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THE OFFICIAL 
STRINGING SERVICE OF
THE DUTCH DAVIS CUP TEAM

 

Stop met zagen,
hakken en kloven!



Van de redactie 
 

Beste leden, 

 
Op het moment van schrijven is het bijna 27 
graden Celcius en de warmste zevende september 

sinds 100 jaar! 
Toch zie je de blaadjes al weer vallen en starten 

we het tweede deel van ons tennisseizoen.  
Veel teams hebben zich opgegeven voor de 
najaarscompetitie die op 16 september van 

start gaat. Er spelen teams op vrijdag, overdag en 
’s avonds en zaterdag. Kom eens langs, het is 

altijd gezellig. 
De clubkampioenschappen worden in de 
laatste week van september verspeeld en laten 

we hopen dat de Indian Summer zich tot in 
oktober uitstrekt, dan hebben we ook tijdens deze 

speeldagen zwoele zomerse avonden.  
 

Helaas is er ook droevig nieuws te melden.  
Onze voormalige groundsman, Theet van Haren 
is deze zomer overleden. Theet heeft heel veel 

jaren het onderhoud van de banen verzorgd en 
nog veel meer voor onze club gedaan. Altijd stond 

hij klaar, had een gezellig praatje en een mooi 
portie humor. Iedereen die weleens de sleutel 
van de kantine moest halen kan dat beamen. We 

wensen zijn familie veel sterkte toe in de 
komende periode.  

 
De redactie 
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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



 

De Jeugd 

De vakanties zijn weer voor bijna 

iedereen achter de rug en de 

winterlessen zijn weer gestart in de 

eerste week van september. Het is 

prachtig weer dus lekker de baan op 

!!! 

 

  

Tenniskids World Tour  

Ook dit najaar 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. De najaars zondagen zijn 

dit jaar iets anders dan die van vorig 

jaar. 

 

Nu spelen we op 11 september, 25 

september, 9 oktober en 6 november. 

Er zijn 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 11 september is onze 

vereniging de host voor de Rode 

Teams en 9 oktober voor de Oranje 

teams.  

 

Even nog een korte uitleg van deze 

competitie: 

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).  

 

 

 
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. Omdat 

er in het verleden weinig kinderen zich 

hebben opgegeven voor de 

clubkampioenschappen en het ook bij 

andere verenigingen moeilijk blijkt een 

toernooi te organiseren, heeft 

tennisvereniging Zevenaar een 

voorstel gedaan om te gaan 

samenwerken. Op zaterdag 10 

september komen de diverse 

tennisverenigingen bij elkaar om te 

trachten een gezamenlijk toernooi te 

organiseren !!! 

Wanneer hier meer duidelijk over is 

zullen jullie hierover nader worden 

geïnformeerd. 

Algemene mededeling: 

Door de onderbezetting van de 

jeugdcommissie is besloten dat de 

activiteiten commissie en de 

jeugdcommissie samen gaan weken. 
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Vervolg Jeugd 

 

Gelukkig ondersteunt Pamela Brandenbarg 

ook dit najaar weer de Tenniskids Wordtour 

en kunnen we alleen daarom deze 

competitievorm nog blijven spelen ! 

Ook heeft Otto Nijhuis weer alle scholen 

benaderd voor het opgeven van het 

Scholentennis. Deze inzet, in 

samenwerking met Erwin Koop onze 

tennistrainer, heeft de vereniging toch weer 

aan aantal nieuwe jeugdleden opgeleverd 

!!!  

En Natuurlijk de aanwezigheid van Ciro 

voor de bardiensten tijdens de diverse 

organiserende competitiedagen en 

scholentennis mogen we niet vergeten! 

Voor Pamela, Otto en Ciro grote dank 

namens alle bestuursleden van TV de Does 

en de activiteitencommissie  !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen alle kids de rest van het 

seizoen 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 Jeugd- en 

activiteitencommissie! 

 

Je kunt ons bereiken: 

jeugd@tvdedoes.nl 

Of bellen mag ook: 06-22200168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Activiteiten commissie 
 

Beste tennissers en sters, 

 

Najaarscompetitie 

 
Dit najaar start de najaarscompetitie op 16 

september. Diverse teams hebben zich hiervoor 
opgegeven en de indelingen zijn bekend.  
De speeldata zijn: 

16 en 17 september 
23 en 24 september 

30 sept/ 1 oktober 
7 en 8 oktober 
14 en 15 oktober 

21 en 22 oktober  
28 en 29 oktober 

 
Misschien zit er wel weer een kampioenschapje in! 
 

Clubkampioenschappen 
2016 
 
De Clubkampioenschappen worden gespeeld 

van maandag 26 september tot en met zondag 2 
oktober. Opgeven kan via toernooi.nl 

clubkampioenschappen de does 2016. Of via de 
e-mail activiteiten@tvdedoes.nl 
Je kan je inschrijven voor maximaal drie 

onderdelen, maar dan moet je daar ook wel de 
tijd voor hebben. Er zal zoveel mogelijk in poules 

worden gespeeld, ingedeeld naar sterkte.  
Kom allemaal, dan wordt het een prachtig 
toernooi!  

 

Slottoernooi 
 
Tenslotte willen we op zaterdag 5 november een 

afsluitingstoernooi organiseren waarbij we 
terugkijken op ons 40-jarig jubileum en mogelijk 
nog wat spelers in het zonnetje kunnen zetten. 
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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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Klaverjassen 
 

Seizoen 2016 / 2017 

 

                              

 

 

 

 

Begin november beginnen we weer met de 

winterse klaverjascompetitie. 

Het clubje wordt steeds kleiner, dus 

iedereen die het leuk vindt om een kaartje 

te leggen in het winterseizoen, nodigen we 

van harte uit om mee te doen. We spelen 

altijd op vrijdagavonden vanaf 20 uur en de 

data voor komend seizoen zijn: 

 

4 november   /  25 november   /  16 

december     

13 januari  /  17 februari  /   17 maart     

 

We spelen 6 avonden, waarvan er voor het 

eindtotaal 5 meetellen, dus als je een keer 

niet kan, is dat niet erg en kan je toch nog 

kampioen worden. Wel verzoeken we om 

tijdig af te melden bij verhindering! 

 

Om je aan te melden, stuur een mailtje 

naar: 

ingridhoek@msn.com 

 

p.s. Mochten zich minder dan 12 

deelnemers aanmelden, laten we de 

competitie vervallen!  

Het zou jammer zijn als de competitie  
competi  ccccccccompetitie 
competitiecompetitie niet door kan 
gaan...Kom... Klaverjassen 
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In het zonnetje 
 

 

 

 

 

 

 

Alle leden van 

de Baan 

commissie, 

schoffelaars, 

opruimers en rooiers! Een 

opgeruimd en mooi park is een 

genot om in te spelen!! 

 

Wist je dat? 

Er elke vrijdagmorgen gezellig toss 

tennis wordt gespeeld? 

Marion Miceli soms alleen maar bezig 

is met EHBO op die vrijdagen? 

Erwin Koops weer winterlessen gaat 

geven? 

Je je op kan geven als individu of als 

groepje bij trainer@tvdedoes.nl? 
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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
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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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