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THE OFFICIAL 
STRINGING SERVICE OF
THE DUTCH DAVIS CUP TEAM

 

Stop met zagen,
hakken en kloven!
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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.

Vanuit het bestuur 
 

Beste leden, 

 

De eerste 2 bestuursvergaderingen van dit jaar 

hebben wij reeds gehouden. Wij vergaderen 

hierbij met het voltallige bestuur en op 

uitnodiging zullen ook andere commissies en/of 

leden van de stichting aanschuiven om bepaalde 

onderwerpen te bespreken. 

 

Vanaf dit clubblad zullen wij de leden via het 

clubblad op de hoogte houden van belangrijke 

zaken die besproken worden tijdens onze 

bestuursvergaderingen. Op deze manier krijgt u 

als lid ook een beetje meer inzicht in onze 

tennisvereniging. 

 

Kantine 

Nu Ciro deze bemand is er duidelijkheid. 

Financieel gezien kunnen we nog niets zeggen, 

omdat de tijd tekort is voor een evaluatie. De 

evaluatie vindt in het najaar plaats. We hopen 

natuurlijk dat deze constructie dan blijkt op te 

leveren waar het voor bedoeld was! 

 

Jeugdcommissie 

Het bestuur heeft zorgen omtrent de 

jeugdcommissie. De voorzitter van de 

jeugdcommissie, Roel, is bij de laatste 

bestuursvergadering geweest en heeft verteld 

hoe de jeugdcommissie er nu uit ziet. Het komt 

er op neer dat hij nu alles alleen moet doen. Dit 

is niet wenselijk. Verderop in het clubblad meer 

informatie over de commissie en een oproep aan 

de ouders voor hulp. Vele handen maken licht 

werk! 

 

Ledenaantal 

We kunnen blij zijn dat we een van de weinige 

tennisverenigingen zijn, waar het leden aantal 

redelijk stabiel blijft. Het streven is nog altijd om 

boven de 200 leden te komen. Dit is wel nodig 

om het financieel rond te krijgen. 

 

Sponsoring 

Sponsers te werven wordt steeds moeilijker. De 

stichting blijft hun uiterste best doen. Binnenkort 

is hierover een overleg met het bestuur van de 

tennisvereniging en de stichting. Heeft u nog 

ideeen om sponsors te trekken of wilt u zelf onze 

vereniging sponsoren? Neem dan contact op met 

Bob Malisse (colofon). Denk ook aan onze Club  

 

 

 

van 100! Hiervoor kunt u contact opnemen met 

Nanning Boerma (colofon). 

 

Secretaris 

Catharina gaat bij de volgende jaarvergadering 

helaas het bestuur verlaten, dus er is een 

vacature voor secretaris. 

 

Heb jij ideeën? 

Heeft een lid een goed idee dat de vereniging 

nog beter kan maken, kom hiermee naar het 

bestuur toe en we proberen dit met je uit te 

werken. 

 

Het bestuur wenst alle leden een goed, zomers 

tennisseizoen toe en een goede en fijne 

vakantie. 

 

Het bestuur 
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HET KLINKT AL 
LEKKERDER
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Onze banen 
 

De baan- en beheercommissie verzorgt 
regelmatig de banen door de banen te borstelen, 

infill opnieuw te verdelen en eventueel infill 

bijstrooien. Ook worden de randen regelmatig 
onkruid vrij gemaakt en de rest van het 

tennispark wordt geveegd en schoongehouden. 

 

Een keer per jaar wordt door firma de Peinder 
groot onderhoud van alle banen gedaan. Alle 

infill wordt opgeborsteld, gefilterd en opnieuw 

verdeeld. In totaal duurt dit ongeveer 4-6 uur, 
afhankelijk van de vervuiling en hoeveelheid mos 

en algen op de banen. Het advies van de 

onderhoudsmensen is om zoveel infill op de 
banen te brengen, dat de mat niet meer te zien 

is. 

 

Onderstaande foto’s geven een impressie van dit 
onderhoud op ons tennispark. 

 

Wij wensen jullie een hele fijne zomer vol 
tennisplezier! 

  

Nanne Kampstra, 

Baan- en beheercommissie  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Baanonderhoud 
 

Naast het professionele baanonderhoud, hebben 
we ook nog te maken met reguliere onderhoud 

van onze banen. 

 
Na het vegen van de baan wordt het net in de 

hoek gelegd of netjes opgehangen. Op dat 

moment valt een hoeveelheid korrels van het 
net. Met name als de banen een beetje vochtig 

zijn. Na droging komen ze los van het net. 

Vele kleine hoeveelheden korrels  maken een 

hoop . Soms wel meer dan een halve kruiwagen 
vol. Deze infill korrels kunnen alleen uit de hoek 

worden gehaald als de massa voldoende droog is 

om de zeef te kunnen passeren.  
Dus niet op elk gewenst of beschikbaar moment. 

Per baan kost dit onze vrijwilligers  ongeveer 3 

kwartier zeven (slecht voor de rug), verspreiden 
en weer vegen, als alles meezit. 

  

Hoe kan deze hoeveelheid worden verminderd? 

Eigenlijk heel simpel. Blijf niet vegen tot u in de 
hoek bent om het net op te hangen, maar til het 

net op een willekeurige afstand, zeg 5 à 10 

meter,  van de hoek op en schudt het net uit. 
Alles wat niet in de baanhoek komt hoeft er ook 

niet meteen weer uit. Eventuele blaadjes en 

zaadjes die dan niet in de hoek komen, waaien 
dan meestal na droging ook weer gewoon van de 

baan af. 

 

Minder schepwerk, minder zeven. Iedereen blij. 
 

Ab Zwartkruis, 

Vrijwilligers baanonderhoud 
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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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Wall of Fame 
 

 

Op de foto staat het team wat heeft meegedaan 
aan de 3e klasse dames dubbel 

voorjaarscompetitie 2015. Het team bestaat uit, 

vlnr op de foto, Sandra-Tineke-Claire-Irene-

Trudie en niet op de foto Pamela die ook een 
groot aandeel in de teamprestatie heeft gehad. 

Met een straatlengte voorsprong zijn ze 

kampioen geworden en dat is op de laatste 
speeldag op vrijdagavond op 15 mei flink 

gevierd. Wij feliciteren alle dames van het team 

en vertrouwen erop dat ze in de toekomst nog 

meer mooie successen namens onze vereniging 
zullen behalen.  

 

 
 

 

Op 11 juni zijn een aantal dames uit Giesbeek 
naar het mooie Brummen geweest om daar deel 

te nemen aan een tennistoernooi.  Het was een 

reunie van de teams die hebben meegedaan aan 

de donderdagochtend wintercompetitie in de 
overdekte tennishal te Zevenaar. Er zijn vier 

teams die in Brummen hebben meegetennist; TC 

Brummen, TV Lobith, TV Zevenaar en TVde 
Does, in totaal waren er twintig actieve spelers. 

Het was een hele gezellige dag waarbij de 

organiserende club voor iedereen een heerlijke 
lunch had verzorgd. Onze vereniging was 

vertegenwoordigd door Trudy Niels, Ans 

Berends, Henriette Zwartkruis en Claire 

O'Donovan. Het toernooi ging uiteraard vooral 
om het meedoen maar de winnaar kwam wel uit 

het team van Giesbeek! Trudy bedankt voor de 

organisatie van uit TV de Does en misschien 
volgend jaar in het mooie Giesbeek?! 

 

 

We hebben alles gegeven, met man en macht en 

vrouw gestreden in de tweede klasse... 
Helaas zijn we gedegradeerd... 

Maar… 

Het was een feest, zeven weken lang! 
Dus: Degradatie... Who cares?! 

 

Dennis, Jorno, Esther, Sabine en Sandra! 
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We want you! 
 
Even een kleine terugblik uit het eerste clubblad 

van 2014: 

 

Catharina: “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.” 

 

Jorrin: “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.  

Het werk kost niet heel veel tijd; vier keer per 

jaar ben je een paar dagen wat drukker bezig. 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!” 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Per 2016 zullen Jorrin en Catharina stoppen met 

deze werkzaamheden. We zoeken dan ook 
nieuwe, enthousiaste vrijwilligers voor deze 

taken. Uiteraard zullen we alles netjes 

overdragen en degene die het van ons 

overneemt begeleiden waar nodig. 
 

Wij horen het graag als jij deze taken van ons 

wilt overnemen! Stuur ons een e-mail als je 
meer informatie wil of als je het ziet zitten om 

secretaris en/of eindredacteur van het clubblad 

wil worden! 

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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Privéles van Erwin 
 

Hoi, 
 

Ik heb voor De Grote 

Clubactie loten verkocht 
voor de tennis-

vereniging.  

 

Omdat ik de meeste 
loten had verkocht had 

ik een privé 

tennisles  van trainer 
Erwin gewonnen. Dat 

vond ik erg leuk. Op 

dinsdag 10 maart was de 
les. In die les hebben we 

veel geoefend, vooral de 

opslag. Ik vond het erg 

leuk om een keertje in 
mijn eentje les te krijgen 

van de trainer. 

 
Ik wil de tennisvereniging bedanken voor deze 

leuke prijs! 

 

Groetjes Lisa van Aalst 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Klaverjaskoning 
 

De klaverjaskoning voor 
dit jaar is weer bekend! 

De overalwinnar was Henk 

Loos. Er was een leuke 
sfeer op de klaverjas-

avonden met heel veel 

mooi prijzen. 

 
Bedankt Ingrid en Sandra 

voor de organisatie. Alles 

was super geregeld!  
 

Groetjes,  

Claire 

 

 

 

        

  

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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Meentsestraat 1 
Giesbeek 

Restaurant ‘t Muldershuus
“Het Leukste Restaurant van Gemeente Zevenaar!”

LUNCH & DINER
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Omnithera 
 

Tennis vereniging De Does en Omnithera kennen 
elkaar sinds jaren en we ondersteunen uw 

activiteiten. Door verandering binnen Omnithera 

stellen we graag onze nieuwe collega aan de 
tennnis-vereniging  voor. 

 

Mijn naam is Rik Verstegen en ik ben vanaf juni 

2015 verbonden aan Omnithera als 
fysiotherapeut en manueel therapeut (i.o.). In 

2013 heb ik mijn diploma behaald tot 

fysiotherapeut aan de hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen.  

 

Tijdens mijn studie heb ik mijn specialisatie jaar 
gevolgd in de richting van de manuele therapie. 

Dit heeft mij zodanig geprikkeld dat ik na de 

opleiding ben gestart met de Master opleiding 

musculoskelatale revalidatie waar ik zal 
afstuderen als manueel therapeut (master of 

science). Het voordeel van deze Master opleiding 

is dat je als student in het eerste jaar, naast 
manuele therapie, ook te maken krijgt met 

sportfysiotherapie en orofasciale(kaak) 

fysiotherapie. Deze extra ervaringen kan ik goed 

toepassen in de praktijk en de sportwereld. 
 

Als manueel therapeut ben je gespecialiseerd in 

gewrichten die om welke reden dan ook er 
minder toe in staat zijn om juist te functioneren 

en daardoor pijnklachten geven.  

Je bent er ook in gespecialiseerd om de gehele 
‘(bewegings)keten’ op te nemen in onderzoek en 

behandeling. ‘Keten-denken’ betekent dat je 

bijvoorbeeld bij elleboog klachten ook kijkt of er 

mogelijk een bewegingsbeperking zit in een 
ander gewricht, bijvoorbeeld de nek of bovenrug. 

Naast de Master musculoskelatale revalidatie heb 

ik twee verschillende tape cursussen gevolgd. De 
ene cursus was gericht op de ‘witte tape’ de 

andere op de medical tape, beter bekend als de 

gekleurde/medische tape. 

 
In mijn jeugd heb ik gedurende 10 jaar de 

tennissport beoefend, maar door een drukker 

trainingsschema bij het voetbal en toename van 
studie belasting, ben ik gestopt met tennis, maar 

heb nog altijd affiniteit voor de sport. 

Naast mijn werk als fysiotherapeut bij Omnithera 
ben ik werkzaam als fysiotherapeut in Zevenaar 

en als fysiotherapeut bij voetbalvereniging S.E.S. 

waar ik ook actief ben als lid van de selectie. 

 
Het uitdagende in het vak fysiotherapie is, om 

samen met de patiënt te zoeken naar een 

oplossing die de klachten kunnen 
verhelpen. Iedere patiënt is een individu. Dit 

houdt in dat niet iedere aandoening dezelfde 

klachten zullen geven en dus ook niet dezelfde 

behandeling nodig zullen hebben. 
 

 “Een lichaam is gemaakt om te herstellen, als 

herstellen om welke reden dan ook niet mogelijk 
is, is de fysiotherapeut dé  persoon die het 

herstel in gang kan zetten” 

 
Omnithera | Kerkstraat 50 Giesbeek 

0313-631663 | info@omnithera.nl      

www.omnithera.nl

 

Ayurveda

Fysiotherapie

Alternatieve
Geneeswijzen
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De jeugd 
 

 
In dit najaar clubblad van 2015 even het 

afgelopen voorjaar bespreken en wat er dit 

najaar nog georganiseerd gaat worden door de 
jeugdcommissie. 

 

 

We zijn alweer een aantal weken 
lekker aan de zomertraining 

begonnen bij onze nieuwe trainer 

Erwin Koop. Ik hoor alleen maar 
positieve verhalen dus wat ons 

betreft mag hij blijven toch? 

 
  

Inloopmiddag: Die is alweer begonnen vanaf 18 

mei. Deze middag is op iedere maandag van 

16.00 – 18.00 uur (behalve feestdagen en in 
schoolvakanties). Jullie worden begeleid door 

Ruben Obelink van Tennis-Solution die extra tips 

geeft en een leuke tennismiddag bezorgt! 
 

Tenniskids World Tour  

Ook dit voorjaar doet de jeugd van TV de Does 

weer mee aan de Tenniskids World Tour. De 
World Tour is een competitievorm vanuit de 

KNLTB voor jeugdige spelers van 6 tot 12 jaar. 

De jeugd tot 9 jaar speelt in een rood team en 
de jeugd 9 tot 12 jaar in een oranje team. Elke 

eerste zondag  van de maand (gedurende 9 

maanden in een jaar) wordt er gespeeld. Er 
zitten gemiddeld 5 verenigingen in een poule en 

vanuit de KNLTB wordt een indeling gemaakt bij 

welke vereniging gespeeld gaat worden. Meestal 

bestaat de poule uit ongeveer 20 jeugdspelers. 
 

Zondag 7 juni was onze vereniging de host voor 

de Rode Teams. De rode competitie is 
laagdrempelig, het plezier om te spelen is het 

belangrijkst. De kinderen spelen korte 

wedstrijdjes (wie het eerst bij de 7 punten is, 
heeft gewonnen). Rond 08.45 uur kwamen de 

eerste jeugdspelers onze kant op. Het was 

heerlijk weer en onze trainer, Erwin Koop, 

verwelkomde buiten de kinderen in een rood 
kostuum, waarbij zelfs zijn gezicht helemaal rood 

is. Hilariteit onder de jeugdspelers alom! Nadat 

iedereen zich had aangemeld en welkom geheten 
was, kon er gespeeld gaan worden. En wat werd 

er goed gespeeld. Het is ontzettend leuk om te 

zien dat er echt al goede rally’s getennist 
worden. Maar ook de sportiviteit was deze 

ochtend goed merkbaar, gedurende de bijna 2 

uur tennis hoefden er in totaal maar 2 punten 

vergespeeld te worden. Voor de rest kwamen de 

jonge spelers er samen uit! 

 

 
 
Agenda dagen Rood- Oranje competitie 

Tenniskids. Laatste speeldagen van de zomer: 

Zondagochtend: 5 juli en 2 augustus. Daarna 
hebben we een zomerstop. We zien je dan graag 

weer terug in het najaar! 

 

Speeldagen najaar: 
Zondagochtend: 13 sept, 4 okt en 1 nov. 

Ook voor de GROENE competitie proberen we 

een team te maken van minimaal 5 spelers. 
Liever een team van 6 spelers zodat  het team 

altijd compleet  is als je een keertje niet 

aanwezig kan zijn. Om hieraan mee te kunnen 

doen moet je geboren zijn in het jaar 2003, 
2004 of 2005.  Deze competitie wordt gespeeld 

op de woensdagmiddagen vanaf ca. 14.30-

15.30uur tot einde wedstrijd (uit en thuis 
spelen).  

 

We hopen dat de spelers die al in de RODE en 
ORANJE competitie spelen, zich ook weer voor 

het najaar zullen inschrijven. En natuurlijk hopen 

wij dat de nieuwe leden zich zullen opgeven en 

zelf gaan meemaken hoe leuk de Tenniskids 
World Tour is! 
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Andere activiteiten 
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. 

Deze hebben we helaas moeten uitstellen maar 

we proberen eind september toch een leuk 
kampioenschap te organiseren,  maar daar 

zullen we jullie later meer over informeren! 

 

We wensen jullie de rest van het seizoen nog 
veel meer tennisplezier toe en we hopen je in je 

vrije tijd op de tennisbaan en tijdens de 

activiteiten natuurlijk ook te zien. 
 

Helaas hebben we ook een minder leuke 

mededeling en dat is dat er leden van de 
jeugdcommissie hebben aangegeven te stoppen 

met het helpen/organiseren van evenementen 

voor de jeugd. Dat houdt in dat we dus actieve 
ouders/spelers te kort komen om voor jullie 

leuke en leerzame evenementen te organiseren. 

 
Daarom bij deze een oproep voor alle 

ouders van onze jeugdleden om op 

dinsdagavond 7 juli tussen 18.00 en 
19.00uur in het clubgebouw te 

brainstormen hoe we weer een aangevuld 

en enthousiast team kunnen samenstellen. 

We hopen op een grote deelname! 
 

Groeten van de Jeugdcommissie! 

 
Karin Boxem, Karin van Aalst en Roel Nordsiek 

Je kunt ons bereiken: 

jeugd@tvdedoes.nl 
06-22200168 

 

Clubkampioenen 
 

De clubkampioenen zijn bekend. In de heren 
enkel heeft Jorno gewonnen, in de heren dubbel 

Nanne en Bob, in de mix dubbel Karin en Dennis 

en in de damesdubbel Sandra en Trudi. Van 

harte gefeliciteerd allemaal!  
 

Het weer en de spelers hebben het fantastisch 

gedaan, jammer alleen dat er zo weinig mensen 

nog meedoen als we iets voor de club 
organiseren. We zijn altijd bereid om mee te 

denken en oplossingen te zoeken voor 

verhinderingen. De club wordt alleen maar 

gezelliger als er meer mensen meedoen. Kom op 
nou! 

 

De activiteiten commissie 
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Maak kennis met 
tennis 

 

 

Op 27 maart j.l vond 
Maak kennis met Tennis 

plaats, een leuke 

activiteit om eens 

kennis te maken met 
deze leuke sport. 

De opkomst was weer 

super! Vele kinderen 
hebben in verschillende 

groepjes hun eerste 

tennisles gehad van 
clubtrainer Erwin. 

Voor iedere 

leeftijdscategorie was 

een andere les in elkaar 
gezet, waardoor iedereen op zijn eigen manier 

'een balletje kon slaan', onder toeziend oog van 

vele trotse ouders.  Na de tijd was er limonade 
voor iedereen, om weer even tot rust te komen, 

na zo'n actieve les. 

 

Karin 

 

Scholentennis 
 

 
 

Op maandag 9 maart en 

maandag 13 april hebben de 
groepen 3 tot en met 8 van de 

Paulusschool te Giesbeek weer 

een tennisles mogen beleven. 

De hogere groepen op het 
tennisveld, de lagere groepen 

in de sporthal. Vele kinderen 

hadden voor het eerst een 
racket in de handen en 

konden kennis maken met 

tennis. De clubtrainer Erwin 
had voor iedere groep een 

leuke en sportieve les in 

elkaar gedraaid. De 

achtergrondmuziek zorgde 
voor een sfeervol geheel. De kinderen hebben de 

lessen als erg leuk ervaren. Dank gaat uit naar 

de Paulusschool, die iedere jaar weer voor een 
fantastische samenwerking met de 

tennisvereniging zorgt. 

 

 
Karin
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In het zonnetje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Competitieteams, gefeliciteerd 
met jullie behaalde resultaten! 
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Ook dit 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

Tuin Concept

www.tuinconcept.com          06-23739913

Onze hartelijke dank hiervoor!!

 

Lankhorsterstraat 25a, 7234 ST Wichmond
Telefoon: (0575) 46 35 07 / 06 - 55 860 430

(0313) 63 16 18 Fax: (0575) 46 55 13 
info@gebr-arends.nl

www.gebr-arends.nl

tuinarchitektuur
aanleg en onderhoud

groenvoorziening / renovatie
sierbestrating binnen / buiten

voor- en najaarsbeurt

KLUS HET HELE JAAR TOT 20% VOORDELIGER

MET DE KORTINGSPAS VAN EBBERS GIESBEEK
Deze pas geeft u bij aankopen van  10,- een korting van 20% op verf, behang en deuren. 

Een korting van 15% op laminaatvloeren en maatwerk zonwering. 
Een korting van 10%  op alle dierbenodigdheden, electra, gereedschap, hengelsport artikelen, hout, 

ijzerwaren, plaatmaterialen, sanitair, tuin- en overige artikelen.

Een compleet assortiment 
doe het zelf- en hengelsportartikelen

Openingstijden:
maandag: 13.00 uur - 18.00 uur

dinsdag t/m vrijdag: 08.30 uur - 18.00 uur
vrijdag koopavond tot 20.00 uur
zaterdag: 08.30 uur - 17.00 uur

Meentsestraat 93, 6987 CL Giesbeek
Tel.: 0313 - 631502 • Fax: 0313 - 632477

info@ebbersdoehetzelf.nl • www.ebbersdoehetzelf.nl 

        

  

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 

THE OFFICIAL 
STRINGING SERVICE OF
THE DUTCH DAVIS CUP TEAM

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

 

De BioBriket is een niet fossiele, hernieuwbare,
gerecyclede brandstof. Voor de productie van
de  BioBriket worden geen bomen gekapt.

De grondstof voor de BioBriket bestaat uit
schoon en droog zaagsel uit productie van
hardhouten kozijnen en trappen.
Uw kachel, allesbrander of openhaard stoken
op de BioBriket biedt u vele voordelen ten
opzichte van gekloofd hout.

De BioBriket is de brandstof
van de toekomst!

Stop met zagen,
hakken en kloven!

Ayurveda

Fysiotherapie

Alternatieve
Geneeswijzen

 

Meentsestraat 1 
Giesbeek 

Restaurant ‘t Muldershuus
“Het Leukste Restaurant van Gemeente Zevenaar!”

LUNCH & DINER

Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

Giesbeek • Tel. 0313 - 63 21 41 • www.hlvandenboom.nl

Bloemen Decoraties
en 

Kadoartikelen
Marion Verstege - Tinnenveld

Meentsestraat 68,  6987 CP  Giesbeek

Openingstijden:
Wo. t/m Do. 9.00 - 12.30 uur / 13.00 - 18.00 uur

Vrijdag 9.00 12.30 uur / 13.00 - 19.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur
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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 
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        (0313) 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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