 

Kantinecommissie 

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

Rick Veldhoen         (0313) 63 23 32 

Ria Rouwhorst        (0313) 63 19 20 

Redactiecommissie 

Jorrin van Dellen (eindredactie)  redactie@tvdedoes.nl  (06) 11 15 72 11 

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

Reina Veldhoen (bezorging)       (0313) 63 23 32 

Ledenadministratie 

Jorrin van Dellen   ledenadministratie@tvdedoes.nl (06) 11 15 72 11 

Activiteitencommissie/Open Toernooi Commissie 

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

Ingrid Hoek         (0313) 63 27 86 

Sandra van Dellen        (0313) 63 17 41 

Jolanda Beer         (0313) 63 16 25 

Govert Koers (OTC) 

Willy van Haren (OTC) 

Bob Mallisse (OTC) 

 

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) 

Rienk-Jan Heemskerk   trainer@tvdedoes.nl   (06) 33 74 42 91 

Tennisschool TMK (Marco Kroes)       (06) 28 12 36 23 

         

  

Ledenadministratie Rabobank NL69RABO0321659058 t.n.v. TV de Does 
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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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