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Stop met zagen,
hakken en kloven!



Van de Voorzitter, 
Beste Leden, 

We gaan de winter weer tegemoet, voor 
sommige is het tennisseizoen afgelopen, andere 
blijven de winter door tennissen. De competities 
zijn afgelopen en er is ook succes geweest, er 
zijn verschillende teams kampioen geworden. 
Proficiat! 

Via deze weg wil ik alle vrijwilligers bedanken 
voor hun inzet. Dat zijn de activiteiten / open 
toernooi commissie, redactie, jeugd commissie, 
ledenadministratie, baan en beheercommissie. 
Verder wil ik Ciro bedanken voor de vele 
avonden waarin hij de kantinedienst verzorgde. 

Het 40 jarig bestaan werd op grootse wijze 
gevierd en was een groot succes, vele leden 
waren aanwezig. Het open toernooi was zeer 
druk bezocht en door de vele inschrijvingen was 
het vol geboekt. Ook het toernooi was een 
succes. 

Het ledenaantal is behoorlijk terug gelopen, 
komend jaar moet een actieve ledenwerfactie 
worden  gehouden, anders wordt het zorgelijk 
voor de vereniging. 

Bestuurlijk liep het ook niet helemaal fijntjes. Als 
voorzitter ben ik tot de conclusie gekomen dat ik 
niet de leider ben die de vereniging nodig heeft 
en heb het besluit genomen om af te treden bij 
de ledenvergadering. Ik heb te weinig affiniteit 
met tennis en te weinig ervaring met het leiden 
van een sportvereniging.  Ook missen wij nog 
een secretaris. Wie hiervoor voelt zou ik graag 
willen oproepen om zich te melden.  

Nu wat vrolijke berichten.  

Op 6 januari is de nieuwjaarsreceptie van 
20.00 uur tot 22.00 uur in ons clubhuis. De 
ledenvergadering zal gehouden worden op 
woensdag 15 februari vanaf 20.00 uur.  

 

 

Binnenkort is er een avond voor de vrijwilligers 
en leden van de club van honderd, zij worden 
persoonlijk uitgenodigd. 

Namens het bestuur wens ik iedereen fijne 
feestdagen en een goed tennisseizoen 2017. 

Leo Engels, voorzitter 
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Competitie 2016 
Afgelopen jaar is tennisvereniging de Does erg 
actief geweest in het competitie spelen. 

In de voorjaarscompetitie hebben 4 teams deel 
genomen, waarvan er twee teams op de 2e 
plaats zijn geëindigd, te weten het team 
gemengd 17+ 3e klasse op de zaterdagmiddag 
en op de vrijdagavond het heren dubbelteam 
35+ 3e klasse. 

Tijdens de zomermaanden is er met 3 teams aan 
de zomeravondcompetitie meegedaan, en zijn er 
maar liefst 2 teams kampioen geworden; het 
heren dubbelteam 3e klasse, en het heren 
dubbelteam 4e klasse. 

Tenslotte in de najaarscompetitie  deden er zelfs 
5 teams mee! Op de vrijdag speelden de 
damesdubbel 50+, 2e klasse, die bereikten de 2e 
plaats. Op de vrijdagavond speelden 4 teams; 
team gemengd dubbel 35+ (2e plaats) 2 teams 
herendubbel 35+ de does 1 en 2, (resp. 2e en 3e 
plaats) en een team damesdubbel 35+, die 
werden kampioen! 

Van harte gefeliciteerd alle teams, met deze 
mooie resultaten!! 

                                                           

 

 

 

Fijn dat het competitiespelen zo enthousiast 
wordt beoefend, hopelijk doen er volgend jaar 
weer net zoveel, of misschien wel meer teams 
mee.  

Je kunt je tot 16 december opgeven voor de 
voorjaarscompetitie 2017, die in de maanden  

 

 

 

april/mei zal worden gespeeld. Op de site van de 
KNLTB kun je lezen welke competitievormen er 
zijn en de betreffende speeldata. I.v.m. het 
aantal banen bij ons op de club, kunnen er niet 
meer dan 4 teams tegelijk op dezelfde avond 
spelen, dus geef je zich gauw op, wie het eerst 
komt…..etc.  

MVG 
VCL de Does, Ingrid Hoek 
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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 

 

Meentsestraat 1 
Giesbeek 
0313-632762 
www.muldershuus.nl

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

LUNCH & DINER



 

Erwin Koop vertelt 

 

Beste leden van de Does, 

 

We denken allemaal dat we 

de tennisspelregels wel 

kennen, maar er zijn 

natuurlijk altijd lastige 

situaties en uitzonderingen. 

Hieronder een greep uit 

sommige tennisregels. 

Voor alle spelregels in een document van de 

KNLTB google je naar: tennisspelregels 2016 

KNLTB. Leuk om eens een keer door te lezen op 

een donkere winteravond.  

 

Geval 1: Mogen trillingsdempers worden 
aangebracht op de snaren 

van het racket en zo ja, waar mogen deze dan 
worden 
aangebracht? 

Beslissing: Ja, maar deze dempers mogen 
uitsluitend worden 

aangebracht buiten het patroon van gekruiste 

snaren. 

Geval 2: Mag de ontvanger buiten de lijnen van 

het speelveld staan? 
Beslissing: Ja. De ontvanger mag elke positie 
binnen of buiten de lijnen 

aan zijn kant van het net innemen. 

Geval 3: Mag de serveerder in een enkelspel 

vanachter het deel van 

de achterlijn tussen de enkelspelzijlijn en de 

dubbelspelzijlijn 
serveren? 

Beslissing: Nee. 

Geval 4: Nadat de serveerder een eerste service 

heeft geslagen, valt 
het racket uit zijn hand en raakt het net voordat 
de bal heeft 

gestuit. Is dit een servicefout of verliest de 
serveerder het 

punt? 
Beslissing: De serveerder verliest het punt 
omdat het racket het net raakt 

terwijl de bal in het spel is. 

Geval 5: Een bal die in het spel is raakt een 

andere bal die in de goede 
speelhelft ligt. Wat is de juiste beslissing? 
Beslissing: Het spel gaat door. Als het echter 

niet duidelijk is dat de actueel in het spel zijnde 

bal is teruggeslagen, moet een let worden 
gegeven. 
 

 

Hierbij alvast een mooi tennis-winterseizoen gewenst ! 

Sportieve groet, 

Erwin Koop
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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

 



Kampioenen!! 
 

 

 

In de najaarscompetitie zijn we met ons dames 

dubbelteam kampioen geworden! 

Uiteraard zijn we hier heel trots op en hebben 

we met veel plezier gespeeld. 

De competitie bestaat uit 7 vrijdagavonden 

tennissen tegen diverse tennisverenigingen uit 

de omgeving. 

Over het algemeen hebben we heel goed weer 

gehad, slechts één avond is verregend, die 

hebben we  ingehaald op een zondagmiddag in 

een stralend zonnetje.  

Helaas heeft Jolanda na 2 wedstrijden op moeten 

geven i.v.m. gezondheidsproblemen, maar met 

dank aan onze invallers Sabine en Esther, 

hebben we alle keren toch kunnen tennissen. 

 

Vrijdagavond Dames Dubbel team 35+ 3e klasse 

Tineke, Trudy, Jolanda, Sandra v.d. B, Sandra v. 

D. en Ingrid 
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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 vacature secretaris@tvdedoes.nl  

    
Penningmeester Nanning Boerma penningmeester@tvdedoes.nl (06) 41 00 00 68 

    

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 

 

Jeugdcommissie 

 

Roel Nordsiek (voorzitter) 

 

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

 
 

 Kantinecommissie 
Ciro Miceli (voorzitter) 

   kantine@tvdedoes.nl  

 

 
(0313) 63 18 03 / 0645622298 

Redactiecommissie 

Carla Koers (eindredactie) 
 

redactie@tvdedoes.nl 

 

(06) 22 23 66 53 

   

 Ledenadministratie   

Claire o ‘Donovan 
 
 

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 

Govert Koers (OTC) 

Willy van Haren (OTC) 

Bob Mallisse (OTC) 

 (0313) 63 16 25 

 

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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Ayurveda

Fysiotherapie

Alternatieve
Geneeswijzen

Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

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



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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