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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 
 

Het belooft een mooie zomer te worden. Het WK 

voetbal, hockey, Wimbledon en natuurlijk ons 

eigen open toernooi: het Giesbeek Open. Het 

toernooi staat ook dit jaar weer in het teken van 

een goed doel. Het goede doel is regioblad 

Angerlo’s Nieuws. Dit huis aan huisblad voor 

Giesbeek, Lathum en Angerlo brengt met 

regelmaat nieuws uit onze eigen dorpen. Nieuws 

dat ons via de Gelderlander of de Telegraaf niet 

weet te bereiken maar dat van groot belang is 

voor ons verenigingsleven. Tennisvereniging de 

Does maakt dankbaar gebruik van de 

mogelijkheid om acties via het Angerlo’s Nieuws 

aan te kondigen. Het blad wordt gesponsord 

door vele regionale bedrijven maar ook door 

particulieren. Het gratis huis aan huisblad heeft 

het desondanks financieel moeilijk en kan extra 

steun best gebruiken. Wij gaan proberen via ons 

toernooi een mooi bedrag bijeen te spelen voor 

het Angerlo’s Nieuws. 

 

Giesbeek Open 2014 voor Angerlo’s Nieuws 

Het open toernooi zal worden gehouden van 

maandag 23 juni tot en met zondag 29 juni. Wij 

hopen dat de opgaande lijn zich doorzet. Het 

wordt de derde keer dat dit toernooi deze eeuw 

wordt georganiseerd met toenemende 

belangstelling. Dat is begrijpelijk want naast de 

sportieve eer zijn er ook weer vele mooie prijzen 

te winnen waarvoor wij onze sponsoren 

dankbaar zijn.  

 

Competitie 

De voorjaarscompetitie is gespeeld en dit jaar 

kunnen we twee kampioensteams begroeten: de 

dames vrijdagavond en het 1e gemengd zaterdag 

team. Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd. 

Competitie is spannend en gelukkig kunt u zich 

nog opgeven voor de najaarsdistrictscompetitie. 

 

Zomercompetitie 

Na een zeer geslaagde winterclubcompetitie is 

de vraag groot om daar ook in de zomer mee 

door te gaan. De toernooicommissie onder 

leiding van Ingrid Hoek is verantwoordelijk voor 

het succes van de wintercompetitie, waarvoor 

wij de commissie dankbaar zijn. Ongetwijfeld zal 

ook de zomercompetitie een succes worden.  

 

 

 

 

Clubkampioenschappen 

Als de meeste grote sportevenementen voorbij 

zijn en de vakantie al weer achter ons is wordt in 

september het clubkampioenschap gespeeld. Een 

prachtige afsluiting van de zomer. 

 

Na de zomer wacht het winterseizoen. Voor 

sportievelingen die niet genoeg hebben aan 

tennis: U kunt zich ook voordelig aanmelden 

voor het combilidmaatschap met de 

badmintonvereniging. Hierover leest u elders in 

dit blad meer. 

 

Ik wens u een fijne vakantie met veel 

sportplezier. 

 

Govert Koers 
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HET KLINKT AL 
LEKKERDER
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Na een jaar van hard 
trainen, voorbereidingen 

en vele teamvergade-
ringen het resultaat: 
Bart, Dennis, Sabine, 

Esther en Sandra zijn 
kampioen geworden! 

 
Een eervolle vermelding 
voor onze invaller Jacob: 

hij heeft maar liefst voor 
drie kampioenspunten 

gezorgd!  
 

Op naar de tweede 
klasse... 
We zullen zien hoe dat 

gaat lopen, we zijn al 
weer volop in training! 

 

Competitiestanden 
  

 

De voorjaarscompetitie is 
inmiddels gespeeld, met een 

bijzonder goed resultaat voor 
onze tennisclub. Het team van 

de zaterdagmiddag 17+ en ook 

het damesteam 40+ van de 
vrijdagavond zijn kampioen 

geworden! 
 

Bart, Dennis, Sabine, Sandra en Esther 

& 
Marian, Sandra, Tineke en Trudy (en hun 

invallers Carla, Wilma en Marion): 
Gefeliciteerd! 

 
 

Het team van de zaterdagmiddag 35+ is 3e 
geworden in hun poule. Toch niet verkeerd! 

 
De zomeravondcompetitie is nog in volle gang, 
en de teams kunnen uw support altijd 

gebruiken. Kom dus een keer kijken op de 
woensdagavond om ze aan te moedigen. 

 
Voor de najaarscompetitie zijn 5 teams 
aangemeld. 

 
Groetjes, 

Ingrid (VCL

 

Inzendingen van de teams 
 

Het damesdubbelteam van de vrijdagavond is 
kampioen geworden! Na zes zeer gezellige 
wedstrijden mochten we uit handen van de 

voorzitter (en Sandra) de beker en bloemen in 
ontvangst nemen.  Alle teams zullen gepast in de 

bloemetjes worden gezet tijdens de 
clubkampioenschappen in september. Proficiat! 
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Belactie 
 
Lieve leden, 

 
Zoals beschreven in de mail hebben een paar 

vrijwilligers op donderdagavond 5 juni onze 
leden benaderd om lid te worden van de 
Vriendenloterij. 

 
Deze actie is op touw gezet om vooral onze 

jeugd te kunnen blijven steunen, door 
bijvoorbeeld een goede trainer te 
betalen en met goed materiaal te 

werken. Met extra inkomsten 
kunnen wij ervoor zorgen dat 

de contributie en de lesgelden 
(m.n. voor de jeugd) zo laag 
mogelijk blijven. 

 
De actie hebben wij opgezet in 

samenwerking met de 
Vriendenloterij. 50% van elk 
verkocht lot komt rechtstreeks bij 

ons in de kas. Op deze manier kunnen 
wij onze voornemens ook 

daadwerkelijk uitvoeren! 
 
En u? U maakt kans op ontzettend mooie prijzen 

van de Vriendenloterij, steunt onze club en zit 
nergens aan vast! Nergens aan vast? Nee, want 

je kunt opzeggen per maand. Heb je dus 3 
maanden mee gedaan en kan het financieel even 
niet meer dan zeg je hem gewoon op middels 1 

telefoontje. Een win-win situatie! 
  

Tot nu toe zijn er 27 leden die of een lot gekocht 
hebben of een donatie hebben gedaan of hun 

huidige lot omgezet hebben met als doel om 

onze vereniging te steunen. 
Als al deze mensen ons een jaar lang blijven 

steunen, dan zou dat op een bedrag van ca. 
€2.500 per jaar uitkomen. 
 

DE ACTIE IS DUS GESLAAGD! 
  

Mochten er echter nog leden zijn die niet 
door ons benaderd zijn, omdat u niet 

thuis was of om een andere reden, 

dan vragen wij u om naar de site 
van de Vriendenloterij te gaan en 

de informatie te lezen. Wellicht 
bent u daarna bereid om ons 
alsnog te steunen en kans te 

maken op leuke prijzen! 
  

Ook is het mogelijk om een al 
gekocht lot om te zetten naar ons 

als goed doel: TV de Does. Vraag ook 

eens mensen om je heen (vrienden, 
ouders, kennissen) om dit te doen, zodat 

nog meer mensen ons gaan steunen.  
  
Wij willen de leden die donderdag een lot 

gekocht hebben of op een andere manier 
bijgedragen hebben dan ook heel erg bedanken 

voor het gestelde vertrouwen in onze goede 
bedoelingen voor de club!!! 
  

Met sportieve groet en dank aan de vrijwillige 
bellers, 

 
TV de Does 
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Badminton 
De andere racketsport in Giesbeek 

 

Van de badmintonvereniging 
 

In Giesbeek is al jarenlang de badmintonclub BC 
Giesbeek actief. Elke donderdag van 20:00 uur 
tot 22:00 uur wordt er een 'balletje' geslagen in 

sporthal De Panoven. Maar er zijn in 
Giesbeek meer sportievelingen met 

een racket: TV de Does.  
Het lag voor de hand om de 

beoefenaren van beide sporten eens 

met elkaar en hun sporten te laten 
kennismaken. Er heeft enige tijd 

geleden dan ook een uitwisseling 
plaatsgevonden tussen beide 
sportclubs: hoe is het voor een 

badmintonner om een tennisbal te 
slaan en hoe is het voor een tennisser 

om...? Het was natuurlijk wel even wennen maar 
toch liggen beide sporten in elkaars verlengde: 
je 'pikt het gauw op'. Ook bleek dat beide clubs 

naast sportiviteit gezelligheid erg belangrijk 
vinden en gezellig werd het dan ook. 

 

Het lijkt ons daarom een goed idee om beide 
clubs nog eens opmerkzaam te maken op het 
zogenaamde combi-lidmaatschap: voor een klein 

bedrag extra (€ 25,00!) ben je volledig 
lid van de ene club en parttime lid van 

de andere club! Dit betekent dat je als 
tennisser in de maanden 
november/december/januari óók kan 

gaan badmintonnen. Als badmintonner 
kan je in de maanden 

juli/augustus/september óók gaan 
tennissen. 

Enkele voordelen: je kan de ene 

sport afwisselen met de andere, je 
maakt kennis met nieuwe mensen, je 

neemt misschien elkaar mee van de ene sport 
naar de andere, bij slecht weer kan je kiezen 
voor een binnensport en bij mooi weer kan je 

kiezen voor een buitensport...  
 

BC Giesbeek 
 

Toelichting combiregeling 

 
Tennisvereniging TV de Does en de 

badmintonclub BC Giesbeek treffen elkaar 
jaarlijks in onderlinge uitwisselingen waarbij we 
een avond te gast zijn in de sporthal en waarbij 

BC Giesbeek een avond gast is bij de Does. Uit 
deze gezellige contacten is een combiregeling 

ontstaan. Deze regeling bestaat al sinds 2003 
maar is nog relatief onbekend. 
Daarom hieronder enige uitleg 

over de combiregeling. 
De combiregeling houdt in 

dat leden van de 
tennisvereniging gedurende drie 

maanden in het winterseizoen op 
donderdagavond mogen 
meespelen met de 

badmintonvereniging in de hal tegen 
een vergoeding van € 25,- per seizoen 

te voldoen aan de BC Giesbeek.  

 

Contactpersoon BC Giesbeek: Frank Visser 
f.visser973@chello.nl 
De regeling geldt ook andersom tegen een zelfde 

tarief waarbij leden van de badmintonclub in de 
maanden juli, augustus en september mogen 

tennissen op het tennispark. 
 

Contactpersoon TV de Does: Jorrin van Dellen 

info@tvdedoes.nl 
De leden van de badmintonclub die 

van de combiregeling gebruik willen 
maken, ontvangen dan een 

toegangspasje tot het park tegen 
een borg van € 25,-. 
 
 

 

Uitwisseling 
 

Vorig jaar hebben we een succesvolle 
uitwisseling tussen leden van de badmintonclub 
en leden van de TV de Does georganiseerd. 

Beide avonden werden druk bezocht en waren 
zeer gezellig. Ook dit jaar staan er weer twee 

avonden gepland.  
24 september 2014 bij de tennisclub. Inloop 
19.00 uur. Start 19.30 uur.  

30 oktober 2014 bij BC Giesbeek. Inloop 19.30 
uur. Start 20.00 uur.  
 

Beide avonden zullen afgesloten worden met een 
gezellig “onderonsje” aan de bar.  

U kunt zich uiterlijk voor 17 september 
inschrijven voor beide avonden bij 
secretaris@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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Van de jeugdcommissie 
 
De zomervakantie staat alweer voor de deur! 

 
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 ook regelmatig vrij 
getennist wordt. Dus… spreek regelmatig met 

elkaar af. 
 
In week 13 en 14 werden de gymlessen 

overgenomen van de basisschool uit Giesbeek. 
Het leuke van Schooltennis is dat kinderen vanaf 

groep 3 t/m 8 een echte tennistraining krijgen. 
Ook deze keer was het weer 
geslaagd. Helaas is het niet 

gelukt om het met de 
basisschool in Lathum te kunnen 

realiseren.  
 
Op 4 april werd voor de jeugd en de senioren uit 

Giesbeek en omgeving een “Maak kennis met 
tennis” avond georganiseerd. Dit was een hele 

geslaagde activiteit. De jeugd was verdeeld in 2 
groepen. Ook voor de kinderen van 5 en 6 jaar 
was er veel interesse.  

 
Dit jaar doen we mee met meerdere KNLTB-

competities. De jongste jeugd speelt mee met de 
World Tour en de oudere jeugd speelt de reeds 
bij ons bekende competitie. De World Tour is 

voor ons helemaal nieuw. Het is ontzettend leuk! 
 

Dit jaar hebben we met de oudere jeugd een 
zaterdag- en een zondagcompetitie gespeeld. 
Onze jeugd heeft het pittig gehad, maar ze 

hebben het allemaal hartstikke goed gedaan. 

Verderop in het clubblad staat meer over de 
competities. 

 
Helaas konden we het “Senior meets 

junior” toernooi  niet op 15 juni 
houden. De nieuwe datum volgt zo 
snel mogelijk. Tijdens het “senior 

meets junior” toernooi kan je 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. Dus twijfel niet en geef je 

op voor de jeugdclubkampioenschappen.  
(inschrijfformulier komt rond de 
zomervakantieperiode) 

 
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 zijn we gestart met tennis 
voor kinderen van 5 en 6 jaar. We hebben al een 

hele trainingsgroep vol met nieuwe enthousiaste 
kinderen. Dit is super! 
 

 
Dit voorjaar hebben we een aantal nieuwe 

jeugdleden erbij. Leuk dat jullie zijn gaan 
tennissen! We heten jullie allemaal van harte 
Welkom!!! 

 
 

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 

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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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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World Tour Tenniskids 
 
De World Tour Tenniskids heeft Giesbeek 

aangedaan!  
 

Afgelopen 2 maanden is T.V. de Does twee keer 
host geweest voor de World Tour van Tenniskids. 
Zoals wellicht bekend, doet onze vereniging mee 

met een Rood Team ( 6 t/m 9 jaar) en een 
Oranje Team (8 t/m 11 jaar). Elke eerste zondag 

van de maand wordt er een ochtend gespeeld 
tegen andere verenigingen, uit of thuis. Deze 
data lopen altijd samen met een groot 

tennistoernooi, zoals afgelopen juni Roland 
Garros. Veel verenigingen pakken deze kans aan 

om de tennisbaan te versieren in de kleuren van 
het World Tour-land, wat een gezellige en 
kleurrijke sfeer geeft. 

 
Bij de World Tour Rood zitten wij in een poule 
van 4 verenigingen en bij World Tour Oranje 3 

verenigingen. De KNLTB deelt aan het begin van 
een cyclus (6 x) in bij welke vereniging gespeeld 

gaat worden. Elke maand komen de jeugdspelers 
dus weer dezelfde tegenstanders tegen. 

 
Afgelopen mei was onze vereniging de host voor 
de Oranje Teams met als thema Madrid. De 

tennisbaan hadden wij versierd met gele en rode 
ballonnen en de versnaperingen probeerden wij 

ook in deze kleuren te houden. Rond kwart voor 
negen kwamen de spelers binnendruppelen en 
wordt de wedstijdindeling gemaakt. Dit gebeurt 

ter plekke met de wedstrijdplanner van 
Tenniskids en zo kan het zijn dat je moet 

dubbelen met een jongen of meisje van een 
andere vereniging als partner. Ook is het 
bijvoorbeeld mogelijk dat jouw tegenstander van 

dezelfde vereniging is.  

Er worden korte wedstrijden gespeeld van best 

of 3 Tie breaks. De sfeer zat er direct goed in, er 
werd goed gespeeld en de kinderen waren erg 

enthousiast. Rond 12 uur was het tijd om te 
stoppen en keerde iedereen huiswaarts. De 
komende maanden speelt ons Oranje Team uit, 

maar we hopen in het najaar weer de 
verenigingen bij ons te mogen ontvangen! 

 
Op 6 juni jl. mochten wij de Rode Teams 
ontvangen op onze tennisbanen. Aangezien deze 

jeugdspelers op een miniveld spelen, wordt er 
van 1 tennisbaan 4 miniveldjes gemaakt. Deze 

spelers spelen wedstrijden tot de 7 punten. Wie 
het eerste 7 punten heeft behaald, is de winnaar 
(7-6 is einde wedstrijd). Wij hadden een paar 

spelers aan de kant staan en zo gauw er een 
wedstrijd was afgelopen, konden de wachtende 

spelers gaan spelen. Om er voor te zorgen dat er 
niet steeds tegen dezelfde tegenstander wordt 
gespeeld, worden de spelers constant verdeeld 

over 2 tennisbanen. Wat een enthousiasme bij 
deze jonge spelers en wat weten ze al goed hoe 

het spel werkt. Hulp bij de telling is ook niet 
meer nodig en een bal in of uit? Ze komen er zelf 
wel uit! Ontzettend leuk om te zien. We hebben 

als jeugdcommissie genoten van deze dag. Ook 
hierbij geldt dat we hopen dat in het najaar de 

verenigingen nog een keer onze kant opkomen! 
 
Karin Boxem 
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RESTAURANT & CAFETARIA ‘t Muldershuus
Snacks, lunch en diner

Meentsestraat 1 
Giesbeek 

0313-632762
www.muldershuus.nl

dinsdag t/m zondag
geopend vanaf 12 uur

        

  

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 
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‘Dimanche 25 Mai 2014’ 
Court Philippe-Chatrier

 

Parijs. Roland Garros. Grand Slam. VIP. Roger 
Federer. Serena Williams. Een aantal 

steekwoorden van het privilege om de eerste 
ronde van Roland Garros van dichtbij mee te 
hebben mogen maken. Na het winnen van twee 

kaartjes op vrijdag, zijn we de volgende dag 
direct in de auto gestapt om op zondag de 

wedstrijden van deze legendes te kunnen 
aanschouwen. En wat was het geweldig.. 
 

Bij aankomst bij het terrein was het nog even 
zoeken gezien het feit dat wij de tickets nog niet 

hadden. Deze zouden klaarliggen bij de ‘’special 
operations partners’’- desk. Dit werd uiteindelijk 
een fikse wandeling rondom het park om 

vervolgens aan te komen bij gate ‘D’ en te 
stuiten op een taalbarrière in de vorm van een 

medewerker van Roland Garros. Enfín, na een 
paar woorden en handgebaren over en weer 
werd al snel duidelijk: ‘’oh but that’s VIP, just go 

that way.’’ Niet helemaal op de hoogte van de 
dresscode liepen wij vrij ongemakkelijk in 

spijkerbroek door naar de balie om vervolgens 
uitermate vriendelijk ontvangen te worden. De 
tickets werden nog even geprint wat ons de tijd 

gaf om al het pracht en praal te aanschouwen. 
Toegegeven; een beetje overrompeld van alle 

indrukken en afwachtend op wat er zou gaan 
komen. 
 

De keurige en representatieve 
dame kwam al vrij snel de 

tickets brengen: twee 
kaartjes voor Court 
Philippe-Chatrier (Centre 

Court), voor de gehele dag. 
Dat is een mooie prijs om te 

winnen! Alsof de weergoden 
het ons gunden, bleef het 

droog tot het begin van de 
avond. We hadden prachtige plaatsten op rij 9 
waar we prima konden vertoeven de rest van de 

dag. 
 

De eerste wedstrijd was A.Radwanska-S.Zhang. 
Dit was snel gedaan. In 62 minuten plaatste 
Agnieszka Radwanska zich al vrij eenvoudig voor 

de tweede ronde. De nummer drie van de 
plaatsingslijst werd alleen in de eerste set 

enigszins op de proef gesteld door de Chinese 
Shuai Zhang en won dan ook met 6-3, 6-0. Een 
mooie warming up voor het publiek.  

Hierna volgde de wedstrijd R.Federer-
L.Lacko. De zeventienvoudige Grand Slam-

winnaar Federer had binnen anderhalf uur een 
overwinning op de Slowaak met 6-2, 6-4 en 6-2. 
Maar wat een genot om naar te kijken! Tennis op 

wereldformaat. 

 

Even tijd voor een break. Terwijl wij in de rij 
staan voor een broodje, en nog helemaal in de 

wolken zijn van de wedstrijden, missen we alle 
commotie om ons heen. En daarbij ook Djokovic 
die rond liep in het gekrioel van mensen. 

Redelijk ontsteld dat wij geen foto hebben van 
de sympathieke ‘Djoko’, lopen we terug naar 

onze plaatsen in afwachting op de volgende 
wedstrijd met mijn persoonlijke heldin: Serena 
Williams.  

 
De Française Alize Lim lootte tegen 

trainingspartner en titelverdedigster Serena 
Williams. Deze laatstgenoemde bleek toch een 
maatje te groot voor de nummer 135 van de 

wereld. De Amerikaanse speelde vrijwel foutloos 
en ondanks alle steun van het overwegend 

Franse publiek, zegevierde Williams met 6-2 en 
6-1. Niet wetende dat Williams 5 pogingen nodig 
had voor het beslissende punt, zat ik tot vijf keer 

toe met de camera in de aanslag om dit moment 
vast te leggen. Lim gaf zich niet zomaar 

gewonnen, ha ha. Prachtig! 
De laatste, maar zeker niet de minste 

wedstrijd was die tussen J.W.Tsonga en E.Roger-

Vasselin. Het zonnetje breekt door en de 
vermoeidheid speelt op. (Nooit geweten dat het 

kijken van tennis zo vermoeiend is, ik voel me of 
ik zelf een set heb meegespeeld.) Roger-Vasselin 
wist de sterke Tsonga redelijk lang bij te benen, 

deze had het op zijn beurt zwaar in de eerste 
twee sets. Na 7-6 en 7-5 te hebben mogen 

aanschouwen, besluiten we om de reeds 
geslaagde dag te laten voor wat het was. De 
wolken naderen en de benen van Koen bungelen 

bijna op Centre Court. De laatste set 6-2 zien wij 
in de lobby van het hotel, terwijl het buiten met 

bakken uit de hemel valt..  

 

Speciaal dank aan T.V. de Does en Veldman 
Sport i.s.m. Babolat voor het beschikbaar stellen 

van de tickets. Het was een geweldige dag! 
 
Een sportieve groet, 

Koen van Rooij & Patricia Beer 
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Belangrijke oproep! 
 

De jeugdcommissie en alle anderen commissies 
hebben versterking nodig. Lijkt het jou leuk om 
soms, af en toe of projectmatig iets te 

betekenen binnen onze club? Geef je dan op om 
ons te komen versterken. 

 
Werkzaamheden variëren van korte termijn 
projecten (organiseren van een activiteit) tot 

lange termijn projecten (projectgroep starten of 
bestuursfunctie).  

 
Vooral voor de jeugdcommissie worden 
vrijwilligers gezocht. We zoeken minimaal 2 à 3 

vrijwilligers voor het mee organiseren van alle 
jeugdactiviteiten (korte termijn).  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Ook zijn we op zoek naar vervanging van onze 

jeugdvoorzitter/-coördinator (projectmatig).  
 

Ben jij diegene die we zoeken…? 

 

Bel 06-10665911 voor de jeugdcommissie 
(Sabine, voorzitter). 

Mail info@tvdedoes.nl voor overige 
werkzaamheden binnen de club. 
 

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

 
Sabine 
Salomons 
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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. 

 

Graag tot op de baan! 
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In het zonnetje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competitieteams, gefeliciteerd 

met jullie behaalde resultaten! 
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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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