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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 
 
 

Beste leden, 

 

Het zomerseizoen belooft weer veel moois! 

 

Verderop in het boekje treft u de 

activiteitenkalender aan. Tennis in 

competitieverband of toernooivorm is erg leuk 

om aan mee te doen dus geef je op!! 

 

In de afgelopen winterperiode, die gelukkig geen 

winter wilde worden, is een wintercompetitie 

gespeeld waaraan veel leden hebben 

meegedaan. Het is een groot succes geworden. 

De organisatie was in handen van de activiteiten 

commissie die nu getrokken wordt door Ingrid 

Hoek. Ingrid bedankt. 

 

Ingrid is een actief lid van de vereniging en volgt 

nu ook Hanneke Kampstra op als 

verenigingscompetitieleider (VCL). Ingrid is 

KNLTB gediplomeerd VCL. Hanneke had al 

eerder aangegeven na vele jaren als VCL te 

willen stoppen. Hanneke heeft in de functie van 

VCL prima werk afgeleverd waarvoor wij haar 

ook op deze plaats hartelijk danken. 

 

De voorbereidingen voor het Open Toernooi (van 

23 juni tot 29 juni) verlopen prima. Dit jaar 

steunen we met een deel van de opbrengsten 

het Angerlo’s Nieuws. Ik roep iedereen op zich 

op te geven voor dit ongetwijfeld sportieve 

hoogtepunt van het tennisjaar.  

 

Voordat het open toernooi begint wordt eerst 

nog de voorjaarscompetitie gespeeld. Dit jaar is 

er zelfs een competitieteam op de vrijdagavond. 

Het zijn vaak heel leuke wedstrijden. Het is de 

moeite waard om eens te komen kijken.  

 

Ook dit jaar kunt u zich verder bekwamen in het 

mooie tennisspel. U kunt zich opgeven voor 

diverse lesmogelijkheden bij Rienk Jan.  

 

Zoals u op de ledenvergadering hebt kunnen 

horen is de financiële situatie van TV de DOES 

en De Stichting kritiek maar gaat in de goede 

richting. Om extra gelden te verwerven doen we  

mee met de Nationale Vriendenloterij. U kunt TV 

de Does steunen door daaraan mee te doen en 

dan TV de Does opgeven als goed doel. U helpt 

daarmee de club en maakt ook nog kans op 

grote prijzen. Een win –win situatie dus.  

 

Ik wens iedereen een fantastisch zomerseizoen 

toe.  

 

Govert Koers 

 

Bij het schrijven van dit voorwoord zijn bij 

Hanneke plotseling hartproblemen vastgesteld. 

Ik wens haar spoedig herstel en beterschap toe. 
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HET KLINKT AL 
LEKKERDER
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Even voorstellen… ons bestuur 
 
 

Wie ben je? 
Govert Koers. 

Ik ben getrouwd met 
Carla. Wij zijn de trotse 
opvoeders van Frits onze 

hond. Hij vormt naast 
saxofoon spelen mijn 

grootste hobby. 
 
Wat voor functie heb je binnen de 

vereniging? 
Voorzitter van de tennisvereniging. Ik doe dit nu 

ongeveer 4 jaar met veel plezier sinds de 
organisatorische splitsing in een vereniging en 
een stichting. 

 
 

. 

 
Wat houdt je functie in? 

Ik hou me samen met de overige bestuursleden 
vooral bezig met het reilen en zeilen van de 

tennisvereniging. Dat gaat om een grote 
diversiteit van activiteiten  wat het vrijwilligers 
werk interessant maakt. Als voorzitter mag je 

sturing geven aan een zeer enthousiaste club 
mensen die op hun vakgebied alle vrijheid 

hebben om te schitteren en dat doen ze dan ook. 
Als voorzitter ben je vaak niet meer dan de 
lintjesknipper, zit je de vergaderingen voor en 

indien nodig los je problemen op. Hoofddoel is 
om de vereniging te laten groeien tot een schaal 

waarbij de kosten voor onderhoud en aanleg van 
banen voor de lange termijn door de vereniging 
tegen zo laag mogelijk contributiekosten 

gedragen kunnen worden. Neemt ongeveer 3 uur 
per week in beslag. 

Wie ben je? 

Ik ben Jorrin van Dellen, 
22 jaar oud en een 
afgestudeerde orthopeda-

goog op zoek naar een 
uitdagende werkplek.  

 
Wat voor functie heb je 
binnen de vereniging? 

Bestuurslid, eindredacteur 
clubblad en ledenadministrateur. 

  
Wat houdt je functie in? 
Als ledenadministrateur verwerk ik aanvragen 

voor nieuwe lidmaatschappen en zeg ik 
lidmaatschappen voor leden op. Ik hou dus het 

gehele ledenadministratie systeem bij en 
probeer in samenwerking met de 
penningmeester, Nanning Boerma, op tijd 

betalingen, wijzingen en andere zaken te 
verwerken.  

Naast de ledenadministratie maak ik vier 

keer per jaar het clubblad voor onze vereniging. 
Het blijft altijd weer leuk om te zien wat leden 
voor stukken aanleveren en ik ben vaak blij als 

het eindresultaat weer bezorgd wordt.  
 Overigens ben ik ook degene die de 

website af en toe update en degene die alle 
mails rondstuurt namens de tennisvereniging. 
Veel werk achter de schermen dus. 

Ik doe dit vrijwilligerswerk nu ongeveer 2 
jaar (ledenadministratie 1,5 jaar). Er steekt over 

het geheel best veel tijd in dit werk, maar in 
losse delen neemt het niet veel tijd in beslag. Ik 
doe dit werk met veel plezier en ik vind het leuk 

om positieve reacties te horen over de 
verschillende commissies en/of bestuursleden. 

Lijkt het jou ook leuk om ons te helpen binnen 
de vereniging? Twijfel niet langer en stuur eens 
een mailtje!  

.
Wie ben je? 
Ik ben Karin van Aalst. 

Getrouwd met Dennis en 
moeder van Lisa en Daan. 

In het dagelijks leven 
werkzaam als sociaal 
werker in de gemeente 

Brummen.  
 

Wat voor functie heb je binnen de 
vereniging en wat houdt je functie in? 

Mijn grootste hobby is vrijetijd doorbrengen met 
Dennis en onze kids.  Ook vind ik het heel 
belangrijk om met mijn beste vrienden tijd door 

te brengen. Lezen en tennissen bieden mij de 
ontspanning die ik nodig heb. Ik kijk niet veel tv, 

maar kan wel uren achter elkaar genieten van 
goede, met name, Scandinavische series.  

Ik woon sinds 1999 in Giesbeek, dat is alweer 
bijna 15 jaar.  Giesbeek is een bijzonder dorp, 

waar het verenigingsleven een grote plaats 
inneemt.  

Ik ben zelf twee jaar geleden lid geworden 
van de tennisvereniging en 'per toeval' 
bestuurslid geworden. Het is leuk en interessant 

om mee te mogen denken over het wel en wee 
van onze vereniging en er een steentje aan te 

kunnen bijdragen. Lid zijn van een vereniging, 
betekent je ook inzetten voor die vereniging. Als 

iedereen iets doet, op het gebied van 
vrijwilligerswerk, worden de lasten ( en 
natuurlijk de lusten) eerlijk verdeeld. Ik hoop 

dan ook dat we met z'n allen ervoor blijven 
zorgen dat de vereniging goed blijft draaien.  

Ik hoop jullie allemaal weer tegen te komen op 
de tennisbaan.  
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Even voorstellen… ons bestuur 
 

Wie ben je? 

Sabine Salomons en woon 
sinds ongeveer 8 jaar in 

Giesbeek. Ik ben getrouwd 
met Otto en ben moeder 
van Oscar en Martijn.  

 
Wat voor functie heb je 

binnen de vereniging? 
Voorzitter van de 
jeugdcommissie. 

 
Wat houdt je functie in? 

Samen met de gehele jeugdcommissie 
organiseren we de activiteiten en de competities 

voor onze tennisjeugd. Wat doe ik zo allemaal? 

Ik heb contact met de trainer(s), houd een soort 
basisadministratie bij wat de jeugd betreft, ik 

heb veel mailcontact over alles wat de jeugd 
aangaat en maak me binnen het bestuur hard 
voor de jeugd. Daarnaast schrijf ik alle 

jeugdstukken voor in het clubblad. Ik doe dit 
alweer bijna 6 jaar en word altijd weer vrolijk als 

ik zie dat de kinderen helemaal stralen op en 
rond de baan. Ik steek er heel veel tijd in. Het 
aantal uren ga ik maar niet tellen. Voor de 

jeugdcommissie zijn we op zoek naar een nieuw 
commissielid die de jeugdactiviteiten mee 

organiseert en naar een vervanger voor mij. 

 

Wie ben je? 
Ciro Miceli 

 
Wat voor functie heb 
je binnen de 

vereniging? 
Voorzitter 

kantinecommissie en 
bestuurslid 

 

Wat houdt je functie in? 
Ik houd me bezig met alles wat met de kantine 

te maken heeft. Ik doe dit al 6 jaar met veel 

plezier. Als vrijwilliger hoop ik hiermee te 
bereiken, dat alle leden na het spelen naar de 

kantine komen voor een drankje en een praatje. 
Met hulp van Ria Rouwhorst achter de bar en 
Rick Veldhoen voor het indelen van de 

bardiensten proberen wij zo goed mogelijk alles 
te laten draaien.  

 
Wij zijn nog op zoek naar 1 of 2 vrijwilligers voor 
de kantinecommissie. Wil je hier meer over 

weten, neem dan contact met me op: 
kantine@tvdedoes.nl. 

Wie ben je? 

Nanning Boerma 
 

Wat voor functie heb je binnen 
de vereniging? 
Penningmeester 

 
Wat houdt je functie in? 

Ik hou me reeds 2 jaar bezig met 
de inkomsten en uitgaven van de 

vereniging. Ik vond dat ik best iets kon doen 

voor een vereniging of ander vrijwilligerswerk in 

mijn omgeving. Ik hoop hiermee te bereiken dat 
we een gezonde, gezellige en sportieve 

vereniging houden waar veel mensen veel plezier 
aan beleven.  
 

We zijn nog op zoek naar andere vrijwilligers 
voor verschillende functies binnen de vereniging. 

Het kan erg leuk zijn om een bijdrage te leveren 
aan onze vereniging. 

Wie ben je? 

Mijn naam is 
Catharina 

Rinsma, full-
time moeder 
van Maxime en 

Marcus en full-
time docente 

Frans en 
afdelingsleider 

onderbouw op het Almende College, locatie Isala 

(havo/vwo) te Silvolde. 
 

Wat voor functie heb je binnen de 

vereniging wat houdt je functie in? 
Ik ben sinds ruim 3 jaar secretaris van het 

Bestuur. Ik beleg vergaderingen, maak de 

agenda en verzorg de verslaggeving. Omdat er 

veel nieuwe ontwikkelingen zijn in Tennisland 

Nederland, die ook van belang zijn voor onze 

vereniging, is het nodig om steeds vaker te 

vergaderen. Belangrijk is dat we nieuwe leden 

werven, om te tennissen, maar ook om mee te 

denken. Wij zoeken op dit moment enthousiaste 

leden die hun steentje bij willen dragen. Binnen 

de commissies en binnen het Bestuur. 
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Even voorstellen… de stichting 
 

 
Wie ben je? 

Eddy Witjes 
 

Wat voor functie heb 
je binnen de stichting 
en wat houdt je functie 

in? 
Mijn primaire functie 

binnen de stichting is het 
penningmeesterschap 

dus zorgen dat alle 

rekeningen op tijd 
verstuurd en betaald 

worden. Daarnaast 
probeer ik een bijdrage te leveren in het 

meedenken met de overige bestuursleden over 

eventuele investeringen met als doel dat onze 
accommodatie er zo goed mogelijk up to date is. 

 
In de praktijk zit ik vaak achter de computer om 
de rekeningen te betalen of om het 

boekhoudsysteem te vullen met alle relevante 
gegevens. Samen met Bob en Nanne hebben we 

regelmatig overleg over de stand van zaken en 
over de sponsoren die wij allemaal hard nodig 
hebben om alles een beetje betaalbaar te 

houden binnen de vereniging. De tijdsbesteding 
is ca. 2 avonden per maand dus dat valt wel 

mee, we zijn overigens nog op zoek naar een 
secretaris, dus… 

 

Wie ben je? 

Mijn naam is Bob Malisse 

 

Wat voor functie heb 

je binnen de stichting 

en wat houdt je functie 

in? 

De afgelopen vijf jaar 
maak ik deel uit van het 
stichtingsbestuur. 

Mijn taak binnen de 
stichting concentreert 

zich met name op de 
sponsoractiviteiten. Een belangrijk deel van de 
tijd die ik voor de Does vrij maak 

gebruik ik voor het op pijl houden van de 
bestaande contacten en met het oog op de 

toekomst, het contracteren van nieuwe 
sponsoren. Hoeveel tijd ik hier aan besteed, daar 
heb ik geen enkel idee van. Wat ik wel weet is 

dat het met veel plezier doe.  Wie zich 
aangesproken voelt om dit plezier met mij te 

delen of om onze club als sponsor te 
ondersteunen, schroom niet: 
sponsoring@tvdedoes.nl. 

 
Naast de sponsor taken zijn er nog een paar 

bestuurlijke taken die ik samen met Nanne van 
Dellen en Eddy Witjes vervul. Deze taken hebben 
meestal betrekking op de facilitering van het 

park. Niet alleen het “praten” over het tennis 
heeft mijn belangstelling. Het spelletje zelf is de 

aanleiding dat ik al jaren lang met enige 
regelmaat op de tennisbaan te vinden ben. Door 
een blessure is echter die regelmaat dit seizoen 

hinderlijk onderbroken. Maar mede door de 
kennis en de inzet van het team van 

“Omnithera” verloopt het herstel voorspoedig en 
ga ik er vanuit dat ik op korte termijn voldoende 

hersteld ben om weer een balletje te kunnen 
slaan. We zien elkaar op de baan! 

Wie ben je? 

Mijn naam is Nanne van 

Dellen 

 

Wat voor functie heb je 

binnen de stichting en 

wat houdt je functie in? 

Stichting Tennispark De 

Does is eind 2008 
opgericht. Sindsdien ben ik 

voorzitter van het stichtingsbestuur. Samen met 

mijn mede bestuursleden Bob Mallisse 
(sponsoring) en Eddy Witjes (penningmeester) 

moet ik invulling geven aan de doelomschrijving 
van deze stichting.  

Dit doel houdt in het faciliteren van de 

beoefening van de tennissport voor de leden van 
Tennisvereniging De Does. Dit betekent o.a. dat 

wij er voor moeten zorgen dat de leden van onze 

vereniging gebruik kunnen maken van een goed 

onderhouden sportaccommodatie met de daarbij 
behorende faciliteiten. 

In de praktijk betekent dit dat wij als bestuur 
verantwoordelijk zijn voor een gezond financieel 
beheer van ons tennispark. Voor het onderhoud 

van de banen en het groen zijn, als onderdeel 
van de stichting, de leden van onze baan- en 

beheercommissie verantwoordelijk. Met hen 
hebben wij dan ook gemiddeld tweemaal per 
jaar overleg over het onderhoud van de banen 

en het benodigde budget hiervoor.   
Op basis van onze statuten dienen wij 

jaarlijks verantwoording aan het bestuur van de 
vereniging af te leggen over het door ons 
gevoerde beleid. Dit betekent dat wij dan ook 

met enige regelmaat overleg hebben met het 
bestuur van de vereniging. Tot slot ben ik nog 

verantwoordelijk voor het onderhouden van de 
contacten met de gemeente Zevenaar.
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Competitieteams de Does 
 
 

Het is erg leuk om te zien dat er veel 
inschrijvingen zijn voor de competities vanuit 

tennisvereniging de Does. Lijkt het je ook eens 
leuk om mee te spelen? Geef je dan nu nog op 
voor de najaarscompetitie. Of kom eens kijken 

bij de andere teams en moedig ze aan! 
 

Voorjaarscompetitie: 
 
Vrijdagavond dames dubbel 40+ 

Sandra v.d. Bosch, Tineke Stabbing, Marian 
Kölzer, Trudy Gossink, reserve Carla Koers 

 
zaterdagmiddag gemengd 17+ 
Sabine Salomons, Sandra Waller Diemont, 

Esther Witjes, Bart Katgert, Dennis van Aalst 
 

Zaterdagmiddag gemend 35+ 
Sandra van Dellen, Jolanda Beer, Ingrid Hoek 
Nanne van Dellen, Jeffrey Beer, Jorno Staring 

 
Zomeravondcompetitie (woensdag) 

 
Gemengd dubbel 
Claire O'Donovan, Karin van Aalst, Irene 

Wigman, Jos Baars, Eddy Witjes 
 

Herendubbel 
 

Team 1 
Tom Kelderman, Jorno Staring, Epco 
Schierboom, Amadee Holkenborg, Ruud 

Koekkoek, Otto Salomons, Chiel Segerink 
 

Team 2  
Ron Ribbers, Eddie Kunne, Frans Kutschruiter, 
Willy van Haren, Wouter Dekkers, Patrick van 

Ree 
 

Team 3 
Cees Rutgers, Bennie Rutgers, Rudy Jansen, 
Stefan Willemsen, Anton Witjes 

 
Voor de najaarscompetitie zijn de teams nog niet 

bekend. Opgeven hiervoor kan nog steeds! Stuur 
een mail naar activiteiten@tvdedoes.nl. Wil je 
eerst meer informatie over deze competitie? 

Schroom dan niet en neem contact op met mij of 
neem eens een kijkje op de website van de 

KNLTB. 
 
Ingrid Hoek 

VCL
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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 

Grabbeltennis 
Woensdagavond grabbeltennisavond! 

 

Vorig jaar 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.  

 Vanaf heden is er weer iedere 

woensdagavond grabbeltennisavond. Vanaf 

20.00 uur is iedereen welkom. Ben je 

tenniss(t)er 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 namelijk 

gewisseld, opnieuw rackets verdeeld en kan 

je weer meedoen. 
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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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De jeugd 
 

In het eerste clubblad van 2014 vertellen we wat 
we dit jaar o.a. allemaal gaan doen. 

 
De wintertraining is al afgelopen, 

doordat we een hele zachte winter 
hebben gehad. Binnenkort kun je je 
opgeven voor de zomertraining.  

 
In week 13 en 14 

worden de gymlessen 
weer overgenomen van 
de basisschool uit 

Giesbeek. 
We hopen het ook nog 

met de basisschool in 
Lathum te kunnen realiseren. 

Het leuke van Schooltennis is dat kinderen 

vanaf groep 3 t/m 8 een echte tennistraining 
krijgen. Hierdoor kan de basisschooljeugd kennis 

maken met tennis.  
 
Op 4 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 jij ook een vriendje 
of vriendinnetje meeneemt.  

Dit jaar gaan we meedoen met de KNLTB-

competities. De jongste jeugd speelt mee met de 
World Tour en de oudere jeugd speelt de reeds 

bij ons bekende competitie. World Tour is voor 
ons helemaal nieuw, maar het is wel ontzettend 
leuk.  

 
Dit jaar gaan we met de oudere jeugd een 

zaterdag- en een zondagcompetitie spelen. 
Niks is leuker om te tennissen met gezelligheid 
om je heen. Dus schroom je niet en kom onze 

jeugd aanmoedigen!  

Dit jaar organiseren we een totaal 
nieuw festijn voor de jeugd. Er komt 
een zeer gezellige Regenboog BBQ. 

Wanneer? … Dat ligt aan het  
weer.  

 

 

 

We gaan gezellig  BQ-en en je 
kan ondertussen vrij tennissen. 

Iedere tennisbaan is ingericht 
naar de kleur van de bal. (Rood, 

Oranje, Groen en Geel). Dus zorg 
dat je er bij bent. Hou je mail in 
de gaten voor meer informatie. 

Op 15 juni 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.  

Van 6 t/m 14 september 

hebben we de  
jeugdclubkampioenschappen. 

Deze loopt grotendeels gelijk 
met de senioren. Hier speel je 

wedstrijden tegen elkaar. We 
hopen natuurlijk op mooi en 
droog  weer met een stralend 

zonnetje.  

 

Op 31 oktober krijgen we nog 

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

WWHHOOOOEEEEAAAAAA… 

Tot nu toe kon je als je 7 jaar was pas starten 
met tennis. Vanaf dit jaar willen we starten met 

Tennis Whizz, dit is voor kinderen van 5 en 6 
jaar. 

Natuurlijk hopen we dat het jaar 2014 heel 
sportief en gezellig gaat worden. 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 op de tennisbaan en 
tijdens de activiteiten natuurlijk ook te zien. 

Groeten van de Jeugdcommissie! 

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 

11



Bardienstrooster 
 

Dag Tijd Bardienst Activiteit 

Zaterdag 15 maart 12.00 – 16.00 uur Ria Rouwhorst - 631920 Afsluiting wintercompetitie 

16.00 – 20.00 uur Ria Rouwhorst - 631920 

Zaterdag 29 maart 11.00 – 16.00 uur Ingrid Hoek - 632786 Opwarmingstoernooi 

Dinsdag 1 april 20.30 – 23.00 uur Carla Koers – 630661  

Donderdag 3 april 20.30 – 23.00 uur Ria Kooiker – 632625  

Vrijdag 4 april 19.00 - einde Jos Baars - 632185 Openingstoernooi 

Zaterdag 5 april 13.00 – 16.00 uur Marianne Kölzer – 475183 Competitie 

Tineke Strabbing - 479568 

16.00 - einde Joop Willemsen - 842208 

Dinsdag 8 april 20.30 – 23.00 uur Nanne van Dellen – 631741  

Donderdag 10 april 20.30 – 23.00 uur Martha Teunissen – 630855  

Vrijdag 11 april 19.00 - einde Catharina Rinsma - 632057 vrijdagavondcompetitie 

Zaterdag 12 april 13.00 – 16.00 uur Marianne Kölzer – 475183 Competitie 

Tineke Strabbing - 479568 

16.00 - einde Catharina Rinsma – 632057 

Martin Kruk – 632928 

Dinsdag 15 april 20.30 – 23.00 uur Rudy Jansen – 06-10557697  

Woensdag 16 april 20.30 – 23.00 uur Eef van Schooten – 06-43019759  

Donderdag 17 april 20.30 – 23.00 uur Ron Arons – 06-30968184  

Vrijdag 18 april 19.00 - einde Esther Witjes - 630000 vrijdagavondcompetitie 

Zaterdag 19 april 13.00 – 16.00 uur Martine Wiegers – 632587 competitie 

16.00 - einde Claire O’Donovan - 631592 

Anne-Marit Rijksen - 437671 

Dinsdag 22 april 20.30 – 23.00 uur Eddy Witjes -06-82002926  

Woensdag 23 april 20.30 – 23.00 uur Bob Mallisse - 632116  

Donderdag 24 april 20.30 – 23.00 uur Jacob Vreeling – 632625  

Vrijdag 25 april 19.00 - einde Ingrid Hoek - 632786 vrijdagavondcompetitie 

Dinsdag 29 april 20.30 – 23.00 uur  Mei vakantie 

Woensdag 30 april 20.30 – 23.00 uur Nanning Boerma – 06-41000068  

Donderdag 1 mei 20.30 – 23.00 uur Bart Katgert – 631871 Mei vakantie 

Dinsdag 6 mei 20.30 – 23.00 uur Martha Teunissen - 630855  

Woensdag 7 mei 19.00 - einde  zomeravondcompetitie 

Donderdag 8 mei 20.30 – 23.00 uur Ria Kooiker - 632625  

Vrijdag 9 mei 19.00 - einde  vrijdagavondcompetitie 

Zaterdag 10 mei 13.00 – 16.00 uur Martine Wiegers – 632587 Competitie 

16.00 - einde Jos Baars - 632185 

Uup Veenland - 631596 

Dinsdag 13 mei 20.30 – 23.00 uur Carla Koers – 630661  

Woensdag 14 mei 19.00 - einde Ingrid Hoek - 632786 zomeravondcompetitie 

Donderdag 15 mei 20.30 – 23.00 uur Sandra Waller-Diemont Hemelvaartsdag 

Vrijdag 16 mei 19.00 - einde  vrijdagavondcompetitie 

Zaterdag 17 mei 13.00 – 16.00 uur Claire O’Donovan - 631592 Competitie 

16.00 - einde Reina Veldhoen - 632332 

Trudy Niels - 632080 

Dinsdag 20 mei 20.30 – 23.00 uur Martha Teunissen – 630855  

Woensdag 21 mei 19.00 – einde  zomeravondcompetitie 

Donderdag  22 mei 20.30 – 23.00 uur Marion/Ciro Miceli - 631803  

Vrijdag 23 mei 19.00 - einde  vrijdagavondcompetitie 

Zaterdag 24 mei 13.00 – 16.00 uur  Competitie 

16.00 - einde Joop Willemsen - 842208 

Hans Niels - 632080 

Dinsdag 27 mei 20.30 – 23.00 uur Otto Salomons – 630633  

Woensdag 28 mei 19.00 - einde Eef van Schooten – 06-43019759 zomeravondcompetitie 

Donderdag 29 mei 20.30 – 23.00 uur Joop Willemsen – 842208  

Vrijdag 30 mei 19.00 - einde  vrijdagavondcompetitie 

Zaterdag 31 mei 13.00 – 16.00 uur Uup Veenland - 631596 Competitie 

16.00 - einde Jos Baars - 632185 

 

Dinsdag 3 juni 20.30 – 23.00 uur Martha Teunissen – 630855  

Woensdag 4 juni 19.00 - einde  zomeravondcompetitie 

Donderdag 5 juni 20.30 – 23.00 uur Bart Katgert – 631871  
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Dinsdag 10 juni 20.30 – 23.00 uur Ron Arons – 06-30968184  

Woensdag 11 juni 19.00 - einde  zomeravondcompetitie 

Donderdag 12 juni 20.30 – 23.00 uur Ria Kooiker - 632625  

Zondag 15 juni 11.00 - einde Kees Rutgers - 630633 Senior meets junior 

Dinsdag 17 juni 20.30 – 23.00 uur Bob Mallisse - 632116  

Woensdag 18 juni 19.00 - einde Esther Witjes – 630000 zomeravondcompetitie 

Donderdag 19 juni 20.30 – 23.00 uur Martha Teunissen - 630855  

Maandag 23 juni 18.30 - einde Sandra van den Bosch - 474327 Open toernooi 

Trudie Gossink - 476087 

Dinsdag 24 juni 18.30 - einde Carla Koers – 630661 Open toernooi 

Woensdag 25 juni 18.30 - einde Dennis van Aalst – 0313 - 630328 Open toernooi + competitie 

Catharina Rinsma – 632057 

Donderdag 26 juni 18.30 - einde Ron Arons – 06-30968184 Open toernooi 

Jacob Vreeling - 632625 

Vrijdag 27 juni 18.30 - einde Nanne van Dellen - 631741 Open toernooi 

Desireé Slikker - 630825 

Zaterdag 28 juni 10.00 – 14.00 uur  Open toernooi 

14.00 – 18.00 uur Eddy Witjes – 06-82002926 

Marion/Ciro Miceli - 631803 

18.00 - einde Anne-Marit Rijksen - 437671 

 

Zondag 29 juni 10.00 – 14.00 uur Martine Wiegers - 632587  

14.00 - einde Jos Baars - 632185 

Bennie Rutgers – 06-10088969 

Dinsdag 1 juli  Nanning Boerma – 06-41000068  

Donderdag 3 juli  Esther Witjes - 630000  

Dinsdag 8 juli  Otto Salomons – 630633  

Donderdag 10 juli  Sandra Wiggers - 632116  

Zomerstop  Geen bardienst Schoolvakanties 

 

 
Zoals jullie kunnen zien zijn niet alle bardiensten 
ingevuld. Het blijkt dat ca. 60 % van de leden 

niet bereid is om bardiensten te draaien. Een 
klein aantal leden is bij het ter perse gaan van 

dit blad nog niet bereikt. Sta je nog niet in de 
lijst maar wil je toch ingedeeld worden voor 
bardienst, mail dan (eventueel met je voorkeur) 

aan: h.veldhoen8@upcmail.nl 
 

Instructies bardienst: 
 
Draai je als eerste op een dag bardienst, haal 

dan de sleutels op bij Theet van Haren, 
Meentsestraat 115 A Giesbeek. Na afloop van de 

laatste bardienst op een dag kan je de sleutels 
daar in de brievenbus gooien (NIET 

AANBELLEN!) 
 
Gebruik je ledenpas om het toegangshek te 

openen. De sleutel voor toegang tot de sluis zit 
aan de bos. Naast de deur tussen de sluis en het 

clubhuis zit een leesapparaat van het 
alarmsysteem. Beweeg de grijze sleutelhanger 
aan de bos horizontaal voor het leesapparaat 

langs (éénmaal). Het alarm staat nu uit. De 
toegangsdeur voor het clubhuis kan nu worden 

open gemaakt. Ga bij het verlaten (en afsluiten) 
van het clubhuis omgekeerd te werk. 

 
Controleer bij aankomst op het koffieapparaat 
aan staat. Bij het draaien van bardienst gelden 

een aantal vuistregels: 
- Sta geen zelfbediening toe. 

- Deel geen rondjes namens de club uit. 
- Gebruik zelf niet meer dan twee tot drie gratis 
consumpties. 

- Kan je iets niet vinden? Vraag het aan één van 
de aanwezige leden. 

- Ruim na de laatste bardienst op een dag de 
keuken en de bar op. 
- Spoel alle glazen en zet de vaat in de 

vaatwasmachine. 
- Probeer de vaatwasmachine zoveel mogelijk - 

tijdens de bardienst alvast te laten draaien. 
- Maak voor het verlaten van het clubhuis de 

lekbak onder de biertap schoon met warm water. 
- Zet vóór het verlaten van het clubhuis de 
thermostaat op 15 graden. 

- Controleer voor het weggaan of alle deuren en 
ramen afgesloten zijn. 

- Doe bij het weggaan alle lichten uit. 
 
Bel bij problemen of vragen met Ciro Miceli: 

0313 – 63180 
 

 

 
 

 

13



 

Stop met zagen,
hakken en kloven!

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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Gouden tennisregels 
 
 

Drie ballen heen, drie ballen terug Niet schelden en niet schreeuwen 

Juiste kleding Na elke wedstrijd de baan slepen 

Fiets in het fietsenrek Publiek moedigt aan, maar bemoeit 
zich niet met de wedstrijd 

Afval in de prullenbak Racket in de hand houden 

Iedereen draagt z’n steentje bij Sportief gedrag en eerlijk tellen 
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Activiteitenkalender 2014 

Maand Week Dag Datum Activiteit Tijd 

     

 

Maart 10 zondag 9-mrt competitie rood en oranje ochtend UIT 

 

11 zaterdag 15-mrt afsluiting onderlinge wintercompetitie 12.30-18.00 uur 

 

13 zaterdag 29-mrt Opwarmdag voorjaarscompetitie 11.00 -16.30 uur 

  

maandag 24-mrt Schooltennis Paulusschool 8.30-12.00 uur  

  

donderdag 27-mrt Schooltennis Paulusschool 8.30-12.00 uur  

     

 

April 14 maandag 31-mrt Schooltennis Paulusschool 8.30-12.00 uur  

  

donderdag 3-apr Schooltennis Paulusschool 8.30-12.00 uur  

  

vrijdag 4-apr Maak kennis met tennis --> jeugd 18.00-19.00 uur 

  

vrijdag 4-apr Maak kennis met tennis --> senioren 19.00-20.00 uur 

  

vrijdag 4-apr openingstoernooi senioren 20.00 uur – einde 

  

zaterdag  5-apr competitie t/m 17 start tussen 8.30-9.00 uur 

  

zaterdag  5-apr competitie 17+ en 35+ start tussen 10.00-13.30 uur 

  

zondag 6-apr competitie rood en oranje ochtend UIT 

  

zondag 6-apr competitie t/m 14  

 

15 vrijdag 11-apr competitie DD Avond 

  

zaterdag 12-apr competitie t/m 17 start tussen 8.30-9.00 uur 

  

zaterdag 12-apr competitie 17+ en 35+ start tussen 10.00-13.30 uur 

  

zondag 13-apr competitie t/m 14  

 

16 vrijdag 18-apr competitie DD Avond 

  

zaterdag 19-apr competitie t/m 17 start tussen 8.30-9.00 uur 

  

zaterdag 19-apr competitie 17+ en 35+ start tussen 10.00-13.30 uur 

  

zondag 20-apr competitie t/m 14 ! 2e paasdag! 

 

17 vrijdag 25-apr competitie DD Avond 

     

 

Mei  18 zondag 4-mei competitie rood en oranje ochtend THUIS 

 

19 vrijdag 9-mei competitie DD Avond 

  

zaterdag 10-mei competitie t/m 17 start tussen 8.30-9.00 uur 

  

zaterdag 10-mei competitie 17+ en 35+ start tussen 10.00-13.30 uur 

  

zondag 11-mei competitie t/m 14  

 

20 woensdag  14-mei zomeravond Competitie 17+ 19.00 uur-eind 

  

vrijdag 16-mei competitie DD Avond 

  

zaterdag 17-mei competitie t/m 17 start tussen 8.30-9.00 uur 

  

zaterdag 17-mei competitie 17+ en 35+ start tussen 10.00-13.30 uur 

  

zondag 18-mei competitie t/m 14  

 

21 woensdag 21-mei zomeravond Competitie 17+ 19.00 uur-eind 

  

vrijdag 23-mei competitie DD Avond 

  

zaterdag 24-mei competitie t/m 17 start tussen 8.30-9.00 uur 

  

zaterdag 24-mei competitie 17+ en 35+ start tussen 10.00-13.30 uur 

  

zondag 25-mei competitie t/m 14  

 

22 woensdag 28-mei zomeravond Competitie 17+ 19.00 uur-eind 

  

vrijdag 30-mei competitie DD Avond 

  

zaterdag 31-mei competitie t/m 17 start tussen 8.30-9.00 uur 

  

zaterdag 31-mei competitie 17+ en 35+ start tussen 10.00-13.30 uur 

     

 

Juni 22 zondag 1-jun competitie rood en oranje ochtend THUIS 

  

zondag 1-jun competitie t/m 14  

 

23 woensdag 4-jun zomeravond Competitie 17+ 19.00 uur-eind 

 

24 woensdag 11-jun zomeravond Competitie 17+ 19.00 uur-eind 

  

zondag 15-jun Senior meets junior vanaf 11.00 uur 

 

25 woensdag 18-jun zomeravond Competitie 17+ 19.00 uur-eind 
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26 maandag 23-jun Opentoernooi senioren Avond 

  

dinsdag 24-jun Opentoernooi senioren Avond 

  

woensdag 25-jun Opentoernooi senioren Avond 

  

woensdag 25-jun zomeravond Competitie 17+ 19.00 uur-eind 

  

donderdag 26-jun Opentoernooi senioren Avond 

  

vrijdag 27-jun Opentoernooi senioren Avond 

  

zaterdag 28-jun Opentoernooi senioren Dag 

  

zondag 29-jun Opentoernooi senioren Dag 

     

 

Juli 27 zondag 6-jul competitie rood en oranje ochtend UIT 

     

 

Augustus 31 zondag 3-aug competitie rood en oranje ochtend UIT 

     

 

September 36/37 

 

6-14 

sept 

Clubkampioenschappen Jeugd. Enkel, 

Dubbel en Mix. 

In weekenden en ma-vrij  

tot 19.00 u. 

 

36/37 

 

4-14 

sept 

Clubkampioenschappen Senioren. 

Enkel, Dubbel en Mix. 

In weekenden en ma-vrij  

vanaf 19.00 u. 

     

 

Oktober 44 vrijdag 31-okt Halloween (jeugd)  

     

 

Extra info: 

   

 

Trainingen jeugd en senioren: Op dinsdag en vrijdag    

Ladder competitie jeugd: Op eigen 

afspraak 

 

  

 

Overige activiteiten en competities worden later ingepland    

     

 

     

 

Wijzigingen voorbehouden 

 

Meer info: www.tvdedoes.nl   

 

RESTAURANT & CAFETARIA ‘t Muldershuus
Snacks, lunch en diner

Meentsestraat 1 
Giesbeek 

0313-632762
www.muldershuus.nl

dinsdag t/m zondag
geopend vanaf 12 uur
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Klaverjaskoning 
 
Ook dit winterseizoen is er gestreden om de titel 

klaverjaskoning 2014 van de Does. Na 6 
gezellige speelavonden, waarvan er uiteindelijk 5 

tellen voor het eindresultaat, is nu bekend wie 
deze titel in de wacht heeft gesleept: 
 

Wally Ruis 
 
 
 

 
 

Gefeliciteerd! 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

Openingstoernooi 
Vrijdag 4 april 2014 

 
Maak Kennis met Tennis 
Tijd voor de junioren: 18.00 tot 19.00 

Tijd voor de senioren: van 19.00 tot 20.00 
 

Weet je iemand in jou omgeving die wel zou 
willen tennissen, trek hem of haar dan nu over 
de streep! Wij staan klaar om eerst de jeugd en 

daarna de senioren op een heel gezellige en 
ontspannen manier kennis te laten maken met 

tennis. Wie daarna nog een balletje wil slaan in 
het Openingstoernooi voor de senioren is van 
harte uitgenodigd om daaraan mee te doen! 

Nodig gezellig vrienden en familie uit om mee te 
komen. 

 
Openingstoernooi 
Tijd (alleen voor senioren): vanaf 20.00 

 
Het voorjaar kan weer écht beginnen als we van 

start gaan met zowel het Openingstoernooi als 
de Voorjaarscompetitie. Iedereen is welkom om 
weer even de benen te strekken, de biceps goed 

aan te spannen en vooral de bal goed te raken. 
Maar vooral: een gezellig avond met elkaar! 

Neem vrienden en familie gezellig mee. Geef je 
nu op via activiteiten@tvdedoes.nl. 
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Tenniskids 

World Tour 
 
Zondag 9 maart 2014 was het eindelijk zover! 

De afgelopen maanden is er veel over 
geschreven, maar deze dag ging werkelijk de 
Tenniskids World Tour voor onze vereniging van 

start. 
 

Het rode team (t/m 9 jaar) begon om 09.00 uur 
’s-ochtends in Velp, waar ze ontvangen werden 
in de tennishal van T.V. Beekhuizen te Velp. Na 

een korte introductie en het indelen van de 
“teams”, kon er getennist worden. Aan beide 

kanten van het veld werden de kinderen 
opgesteld. Over 5 miniveldjes werden de eerste 
10 jeugdige tennisspelers verdeeld. Hierbij wordt 

niet gekeken bij welke vereniging je speelt en 
jongens en meisjes spelen door elkaar. Een 

beetje onwennig ging iedereen van start, maar al 
snel hadden alle kinderen door hoe het spelletje 
gespeeld moest worden en werd er sportief, 

maar toch ook fanatiek gespeeld! Als een speler 
7 punten had gehaald, was het einde wedstrijd 

en mochten de eerst wachtende spelers aan de 
slag! Door de korte “wedstrijdjes” en het 
constant rouleren bleef het voor deze jeugdige 

spelers boeiend.  In de pauze hadden Sabine en 
ik even de tijd om te polsen hoe de kinderen het 

vonden. De reacties waren zeer enthousiast!  
 
Helaas hadden we geen tijd om langer te blijven, 

want ook ons Oranje Team wilden we bezoeken. 
Zij speelden in Brummen, bij Beckson T.C. 

Brummen. We hoorden dat daar de ontvangst 
ook zeer hartelijk was geweest. Via een 

Tenniskids planner werden de spelers ingedeeld, 
waarbij enkels werden afgewisseld met dubbels. 

Ze speelden korte wedstrijden van best of 3 tie-
breaks. Het was heerlijk in het zonnetje en ook 

hier werd er goed en sportief gespeeld, spelers 
en ouders vonden het ontzettend leuk. Het is 
een hele fijne manier van “competitie” spelen, 

omdat het laagdrempelig is en de jeugdspelers 
veel wedstrijden spelen. Daarbij worden de 

scores niet per persoon bijgehouden, maar 
geteld als totaalscore voor de vereniging.  
 

Kortom, een zeer goed begin van de World Tour. 
Volgende maand (6 april) spelen beide teams 

weer uit, maar op zondag 4 mei a.s. ontvangt 
T.V. de Does de Oranje Teams in Giesbeek. Kom 
een kijkje nemen vanaf 09.00 tot ongeveer 

12.00 uur! En ervaar zelf hoe leuk Tenniskids is! 
 

Karin Boxem 
 
 

De jeugdteams 
 
Oranje team   Rode team 
Lisa van Aalst   Sofie Blokland 

Sacha Bosch   Sjoerd van Haren 
Floor Dekkers   Robin Rijnsburger 

Isa van Haren   Isaac Samson 
Stijn Krijnen 
 

Oranje en Rood, heel veel succes tijdens de 
competitie! 

 
 

Denk bij uw
 aan

kopen eerst aan onze sponso
re

n 
en

 a
dv

er
te

erders 

19



Inzending: ABN toernooi 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Ter voorbereiding op de competitie zijn we 12 

februari naar t ABN toernooi geweest. We 
hebben hier een superleuke dag gehad.  

En t belangrijkste: we hebben ff de kunst 
afgekeken! 
 

Dus... Bestel die platte wagen maar alvast!  
 

Groetjes,  
Bart, Dennis, Esther, Sabine (die er helaas niet 
bij kon zijn) en Sandra 
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In het zonnetje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanneke Kampstra, een spoedig 

herstel gewenst. En daarnaast 
natuurlijk hartstikke bedankt voor je 

goede inzet als VCL! 
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Belangrijke oproep! 
 
 

De Jeugdcommissie 
heeft flink 

versterking nodig. 
Kom ons versterken! 
We zoeken minimaal 

2 à 3 gedreven 
vrijwilligers voor het 

mee organiseren van 
alle 
jeugdactiviteiten.  

 
Ook zijn we op zoek naar vervanging van onze 

jeugdvoorzitter/-coördinator.  
 

Ben jij diegene die we zoeken…? 

 
Bel 06-10665911 (Sabine). 

Naast de jeugdcommissie zoekt TV 
de Does nog meer vrijwilligers.  

 

Twijfel niet, maar doe mee want samen bereiken 
we veel meer! 

 
Sabine Salomons 
 

 
 

Clubblad 
 

Samen voor een goed milieu! 
 

Het clubblad wordt vanaf nu digitaal verstuurd 
naar iedereen. Als u op het inschrijfformulier 
heeft aangegeven het clubblad ook in papieren 

versie te willen ontvangen, ontvangt u het blad 
ook in de bus.  

 
Mocht u uw keuzes willen wijzigen, geef dit dan 

door aan redactie@tvdedoes.nl. U kunt ook altijd 
enkele papieren clubbladen in het clubhuis 
vinden. 

 
Daarnaast nog het volgende: zonder u kunnen 

we het clubblad niet vullen. We hebben onze 
leden nodig om het clubblad vorm te geven. 
Heeft u nog creatieve, leuke of handige tips of 

rubrieken die we kunnen gebruiken bij het 
maken van volgende clubbladen? Schroom niet 

en stuur een mail naar redactie@tvdedoes.nl of 
lever de volgende keer zelf kopij in voor het 
clubblad. Onze dank hiervoor. 

 
Wist u dat u oude versies van clubbladen kunt 

vinden op onze website? Kijk eens op 
www.tvdedoes.nl.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Nieuwsbrief 
 

U ontvangt van TV de Does regelmatig een 
nieuwsbrief. Echter, het kan zijn dat u de 

nieuwsbrief (nog) niet ontvangt. Dit kan 
verschillende redenen hebben, zoals een 
emailadres dat veranderd is. Mocht u in het 

vervolg wel graag de nieuwsbrief willen 
ontvangen?  Stuur dan een mail naar 

ledenadministratie@tvdedoes.nl met uw naam 
en het emailadres waarop u de nieuwsbrief zou 

willen ontvangen. 
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INSCHRIJFFORMULIER 
tennislessen zomer 2014 TV de Does 

 
Let op: Alleen als u lid bent van de vereniging, kunt u gebruik maken van onze lesfaciliteiten.  
Voor meer informatie en extra formulieren kunt u kijken op onze website www.tvdedoes.nl. 

 
De zomertraining start in de week van maandag 7 april 2014. Gedurende de schoolvakanties zijn er geen tennislessen. 
Aanmeldingen worden alleen geaccepteerd na inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. 
 

Voor- en achternaam ___________________________________________ 

Geboortedatum ___________________________________________ 

Adres ___________________________________________ 

Postcode/Woonplaats ___________________________________________ 

Telefoon privé ___________________________________________ 

Mobiel ___________________________________________ 

E-mailadres ___________________________________________ 

Tenniservaring in jaren ___________________________________________ 

 
LESKEUZE JEUGD (één hokje aankruisen s.v.p.) 

 Groep Lessen Duur Prijs p.p. 

 6/8 personen 15 50 minuten 70,00* 

*Dit bedrag wordt afgeschreven in 2 termijnen van €35. 

  

LESKEUZE SENIOREN (één hokje aankruisen s.v.p.) 

 Groep Lessen Duur Prijs p.p. 
Per maand 

 8 personen 15 60 minuten 15,00 

 6 personen 15 60 minuten 19,00 

 4 personen 15 60 minuten 28,50 

 3 personen 15 60 minuten 37,50 

 2 personen 15 60 minuten 56,50 

 2 personen 15 30 minuten 28,50 

 

Wensen 
Ik wil graag – indien mogelijk – in dezelfde groep als: 

 

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 

 
Machtiging lesgeld 
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Tennis-Solution, Steenhof 4, 6916 MJ, Tolkamer, om het verschuldigde lesgeld 
van zijn/haar bankrekeningeen af te schrijven t.b.v. de tennislessen. 
 

IBAN (rekeningnummer) [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Naam rekeninghouder ___________________________________________ 

Adres ___________________________________________ 

Woonplaats ___________________________________________ 

Datum ___________________________________________ 

Handtekening ___________________________________________ 

 
Dit formulier uiterlijk 30 maart 2014 inleveren, opsturen of mailen/scannen naar: 
Tennis-Solution    Trainer TV de Does    

Steenhof 4    t.b.v. Rienk-Jan Heemskerk   
6916 MJ Tolkamer   06 – 33 74 42 91 
info@tennis-solution.nl   trainer@tvdedoes.nl   
 
Heeft u vragen over de tennislessen dan kunt u deze mailen aan info@tennis-solution.nl.  

Voorkeur dag en tijdstip 

Tijdstip Dinsdag Vrijdag 

9.00-10.00     

10.00-11.00     

11.00-12.00     

12.00-13.00     

13.00-14.00     

14.00-15.00     

15.00-16.00     

16.00-17.00     

17.00-18.00     

18.00-19.00     

19.00-20.00     

20.00-21.00     

21.00-22.00     
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Knip uit en lever in: 

 
Tennis-Solution 

Steenhof 4 

6916 MJ Tolkamer 

info@tennis-solution.nl 

 
Trainer TV de Does 

t.b.v. Rienk-Jan Heemskerk 

06 – 33 74 42 91 

trainer@tvdedoes.nl 

 
 

Voor vragen over de tennislessen kunt u 

mailen naar info@tennis-solution.nl. 
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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  (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 

Karin Boxem         (06) 13 48 00 59 

Sandra Waller Diemont       (06) 20 11 38 54 

Karin van Haren        (06) 18 57 80 66 

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  (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 

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 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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