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THE OFFICIAL 
STRINGING SERVICE OF
THE DUTCH DAVIS CUP TEAM

 

Stop met zagen,
hakken en kloven!
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Van de voorzitter 
 
Nieuwe voorzitter tennisvereniging de Does 

 
Tijdens de ledenvergadering van 6 februari ben 

ik benoemd tot nieuwe voorzitter van TV de 
Does. Mijn naam is Leo Engels wonende sinds 
2003 op de Giese Pan.  

 
Hoe wordt je ineens voorzitter van de 

tennisvereniging? 
 
“Je tennist niet, je was nog geen lid van de 

vereniging.” Vanuit het bestuur en de stichting 
kwam regelmatig de vraag: “Leo je bent nu met 

pensioen, heb je geen interesse voor deze 
functie?”. Ik heb namelijk redelijk bestuurlijke 
ervaring en tijd. 

 
Na lang wikken en wegen heb ik toegestemd om 

mij kandidaat te stellen en de vergadering heeft 
besloten met de benoeming tot voorzitter. 
 

Wat zijn mijn uitdagingen voor de vereniging? 
 

> Ik probeer in elk geval te zorgen voor een 
goede structuur van het bestuur. 

> Goed communiceren met de leden.  

> Regelmatig aanwezig zijn bij competitie >
 wedstrijden. 

> Proberen het ledental minimaal gelijk blijft 
en nog liever stijgt 

> De jeugd behouden voor de vereniging, 

dus doorstroom van jeugd naar senioren. 
>  Proberen een toekomstvisie te maken 

voor de vereniging samen met het 
bestuur. 

>  Zorgen dat de inkomsten groeien. 

 
Jullie zien: er nog genoeg te doen voor 

tennisvereniging de Does. Ik zie het al een leuke 
uitdaging om hier mijn steentje aan bij te 
dragen! 

 
Verder wens ik de leden die dit jaar aan de 

competitie deelnemen zeer veel succes en hoop 
dat ik vele winnaars kan feliciteren. 
 

Graag zie ik u op de baan van TV de Does. 
 

Leo Engels 
Voorzitter TV De Does 
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HET KLINKT AL 
LEKKERDER

4



TV De Does 
CLUB VAN 100! 

 

 

De Club van Honderd! is opgericht per 2015 met het doel geld ter beschikking te 

stellen voor bijzondere aanschaffingen, activiteiten of anderszins, vooral ten behoeve van 

de jeugd en in de algemene en sociale sfeer. De keuzes voor bestedingsdoelen worden 

zoveel mogelijk in overleg met het bestuur en de jeugdcommissie gemaakt. Uiteraard 

wordt het aandragen van suggesties voor een goede besteding zeer op prijs gesteld. 

Naast het inzamelen van financiële middelen heeft deze Club toch ook duidelijk een 

sociale functie. Het is de bedoeling dat een deel van de inkomsten terugvloeit naar de 

leden zelf d.m.v. drankjes en hapjes die worden aangeboden tijdens bijvoorbeeld 

toernooien, evenementen en de nieuwjaarsreceptie. 

 

Ja, ik word lid van de Club van 100!: 
 

Ik ontvang: 

- Een jaarlijkse update over de geldbesteding 

- Een naamsvermelding op het “Club van 100!-bord” 

- Een gezellige Club van 100!-middag met hapjes en drankjes tijdens het 

gezamenlijk kijken in het clubhuis van bijvoorbeeld de finale Winbledon.  

 

Achternaam en 

voorletter(s) 

____________________________ man/vrouw*  

    

Voorna(a)m(en) ____________________________ Roepnaam ______________ 

    

Straat ____________________________ Huisnummer ______________ 

    

Postcode ____________________________ Woonplaats ______________ 

    

Geboortedatum  ____________________________   

    

Telefoon privé ____________________________   

    

Mobiel ____________________________   

    

E-mailadres ____________________________   

 

Machtiging 

 

Bovengenoemde verklaart akkoord te gaan dat er eenmaal per jaar een automatische 

incasso plaatsvindt ten behoeve van de bijdrage aan de Club van 100! van TV de Does. 

 

IBAN-nummer  ____________________ t.n.v. ____________________ 

    

Datum ____________________   

    

Ik doneer €50 / €75 / €100 per jaar (omcirkel wat van toepassing is) 

  

Naamsvermelding _________________________ 

    

Handtekening _________________________ 

 

Bedankt voor uw bijdrage aan de Club van 100! 
Geef het ingevulde formulier aan Nanning Boerma of stuur op naar info@tvdedoes.nl 
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Steun TV de Does 
 

 

Knip uit en lever in: 
 

 

Penningmeester 

t.a.v. Nanning Boerma 

Meerkoet 37 

CK Lathum 
penningmeester@tvdedoes.nl 

 

of 

 

Ledenadministratie 
t.a.v. J. van Dellen 

Sluis 13 

6987 BZ Giesbeek 

ledenadministratie@tvdedoes.nl 
 

Voor vragen over de Club van 100! kunt u mailen naar 

penningmeester@tvdedoes.nl. 
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De Jeugd 
 
In dit voorjaarsclubblad van 2015 vertellen we 

wat we dit jaar o.a. allemaal gaan doen. 
 

De wintertraining is al bijna afgelopen, doordat 
we een hele zachte winter hebben gehad. 

 
Alhoewel, de laatste weken waren bar maar we 

hebben toch lekker kunnen tennissen! 
Binnenkort kun je je opgeven voor de 

zomertraining.  
 
Inloopmiddag: daar hebben de meesten vast al 

van gehoord en ook aan meegedaan. Deze 
middag is op maandag van 16.00 tot 18.00 uur. 

Jullie worden begeleid door Ruben die extra tips 
geeft en een leuke tennismiddag bezorgd! 
 

Scholentennis: Op maandag 9 maart en 
maandag 13 april worden de gymlessen weer  

overgenomen van de basisschool uit Giesbeek. 
We hopen het dit jaar 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 vrijdag 27 april wordt voor de 
jeugd en de senioren uit Giesbeek 

en omgeving een “Maak Maak 
kennis met tennis” avond 
georganiseerd.  

 
Ken jij vriendjes of vriendinnetjes die wel eens 

een tennisles willen meemaken, neem ze dan 
mee naar deze avond!  
De indeling is dit jaar: 

- 17.30-18.00 uur: 5-6 jarigen 
- 18.00-19.00 uur: 7-17 jarigen 

- 19.00-20.00 uur: de senioren 
Het leukste zou zijn als jij ook een vriendje of 

vriendinnetje meeneemt.  
 
 

Dit jaar gaan we wederom meedoen met de 
KNLTB-competities. We doen dit jaar mee met 

de rood-oranjecompetitie voor de jongste jeugd 
en we doen dit voorjaar met 1 team mee aan de 

zondagochtendcompetitie voor de jeugd van 11 

t/m 14 jaar. 

 
De eerste wedstrijden van de rood-
oranjecompetitie zijn op zondagochtend 8 maart 

van 09.00-11.00 uur (rode teams) waarbij er 5 
verenigingen bij TV de Does komen spelen. Het 
oranje team speelt deze ochtend (8 maart) uit 

bij L.T.C. De Drieslag te Hoog-Keppel.  
Het  zou natuurlijk super zijn als alle ouders van 

onze kinderen hier ook aanwezig willen zijn om 
de kinderen aan te moedigen!!! Opvolgende 

datums zullen nog aan jullie worden 
doorgegeven. 
 

Feestavond: Dit jaar willen we ook weer voor de 
jeugd een super en gezellige en lekkere en leuke 

en niet te vergeten feestavond organiseren. De 
voorlopige datum staat op vrijdag 22 mei. Het 
thema moeten we nog bedenken maar als jullie 

goede ideeën hebben geef dat dan door aan de 
jeugdcommissie via de mail:  jeugd@tvdedoes.nl 

 
Natuurlijk hopen we dat het jaar 2015 heel 
sportief en gezellig gaat worden.  

 
Daarnaast wordt er door de jeugdcommissie dit 

jaar uiteraard nog een aantal andere activiteiten 
georganiseerd! Zoals het "Senior meets junior" 
toernooi en natuurlijk de 

clubkampioenschappen. Maar daarover later 
meer!! 

 
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! 
Karin Boxem, Diedel Boerstal, Karin van Haren, 
Karin van Aalst en Roel Nordsiek 

 
Je kunt ons bereiken: 

Roel Nordsiek 
Watervogel 82, Lathum 

0313-840269 / 06-22200168 
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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Opwarmingstoernooi 
 

22 maart 2015 

 
Het opwarmingstoernooi start om 10:30 uur en 

duurt tot 15:30 uur.  
 
Geef je vooral op als je competitie gaat spelen, 

want dan ben je al lekker opgewarmd. Natuurlijk 
zijn de leden die geen competitie gaan spelen 

ook van harte welkom bij het 
opwarmingstoernooi.  
 

Dit jaar doen ook leden van andere verenigingen 
buiten TV de Does mee. Het wordt dus hartstikke 

gezellig, meld je nu aan!  
 
Geef je op via activiteiten@tvdedoes.nl 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Openingstoernooi 
Vrijdag 27 maart 2015 

 
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. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Wintercompetitie 
Afsluiting 

 
29 maart 2015 

 

Op 29 maart 2015 organiseert TV de Does een 
afsluiting van de wintercompetitie. Dit toernooi 

start om 10:30 uur. Het toernooi is bedoeld voor 
de leden die mee hebben gedaan aan de winter-
competitie. En natuurlijk zijn de leden die geen 

competitie hebben gespeeld ook van harte 
welkom bij de afsluiting van de wintercompetitie. 

 
Aan het einde van de dag wordt er een heerlijke 
warme winterkost geserveerd. Lijkt dit je wat? Je 

kunt je aanmelden voor 10,00 p.p. via 
activiteiten@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
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Van de trainer 
 

Beste tennisliefhebbers van TV de Does, 

 
Ik ben erg blij dat ik op de Does heel veel leuke 

tenniskids, jeugd, pubers en volwassenen 
afgelopen winter tennistraining heb mogen 
geven. En hoop dan ook weer op veel (nieuwe) 

inschrijvingen voor de zomercyclus. 
 

De winter nadert zijn eind, met de laatste 
stuiptrekkingen, en binnenkort mogen we weer 
allemaal in de korte broek op de tennisbaan 

staan, heerlijk!  
 

Mijn visie is dat je altijd wilt tennissen zowel om 
het plezier (recreatief) als het wedstrijdelement 
(prestatief). Beide gaan dus in mijn ogen altijd 

hand in hand. Het prestatieve wedstrijdelement 
klinkt vaak zwaar, maar is niet meer of minder 

dan dat je de bal gewoon over het net wilt 
spelen, toch? En dan ook nog binnen het 
speelveld van de tegenstander. Daarna wil je dit 

zo lang mogelijk volhouden en liefst langer dan 
je tegenstander. Dit is voor mij al prestatief 

tennis, beter zijn dan je tegenstander omdat je 
die leuke lange rally gewoon wil winnen, toch? 
Er zijn heel veel dingen die hier bij komen 

kijken. Techniek, tactiek, mentaliteit en fysieke 

conditie zijn hierin de 4 pijlers. Daarnaast zijn de 

zogenoemde “Niveau bepalende factoren” een 
graadmeter om jezelf continu verder in te 

verbeteren. In volgorde zijn deze: vastheid, 
precisie, rotatie(spin/slice), tempo, vaart, 
variatie, camouflage, spelen onder druk, 

anticipatie en velddekking. Dan heeft ieder voor 
zich met elke bal nog verschillende 

spelbedoelingen: scoren, opbouwen tot scoren, 
neutraal, voorkomen van scoren en uitlokken. 
En zo zijn er enorm veel mogelijkheden voor mij 

als trainer om te variëren, oefenen en 
verbeteren van beginner tot gevorderde, van 

jong tot oud. 
 
Vaak vergeten tennissers hoe belangrijk het 

mentale aspect is van tennis, en wordt er te 
vaak alleen maar gekeken naar de technische 

vaardigheden.  Hieronder een stuk tekst uit het 
boek: “Het innerlijk spel” van W. Timothy 
Gallwey.  

 
Waarheid of flauwekul? Denk er maar eens over 

na…. 
 
Met sportieve groet, 

Erwin Koop 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

11



        

  

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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IN MEMORIAM 

Waarom al dat vechten 
Waarom al die pijn 
Je wilde hier niet weg 
Je wilde bij ons zijn 

De strijd was oneerlijk 
en geheel niet terecht. 
Je wilde nog graag verder 
maar verloor dit gevecht. 

Op woensdag 4 maart is overleden  

ROB VAN SLOOTEN 

Oud lid van onze tennisvereniging 
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   zondag 3-mei competitie rood en oranje ochtend (uit/thuis) 

 wk 19 zaterdag  9-mei competitie GD t/m 17; GD vanaf 17 jaar, GD 55+ dag 

   zondag 10-mei competitie t/m 14  dag 

 wk 20 woensdag 13-mei zomeravond competitie avond 

   vrijdag 15-mei competitie DD avond 

   zaterdag  16-mei competitie GD t/m 17; GD vanaf 17 jaar, GD 55+ dag 

   zondag 17-mei competitie t/m 14  dag 

 wk 21 woensdag 20-mei zomeravond competitie avond 

 wk 22 woensdag 27-mei zomeravond competitie avond 

   vrijdag 29-mei competitie DD avond 

   zaterdag  30-mei competitie GD t/m 17; GD vanaf 17 jaar, GD 55+ dag 

   zondag 31-mei competitie t/m 14  dag 

Juni wk23 woensdag 3-jun zomeravond competitie avond 

   zondag  7-jun competitie rood en oranje ochtend (uit/thuis) 

   ma-zo 1-7 juni Clubkampioenschappen Senioren. Enkel, Dubbel en Mix. In het weekend en ma-vrij vanaf 19.00 
uur 

 wk 23-24 za-zo 6-14 juni Clubkampioenschappen Jeugd. Enkel, Dubbel en Mix. In weekenden overdag en ma-vrij tot 
19.00 uur 

 wk 24 woensdag 10-jun zomeravond competitie avond 

 wk 25 woensdag 17-jun zomeravond competitie avond 

 wk 26 ma-vr 22-26 jun Opentoernooi senioren avond 

   za-zo 27-28 jun Opentoernooi senioren dag 

Juli wk 27 zondag 5-jul competitie rood en oranje ochtend (uit/thuis) 

Augustus wk 31 zondag 2-aug competitie rood en oranje ochtend (uit/thuis) 

September wk 36 zondag 6-sep competitie rood en oranje ochtend (uit/thuis) 

   zaterdag 12-sep Ladies Day dag 

   zondag 13-sep Senior meets junior dag 

Oktober wk 40 zondag 4-okt competitie rood en oranje ochtend (uit/thuis) 

November wk 44 zondag 1-nov competitie rood en oranje ochtend (uit/thuis) 

      

 
Trainingen jeugd en senioren: Op dinsdag en vrijdag 
 
Overige activiteiten en competities worden later ingepland: hiervan wordt u op de hoogte gesteld via de email. 
 
Wijzigingen voorbehouden 

Meer info: www.tvdedoes.nl 

 

Activiteitenkalender 2015 
 

MAAND WEEKNR DAG DATUM ACTIVITEIT TIJD / DAGDEEL 

Jan-Mrt wk 1-13 Alle donderdagen Onderlinge wintercompetitie avond 

Januari wk 2 vrijdag 9-jan Nieuwjaarsreceptie 20.00 uur 

 wk 3 vrijdag 16-jan Klaverjassen avond 

Februari wk 6 vrijdag 6-feb ALV (Algemene Leden Vergadering) avond 

   vrijdag 13-feb Klaverjassen  avond (datum ovb) 

   vrijdag 20-feb Klaverjassen ( inhaal) avond 

Maart wk 9 zondag 1-mrt competitie rood en oranje ochtend (uit/thuis) 

 wk 12 maandag 9-mrt Schooltennis Paulusschool 8.30-12.00 uur (ovb) 

   woensdag 13-mrt Schooltennis Paulusschool 8.30-12.00 uur (ovb) 

   donderdag 19-mrt Schooltennis Paulusschool 8.30-12.00 uur (ovb) 

   vrijdag 20-mrt Klaverjassen avond 

   zondag 22-mrt Open opwarmtoernooi voorjaarscompetitie 11.00 -16.30 uur 

   vrijdag 27-mrt Maak kennis met tennis --> jeugd 5-7 jaar 17.30-18.00 uur 

   vrijdag 27-mrt Maak kennis met tennis --> jeugd 8-17 jaar 18.00-19.00 uur 

   vrijdag 27-mrt Maak kennis met tennis --> senioren 19.00-20.00 uur 

   vrijdag 27-mrt Openingstoernooi senioren vanaf 20.00 uur 

 wk 13 zondag 29-mrt Afsluiting onderlinge wintercompetitie middag 

April wk 14 vrijdag 3-apr competitie DD avond 

   zaterdag  4-apr competitie GD t/m 17; GD vanaf 17 jaar, GD 55+ dag 

   maandag 6-apr competitie t/m 14  dag (2e paasdag) 

   maandag  6-apr competitie rood en oranje ochtend (uit/thuis) (2e paasdag) 

 wk 15 vrijdag 10-apr competitie DD avond 

   zaterdag  11-apr competitie GD t/m 17; GD vanaf 17 jaar, GD 55+ dag 

   zondag 12-apr competitie t/m 14  dag 

 wk 16 vrijdag 17-apr competitie DD avond 

   zaterdag  18-apr competitie GD t/m 17; GD vanaf 17 jaar, GD 55+ dag 

   zondag 19-apr competitie t/m 14  dag 

 wk 17 vrijdag 17-apr competitie DD avond 

   zaterdag  18-apr competitie GD t/m 17; GD vanaf 17 jaar, GD 55+ dag 

   zondag 19-apr competitie t/m 14  dag 

Mei  wk 18 vrijdag 1-mei competitie DD avond 
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In het zonnetje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Govert Koers, bedankt voor jouw 
geweldige inzet als voorzitter van 

onze tennisvereniging de afgelopen 

jaren! 
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dit nieuwe seizoen
 wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners!

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

Onze hartelijke dank hiervoor!!
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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  Leo Engels  voorzitter@tvdedoes.nl  - 

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

Bestuurslid  Roel Nordsiek  jeugd@tvdedoes.nl   (06) 22 20 01 68 

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

 

 

Technische commissie 

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

Carla Koers         (0313) 63 06 61 

Jeugdcommissie 

Roel Nordsiek (voorzitter)  jeugd@tvdedoes.nl   (06) 22 20 01 68 

Diedel Boerstal 

Karin Boxem         (06) 13 48 00 59 

Karin van Haren 

Karin van Aalst        - 

Kantinecommissie 

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

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) 

Erwin Koop     trainer@tvdedoes.nl   (06) 10 75 17 02 

Tennis-Solution         (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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