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BESTUURSINFORMATIE 
 
Westbroekse tennisvereniging Het Kraaienveld 
Accommodatie: Pr Christinastraat 2, Westbroek 
Postadres :  Kerkdijk 149, 3615 BD  Westbroek 
Bankrekening: 36.91.09.171 RABO bank Westbroek 
 
Bestuur: 
Voorzitter  Roger Snell  Kerkdijk 149  Westbroek 0346-281037 
Penningmeester Teuni Böcker  Dr Welfferweg 86a Westbroek 0346-281510 
Secretaris  Hans Volman  Ds Ulferslaan 21 Tienhoven 0346-281186 
Bestuurslid (AC) Susan Klaase  Van Alphenstraat 4 Westbroek 0346-281115 
Bestuurslid (BC) Fokko Sijtsma  Ln van Niftarlake 64a Tienhoven 0346-281612 
Bestuurslid (JC) vacature 
Bestuurslid (Gekras) Jan Maasen  Wolkammerweg 26 Westbroek 0346-281006 
 
Activiteitencommissie: 

Bonne Buurmans Wolkammerweg 6 Westbroek 0346-281290 
Joke van der Feest Bg Huydecoperweg 22 Westbroek 0346-281090 
Susan Klaase  Van Alphenstraat 4 Westbroek 0346-281115 
Marc Peeters  Kerkdijk 130  Westbroek 0346-266395 
 

Baancommissie: 
    Fokko Sijtsma  Ln van Niftarlake 64a Tienhoven 0346-281612 
 
Jeugdcommissie: 

Annemiek Volker Dr Welfferweg 26 Westbroek 0346-282023 
  Roger Snell  Kerkdijk 149  Westbroek 0346-281037 

   Yolande Groot  Westbr Binnenweg 3 Tienhoven 0346-281948 
   Ingrid Brand  Ds Ulferslaan 23 Tienhoven 0346-281113 
   Marleen van Walbeek Dr Welfferweg 46 Westbroek 0346-281075 
 
Barcommissie 

Co Daalhuizen  Wolkammerweg 36 Westbroek 0346-281953 
Schoonmaak 

Marleen Volman Ds Ulferslaan 21 Tienhoven 0346-281186 
 
Ledenadministratie en competitieleider: 

 Teuni Böcker  Dr Welfferweg 86a Westbroek 0346-281510 
 
Trainster: 
   Jacquelien Roost Ch Weddepohllaan 44 Holl Rading 035-5771996 
 
Contributies 2004: 
Senioren € 105 / junioren € 55 / studenten € 75. 
Gezinslidmaatschap € 250 (2 ouders met kind(eren) tm 17 jaar) 
Gezinslidmaatschap € 150 (1 ouder met kind(eren) tm 17jaar) 
Winterlidmaatschap € 60 (van 1 november tm 31 maart) 
Introductieabonnement € 105 (een heel jaar, één persoon tegelijk introduceren) 
 
Aanmelding en opzegging lidmaatschap: 
Uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie: opzegging voor 1 december van het lopende jaar; 
tussentijdse opzegging en / of restitutie van contributie is niet mogelijk. Bij inschrijving wordt eenmalig 
een inschrijfgeld berekend van €12,50; tevens wordt eenmalig een borg gevraagd van € 7 voor een 
sleutel van het hek en van het clubhuis (de clubhuissleutel is niet voor junioren).  
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VAN DE VOORZITTER 
Roger Snell, onze voorzitter, geniet van zijn tennis. Dat mag ook wel, want in juni is hij 
clubkampioen herendubbel geworden! Hij geniet dus terecht van ‘fitness and 
pleasure’. 
In zijn column besteedt hij dit keer aandacht aan een aantal nieuwe sponsors.  
 
Beste Kraaienvelders, 
 
Tot nu toe is deze zomer (voor mij) rustig 
geweest.  Er was niet veel in het clubhuis 
te doen (meer later) en de banen en de 
tuin zorgen bijna voor zichzelf.  Dus geniet 
ik van mijn tennis en ook het assisteren bij 
de jeugdtoss.  In deze Gekras kunt u lezen 
dat er veel activiteiten zijn geweest. De 
activiteitencommissie krijgt daarvoor van 
mij de complimenten en felicitaties.  Zij 
hebben heel wat goede tennisdagen 
georganiseerd. 
 
Ik wil u ook graag wijzen op een aantal 
nieuwe sponsors van de club. Gelukkig 
zijn er mensen en bedrijven die onze club 
willen steunen met geld of concrete 
goederen. 
De firma Bouwman heeft ons met geld 
gesteund door een forse korting op de 
rekening voor grondwerk. Co de Groot 
deed ons een prachtige grasmaaier 
cadeau. Herman en Teuni Böcker 
schonken een prachtige TV om de 
Europese kampioenschappen te bekijken. 
Rick de Groot heeft de mooie nieuwe 
lampen in het clubhuis geïnstalleerd. Ivette 
Schieven van de haarstudio in Westbroek 
is een nieuwe adverteerder in Gekras. 
Op verzoek van de redactie wil ik u 
trouwens ook wijzen op de advertenties in 
dit blad. Veel advertenties zijn vernieuwd 
en de adverteerders hopen uiteraard dat u 
daardoor aan hen denkt.   
‘Last but not least’: de heer Overgauw, de 
‘headmaster’ van de School met den Bijbel 
in Westbroek, schonk ons zes prachtige 
antieke, houten tennisrackets als decoratie 
voor het clubhuis. Dit cadeau is een 
‘dankjewel’ voor de tennisinstructie die 
Susan Klaase, Marietta Snell, Joke van 
der Feest, Jan Overeem en ik de 
afgelopen winter hebben gegeven aan 
leerlingen van de school. 

Aan al deze sponsors stuur ik – namens 
alle leden – mijn hartelijke dank. 
 
De tennismuur is nog steeds niet in 
gebruik, maar Hans Klaase is met iemand 
in gesprek die ons misschien kan helpen.  
Er zijn een paar klusjes voor vrijwilligers in 
het najaar te doen: een kwastje verf hier 
en daar, en ook wat klein onderhoud. 
Jullie horen uiteraard van mij!! Maar als 
iemand ideeën voor verbeteringen heeft, 
mag hij of zij uiteraard contact met mij 
opnemen. Alle suggesties zijn welkom. 
 
Ik hoop dat jullie blijven volhouden met 
jullie tennis en geniet van de ‘fitness and 
pleasure’.  
 
Namens het bestuur.   
 
Roger Snell, voorzitter. 
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ACTIVITEITENAGENDA 2004 
 
NEEM DEZE DATA OVER IN UW AGENDA! 
 
 

 Dag: Datum: Tijd:  Inschrijven 
voor: 

x Zaterdag 3 april 2004 11.00 Finales wintercompetitie  

x   13.00 Openingstoernooi 24 maart 

x Maandag  5 april 2004 19.30 Start herentoss nvt 

x Woensdag 7 april 2004 20.00 Start damestoss nvt 

x Vrijdag 9 april 2004 19.30 Start gemengde toss nvt 

x Zaterdag  1 mei 2004 13.00 Beginnerstoernooi 21 april 

x Zaterdag  15 mei 2004  Start voorronden 
dubbelkampioenschap 
dames- en herendubbel 

5 mei 

x Zaterdag 5 juni 2004 13.00 Finales 
dubbelkampioenschap 

 

x Vrijdag  25 juni 2004 20.00 Midzomertoernooi 16 juni 

 Zaterdag  21 augustus 2004   Start voorronden 
clubkampioenschap 
dames- en herenenkel en 
gemengd dubbel 

11 augustus 

 Zaterdag  18 september 2004  11.00 Finales 
clubkampioenschap 
senioren en junioren 

 

 Maandag 18 oktober 2004  Laatste herentoss  

 Woensdag 20 oktober 2004  Laatste damestoss  

 Vrijdag  22 oktober 2004  Laatste gemengde toss  

 Zondag  24 oktober 2004 13.00 Slottoernooi 13 oktober 

 Zaterdag 27 november 2004  Start wintercompetitie 17 november

 
 
 
Voor informatie de activiteitencommissie: 
 
Bonne Buurmans  Wolkammerweg 6  Westbroek 0346-281290 
Joke van der Feest  Bg Huydecoperweg 22 Westbroek 0346-281090 
Susan Klaase  Van Alphenstraat 4  Westbroek 0346-281115 
Marc Peeters   Kerkdijk 130   Westbroek 0346-266395 
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VAN DE REDACTIE 
Alle begin is moeilijk. Het vorige nummer van Gekras had nog wat technische 
probleempjes met de foto’s, maar onze drukker heeft mij verzekerd dat dat allemaal 
voorbij is als ik het hele nummer digitaal aflever. U kunt zelf beoordelen of dat goed is 
gegaan. 
Verder is dit een nummer met heel veel gastschrijvers. Er zijn bijdragen van Agaath 
van Klaren, Bonne Buurmans, Gerard Brand, Hans Klaase (2x), Ingrid Brand, Roel van 
Dijk, Roger Snell, Teuni Böcker en Yolanda Bos. Allemaal hartelijk dank voor de 
teksten en de foto’s (Hans en Gerard). 
 
Aan de linker kant van deze pagina ziet u 
de uitgebreide toernooi-agenda, die is 
opgesteld door de activiteitencommissie 
van deze vereniging. Voor zo’n kleine 
vereniging is er een opmerkelijk groot 
aantal activiteiten. In deze aflevering van 
Gekras vindt u de verslagen van alle 
activiteiten die de afgelopen maanden 
hebben plaatsgevonden. Gezelligheid, 
wedstrijdspanning, goed tennis, 
beginnerstennis, het was er allemaal. 
Maar bovenal was er altijd een goede en 
sportieve sfeer. Ik hoop dat de verslagen 
en foto’s bij u ook dat beeld oproepen. 
Jongeren én volwassenen: lees toch 
vooral ook onze jeugdpagina’s. Want in de 
jeugdsector bloeien de activiteiten elk jaar 
weer als nooit tevoren. Bovendien 
gebeuren er heel spannende dingen in de 
‘meiden’-competitie. Zelfs het verslag van 
Gerard en Ingrid is spannend! 
 
Als u deze verslagen op u laat inwerken, 
bedenk dan ook even: “Waarom heb ik me 
niet ingeschreven voor een of meer van 
deze activiteiten?”. 
We zien namelijk in onze vereniging bij de 
volwassenen een dalende trend bij de 
inschrijvingen voor toernooien en 
kampioenschappen.  
Ik wil daarom een oproep doen aan alle 
volwassen leden om zich, onmiddellijk na 
ontvangst van deze Gekras, in te schrijven 
voor de clubkampioenschappen. De 
clubkampioenschappen zijn er niet alleen 
voor de competitiefanaten. Integendeel: 
juist bij de kampioenswedstrijden leer je je 
spelpartner en je tegenstanders pas echt 
goed kennen. Je staat verbaasd over de 
sportiviteit en de eerlijkheid van je 
tegenstanders. Je leert dat je je geweldig 
kunt voelen na een verloren partij omdat je 
desondanks goed gespeeld hebt. En bij 

het drankje na afloop merk je dat er in 
Westbroek, Tienhoven, Maarssen en 
Utrecht heel aardige mensen wonen die 
interessante zaken te vertellen hebben. 
Bij de clubkampioenschappen telt 
iedereen mee en door het poulesysteem 
ben je verzekerd van minimaal drie 
wedstrijden. Ook de beginners doen op 
die manier heel veel ervaring op. 
Daarom roep ik u op om van deze 
clubkampioenschappen de meest 
succesvolle kampioenschappen in onze 
clubgeschiedenis te maken. Bel nu Bonne 
(0346-281290), Joke (0346-281090), 
Susan (0346-281115) of Marc (0346-
266395) en geef je op voor de 
clubkampioenschappen in het gemengd 
dubbel, het heren enkelspel en het dames 
enkelspel! 
 
Jan Maasen 
jmaasen@euronet.nl

 
 
Het volgende nummer verschijnt in 
november; u kunt uw bijdragen 
inleveren tot 31 oktober. 

mailto:jmaasen@euronet.nl
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TWEEDE WINTERCOMPETITIE 
In navolging van vorig winterseizoen is ook dit jaar tijdens de wintermaanden met 
volle overgave gestreden voor de hoogste eer : de wisselbekers voor de 
winterkampioenen in de gemengd dubbel– en herendubbelcompetitie. Bonne 
Buurmans doet verslag. 
 
Zowel voor het gemengd dubbel als voor 
het herendubbel hadden zich 7 teams 
ingeschreven : 
A1 Teuni en Herman Böcker  
A2 Susan Klaase en Rob Fokker 
A3 Marietta en Roger Snell  
A4 Joke Bettinger en Jan Overeem  
A5 Marjolein Volman en Huib St. 
A6 Charlotte Verbunt en Hans Volman
  
A7 Jacqueline Pontier en Jan Pul 
 
B1 Huib Stekelenburg en Rob Fokker 
B2 Ad Verhoef en Marc Peeters 
B3 Fokko Sijtsma en Roger Snell 
B4 Lucas Kastrop en Piet Geurtsen 
B5 Gert Dijkstra en Ben de Jong 
B6 René v.d. Keuken en Bonne Buurmans 
B7 Rick en Co de Groot 
 
Elk team speelde hierbij tegen alle andere 
teams in de eigen poule. 
Bij elke wedstrijd ging het om 2 gewonnen 
sets; in geval van gelijke stand (6-6) gaf 
een tiebreak de beslissing. De beste twee 
uit elke poule speelden in de finales. 
Hoewel er reeds vanaf december 
gespeeld kon worden, zijn er in die maand 
slechts 3 wedstrijden gespeeld. 
Uiteindelijk werden in maart de meeste 
wedstrijden gespeeld (nml. 17 van de in 
totaal 31). 
Het weer was in sommige gevallen 
spelbreker, waardoor afspraken wegens 
slechte omstandigheden uitgesteld 
moesten worden. Zo kon er in februari 
meer dan een week lang wegens sneeuw 
op de banen niet gespeeld worden. 
Andere wedstrijden werden soms wel 
onder barre omstandigheden gespeeld, bij 
lage temperaturen of met regen en (veel) 
wind. 

 
een week lang sneeuw 
 
Maar vaak was het best “speelbaar” 
winterweer. Desondanks wachtten velen 
tot de laatste weken vóór de finaledag. 
Verder waren er dit seizoen nogal wat 
blessure-/ziektegevallen. Vaak konden 
wedstrijden later toch nog gespeeld 
worden, maar 2 teams moesten zich 
wegens blessureleed van één der 
deelnemers terugtrekken: Marietta/ Roger 
en René / Bonne. Eén team heeft zich om 
andere redenen (te weinig tijd?) 
teruggetrokken. 
 

 
blessureleed 
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en 

 
SPECIALISTEN IN HET GROEN 

 
Herenweg 3a – 3602 AM Maarssen 0346 – 562590 / 06 - 48370224 

 
 

  KACHELHUYS 
Van Rossum 

 

  Kerkdijk 122 
  3615 BJ  Westbroek 
  Tel   0346-281713       
  Email tvr@wanadoo.nl    hout 
 

Ivette’s 
Haarstudio 

        Kerkdijk 25b 
        3612 BA  Westbroek 
        0346-281890 
        06-41647498 
 
 

mailto:tvr@wanadoo.nl
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Uiteindelijk hebben 5 teams bij het 
gemengddubbel en 6 teams bij het 
herendubbel alle wedstrijden uitgespeeld. 
Bij het gemengd dubbel behaalden 
Charlotte en Hans de 2e plaats met een 
nipte voorsprong op Susan en Rob, die 
evenveel sets gescoord hadden, maar met 
één tegenset meer. De finale zou dus 
gaan tussen Marjolein en Huib tegen 
Charlotte en Hans. 
Bij het herendubbel was het zondermeer 
duidelijk wie in de finale zouden spelen, 
nml. Rob en Huib tegen Lucas en Piet. 
 
Zaterdag 3 april, de finaledag, waarop 
tevens het Openingstoernooi gespeeld 
zou worden, begon met redelijk weer : 
droog, maar wel veel wind. Omdat Huib in 
beide finales speelde, konden deze niet 
gelijktijdig, maar moesten na elkaar 
gespeeld worden. 
 

 
Huib in beide finales: de winterkoning 
 
De gemengd dubbelfinale werd om 11 uur 
als eerste gespeeld. Helaas waren er, 
buiten de leden van de 
activiteitencommissie, niet veel 
toeschouwers. Toch werd het een 
spannende strijd, die pas na 3 sets beslist 
werd in het voordeel van Marjolein en Huib 
met setstanden :  2 – 6 , 6 – 4 en 6 – 3. 
Om ongeveer 13 uur begon de 
herendubbelfinale. Omdat het 
openingstoernooi ook voor 13 uur 
aangekondigd was en de deelnemers 
inmiddels gearriveerd waren, had deze 
finale dus heel wat meer toeschouwers. 
Om het openingstoernooi niet al te veel te 
laten uitlopen, werd tijdens de finale reeds 
op 1 baan begonnen met de toernooi-
wedstrijdjes. Ook de herenfinale had 
aanvankelijk een spannend verloop, 
omdat Lucas en Piet de eerste set 
wonnen. Uiteindelijk konden ze toch niet 

op tegen het sterke spel van Rob en Huib, 
zodat deze laatsten winnaar werden met 
setstanden :  6 – 7 , 6 – 2 en 6 – 3. 
 
Na afloop vond de prijsuitreiking plaats 
met medailles voor alle finalisten en de 
wisselbekers voor de winnaars. 
 
Uitslagen voorronden gemengd dubbel : 
 
 Ge-

wonnen 
sets 

Ver-
loren 
sets 

Teuni en Herman  2 8 
Susan en Rob  6 4 
Joke en Jan 3 6 
Marjolein en Huib  7 3 
Charlotte en Hans  6 3 

 
Herendubbel : 
 Ge-

wonnen 
sets 

Ver-
loren 
sets 

Huib en Rob  10 2 
Ad en Marc  7 6 
Fokko en Roger  6 6 
Lucas en Piet  8 3 
Gert en Ben  1 10 
Rick en Co  3 8 

 
Kampioenen: 
Marjolein Volman en Huib Stekelenburg 
Rob Fokker en Huib Stekelenburg 
 
Bonne Buurmans 
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NELLEKE ALBERS 
MAKELAARDIJ O/G B.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw makelaar in het hart van Nederland. 
 
 

Kantoor: Dorpsweg 158, Maartensdijk 
Telefoon: 0346-213446 (ook buiten kantoortijd) 
Email:  info@nellekealbers.nl
Website: www.nellekealbers.nl
   www.nvmstichtsemakelaars.nl

mailto:info@nellekealbers.nl
http://www.nellekealbers.nl/
http://www.nvmstichtsemakelaars.nl/
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HET NEDERLANDS ELFTAL IN WESTBROEK 
Eerlijk is eerlijk: niet alles wat door het Kraaienveld georganiseerd wordt, is een 
doorslaand succes. Het idee van gezamenlijk televisiekijken naar de Euro 2004 
wedstrijden van het Nederlands elftal werd maar door een klein aantal fans 
gewaardeerd.
 
Achteraf bleek dat ook de Westbroekse en 
Tienhovense cafés en de aanpalende 
korfbalvereniging het zelfde idee hadden. 
Verder keken ook veel leden bij hun buren 
of familieleden. Zelfs het aanbod van onze 
sponsor Gijs Franken om een 
grootbeeldbeamer op te stellen mocht niet 
baten. Het bleef bij  zes fanatieke 
oranjesupporters, die regelmatig onze 
kantine opzochten als Oranje speelde. Met 
dank aan Teuni en Herman die een 
prachtige Matchline tv (uit het zuiden des 
lands) afstonden aan de vereniging. 
 

 
 
Alle hoogte- en dieptepunten van Oranje 
werden intensief meebeleefd.  
Er was diepe wanhoop bij de wedstrijd 
tegen Duitsland. Veel spanning bij de 
wedstrijd tegen Tsjechië en – natuurlijk – 
grote verontwaardiging over DE wissel. 
Er was ook grote vreugde bij de wedstrijd 
van Oranje tegen Letland en veel 
leedvermaak toen de uitslag Duitsland – 
Tsjechië bekend werd. 
 

 

Het werd opnieuw superspannend bij de 
wedstrijd tegen Zweden. Het toiletbezoek 
steeg tot ongekende hoogte. Maar wat 
was de opluchting groot toen van der Sar 
de penalty van Mellberg stopte. 
 
Weer een halve finale; de vierde 
achtereenvolgende keer… 
En weer werden WE er uit geknikkerd. U 
ziet op de foto de ontgoocheling nadat we 
door Portugal met 2-1 verslagen waren.  
 

 
 
De oranjesupporters vragen vooral aan 
Trix, Maaike, Hiekje, Marietta en José om 
goed naar deze foto’s te kijken. Zij kunnen 
zien dat het biergebruik tijdens de 
wedstrijden heel beschaafd is gebleven.  
Dat is jammer voor de penningmeester, 
maar goed voor de relaties. De kantine 
van Het Kraaienveld is een plek waar je je 
man met een gerust hart naar toe kunt 
laten gaan. 
 
JM 
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TENNISLES BIJ HET KRAAIENVELD 
Het Kraaienveld heeft sinds 2003 een eigen trainer. Jacquelien Roost, woonachtig in 
Hollandsche Rading en werkzaam in het onderwijs, geeft sinds vorig seizoen tennisles 
aan onze jeugdleden. Tot volle tevredenheid van ouders en jeugdcommissie. 
In het winterseizoen heeft Jacquelien ook een aantal volwassenen onder handen 
genomen. Ook deze volwassenen zijn heel tevreden. 
 
Agaath van Klaren stuurde een 
aanbevelingsbrief aan de redactie van 
Gekras. Hier volgt haar bijdrage: 
 
Westbroek, april 2004 
 
Vanaf oktober 2003 tot en met begin 
maart 2004 hebben Janny van Rossum en 
ik op de dinsdagavond tennisles gehad 
van Jacquelien Roost. 
Vier á vijf lagen kleding over elkaar en 
spelen maar. Alleen door regen hebben 
we een paar keer de lessen moeten 
verschuiven. 
De lessen waren heel leerzaam en 
gevarieerd. We leerden alles van 
backhand, opslag, volley, smash, forehand 
en zelfs aan de conditie werd gewerkt. 
Jacquelien bleef alles steeds weer 
geduldig, maar heel gedreven, uitleggen. 
Hoeveel plezier Jacquelien er zelf in had, 
bleek wel toen ze op haar verjaardag haar 
gasten in de steek liet om ons les te 
geven. 

Kortom: les van Jacquelien is zeker aan te 
raden. Wij hebben er in ieder geval veel 
plezier aan beleefd en zien de 
clubkampioenschappen met veel 
vertrouwen tegemoet… 
 
Agaath van Klaren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u graag tennisles zou willen nemen,  
bel dan even met Jacquelien Roost (035-
5771996) of stuur een email 
(jurgen.prins@wanadoo.nl). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vlnr Janny, Agaath en Jacquelien
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OPENINGSTOERNOOI VERWAAID EN VERREGEND 
Voor diegenen die het nog niet wisten: het tennisseizoen 2004 is op zaterdag 3 april 
voor geopend verklaard. Hans Klaase stond met pen, racket en fototoestel op het 
kunstgras. Zoals vanouds.   

 

 Hoezo wind?  Dit toernooi kostte bijna de 
verenigingsvlag. Ook het meubilair kreeg het 

zwaar te verduren. 
 
Gezien de teleurstellende opkomst vanuit 
de seniorenhoek (leest dan niemand de 
agenda in Gekras?) waren slechts 8 
tennissers en tennissters bereid de 
rackets te kruisen. Ook sommige 
”diehards” waren nu niet aanwezig. 
Misschien had het ook te maken dat het 
toernooi op een zaterdag werd gehouden. 
Niet iedereen kan op zaterdag tennissen. 
Je zal in een winkel werken en roepen: 
“Baas, ik moet zaterdag even een 
toernooitje bij ‘Het Kraaienveld’ afwerken. 
Dat kan wel hé”! Iets voor de 
activiteitencommissie om van de zaterdag 
af te stappen en het gewoon op zondag 
doen?  
Genoeg geweeklaag over de animo van 
deelnemers aan dit toernooi. Nu aan de 
slag met het verslag. Zaterdag 3 april 
2004. Een dag waar het ANP een 
persbericht had moeten maken om alle 
verkeersdeelnemers te waarschuwen om 
vooral niet langs Westbroek te rijden in 

verband met rondvliegende ballen. Het 
was buiten de hekken een komen en gaan 
om de ballen te zoeken. Was het spelpeil 
van de deelnemers dan onvoldoende?  
Voor ondergetekende wel, maar het 
merendeel heeft met tranende ogen, 
koude voeten en door kou verkrampte 
handen ook aan het wintertoernooi  
meegedaan. De ijspegels waren nog maar 
net van de neuzen gevallen. 
 
Nee, de weersomstandigheden waren 
deze dag totaal anders. Buiten de bij 
vlagen zeer harde wind speelde ook 
Pluvius voor een deel van de dag mee. 
Dus lekker uitwaaien en nat worden. Weer 
wat anders dan sneeuwvlokken of 
hagelbuien om je oren krijgen. 
Voorafgaand aan dit openingstoernooi 
was ook de finale van het wintertoernooi te 
aanschouwen. Zonder toeschouwers. De 
eersten die kwamen waren de deelnemers 
van het andere toernooi.  
Op uitdrukkelijk verzoek van Bonne 
Buurmans schrijf ik hier dus helemaal 
niets over en laat het hierbij. Ik ga niet het 
kunstgras voor zijn voeten wegmaaien. 
 
Voor ik met het echte verslag begin pak ik 
toch even Gekras van augustus 2003 uit 
de kast. Hierbij valt het mij op dat de 
weersomstandigheden ook een beetje roet 
in het eten gooiden. Het tweede 
opvallende puntje was dat het combineren 
van finalewedstrijden en toernooien in de 
toekomst op een andere manier moet 
gebeuren. Misschien ben ik te kritisch 
maar vandaag waren er finalewedstrijden 
en een toernooi. Finalewedstrijden met 
twee keer drie sets vreten energie van de 
deelnemers (vooral als je zoals Huib aan 
beide wedstrijden deelneemt) en juist 
daarom hulde aan deze sporters die op 
hun tandvlees lopend de kracht konden 
opbrengen om ook nog met het 
openingstoernooi mee te doen. Voorwaar 
klasse!!!! 
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In de vereniging vallen sommige mensen op 

door hun positieve bijdrage aan de sfeer: 
Jacqueline Roost, bedankt. Een mooi gebaar 
om bij een openingstoernooi een bloemetje te 

bezorgen. Klasse!! 
 
Uiteindelijk was het een handicaptoernooi. 
De bij vlagen zeer harde wind ontnam je 
de mogelijkheid een rally te spelen. Een 
(te) hoge bal met weinig vaart kon je zelf 
bij tegenwind bijna voor een tweede keer 
slaan. Een lob met wind mee waaide 
buiten de hekken en bij de service waaide 
de bal of het veld in of hij kwam achter je 
terecht. Tussen deze windvlagen in ging 
het redelijk maar lastig. De later op de 
middag vallende regen met de harde wind 
zorgde voor nog meer spelvreugde…… 
De activiteitencommissie besloot in al haar 
wijsheid om het programma wat in te 
korten. Niemand was hier rouwig over. Het 
seizoen voor 2004 was geopend. 
Natuurlijk moeten de namen van de 
geachte deelnemers worden vermeld. Dat 
waren voor dit jaar in willekeurige volgorde 

Ad Verhoef, Joke Bettinger, Jan Overeem, 
Susan Klaase, Huib Stekelenburg, Piet 
Geurtsen, Marc Peeters, Rob Fokker, 
René van der Keuken en ikzelf. Voor 
zover ik kan nagaan hebben, op mijn 
persoontje na, alle deelnemers in het 
wintertoernooi meegedaan. De 
activiteitencommissie, bestaande uit 
Susan en Bonne had de indeling gemaakt 
en daarbij rekening gehouden met uitloop 
van de finalepartijen. Vandaag een 
uitzonderlijke uitloop, iets wat je niet kan 
plannen. Om niet veel tijd verloren te laten 
gaan was het noodzakelijk dat sommigen 
voor anderen moesten invallen. 
 
Voor de liefhebber volgen de onderlinge 
resultaten: 
 
Ad en Joke  Jan en Susan  2-6 
Marc en René Ad en Hans  7-2 
Piet en Joke Rob en Susan  4-1     
Jan en Hans Piet en Susan  4-1 
Huib en Hans Jan en René  1-2 
Ad en Susan Joke en Marc   2-2 
Huib en René Jan en Marc  4-3 
Ad en  Marc René en Joke  3-2 
Ad en  Susan Jan en Joke  5-1 
 
Bonne heeft hierna alle uitslagen in een 
lijstje geplaatst om een winnaar uit de 
rijstebrijuitslagenlijst op te sporen.   
Overduidelijk eindigde René op de eerste 
plaats (15 games voor en 9 tegen), 
gevolgd door Marc Peeters (15 games 
voor en 10 tegen).     
  
Hans Klaase 
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FANTASTISCHE DUBBELKAMPIOENSCHAPPEN 
Geheel onbevooroordeeld kan dit stukje niet zijn: uw redacteur is apentrots dat hij – 
samen met onze illustere voorzitter – herendubbelkampioen 2004 is geworden. 
Daarom plaatsen we voorafgaand aan alle uitslagen eerst het stukje dat de Vierklank, 
de VAR en de Biltse en Bilthovense Courant (BBC) afdrukten in de week na de finales. 
 

JONG EN OUD bij TV het KRAAIENVELD  
 
Westbroek, 5 juni 2004 
 
Tennisvereniging Het Kraaienveld in Westbroek heeft op zaterdag 5 juni de 
finales gespeeld van de clubkampioenschappen damesdubbel en herendubbel. 
Na een periode van drie weken met voorwedstrijden streden finalisten bij de 
jeugd en de senioren om de titels. 
 
Bij de jeugd was goed te zien dat het Kraaienveld veel talentvolle jeugdleden heeft, die gewend zijn 
om wedstrijden te spelen. In april en mei hebben verschillende teams meegedaan aan de 
clubcompetitie van de KNLTB. De jongens hebben goed gepresteerd in de 2e klasse van de competitie 
en de meisjes hebben voor het eerste jaar ervaring opgedaan met competitiewedstrijden. Beide teams 
hebben zich in de middenmoot gespeeld. 
De opgedane ervaring was goed te zien tijdens de clubkampioenschappen. Zowel bij de 
voorwedstrijden als in de finales was het spelniveau duidelijk verbeterd. Bij de jongens wonnen de 12-
jarige Roel van Dijk en de 15-jarige Erik Groot met 6-2 en 6-4 van Vincent Staal en Rik Pul. Bij de 
meisjes wonnen 10-jarige Eline Geurtsen en Fieke van Klaren van de even oude Marjolein van 
Zijtveld en Bianca Brand met 6-3 en 6-4. 

Zo goed als de doorstroming bij 
de jeugd verloopt, zo traag 
vernieuwt het Kraaienveld zich 
bij de senioren. In het 
herendubbel wonnen 
clubvoorzitter Roger Snell en zi
dubbelspelpartner Jan 
van Huib Stekelenburg en Rob
Fokker. Snell en Maasen zijn lid 
sinds de oprichting van de club 
1988. Plagerig vertelden zij 
prijsuitreiking dat zij samen 118 
jaar oud zijn en dat de jeugd nog 
even geduld moet opbrengen. Zij 
maakten wel een afspraak met de 
jongenskampioenen om een 
aantal wedstrijden tegen elkaar te 

jn 
Maasen 

 

in 
bij de 

wig 

san 
e en Joke Bettinger. 

kampioen Roger Snell reikt de kampioensbeker uit aan Roel van Dijk (links) 
n Erik Groot (midden) 

 

spelen. 
Bij de dames wonnen ‘de eeu
jonge’ Charlotte Verbunt en 
Marjolein Volman van Su
Klaas

 
Clubvoorzitter en dubbel
e
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Vervolg dubbelkampioenschappen 
 
Even voor de goede orde: bij het 
Kraaienveld kun je zowel in de zomer als 
in de winter clubkampioen worden in het 
herendubbel. De wintercompetitie (zie 
elders in de nummer) leverden een 
kampioenskoppel op (Rob Fokker en Huib 
Stekelenburg), maar het enige echte 
officiële dubbelkampioenschap van Het 
Kraaienveld wordt in mei en juni gespeeld. 
Vijf herenteams en vijf damesteams 
streden om de prijzen. Van 15 mei tot 5 
juni werden de voorwedstrijden in een 
halve competitie afgewerkt. Zoals 
gebruikelijk melden wij in Gekras alle 
namen van alle deelnemers en alle 
uitslagen. 
 
Bij de dames deden mee: 
D1 Susan Klaase / Joke Bettinger 
D2 Marjolein Volman / Charlotte Verbunt 
D3 Agaath van Klaren / Janny van 
Rossum 
D4 Joke van de Feest / Teuni Böcker 
D5 Maaike de Groot / Diana Steenaart 
 
De uitslagen waren: 
D1 – D2 2-6 5-7 
D1 – D3 6-1 6-0 
D1 – D4 6-0 6-1 
D1 – D5 6-2 6-3 
D2 – D3 6-1 6-1 
D2 – D4 6-1 6-2 
D2 – D5 6-2 6-1 
D3 – D4 1-6 2-6 
D3 – D5 1-6 1-6 
D4 – D5 6-3 3-6 6-7 
 
De finale ging derhalve overduidelijk 
tussen Susan / Joke en Marjolein / 
Charlotte. 
Op de finaledag speelden de dames 
wederom een uitstekende partij met goed 
en spannend tennis.  Ook op deze dag 
bleek dat Marjolein en Charlotte steeds 
iets constanter en iets vaster speelden 
dan hun tegenstandsters. Daarom een 
terechte en sportieve overwinning voor de 
dames uit Tienhoven. 
 
 
 
 

Sportieve felicitaties: vlnr Susan, Joke, 
Charlotte enMarjolein. 
 
Bij de heren speelden: 
H1 Huib Stekelenburg / Rob Fokker 
H2 Hans Volman / Joop van Raak 
H3 Hennie Fokker / Gert Dijkstra 
H4 Jan Maasen / Roger Snell 
H5 Hans Hoochstenbeek / Fokko Sijtsma 
 
De uitslagen waren: 
H1 – H2 4-6 6-3 6-4 
H1 – H3 6-0 6-4 
H1 – H4 6-3 6-7 6-2 
H1 – H5 6-2 6-3 
H2 – H3 6-1 6-4 
H2 – H4 4-6 1-6 
H2 – H5 7-5 3-6 2-6 
H3 – H4 0-6 0-6 
H3 – H5 6-4 2-6 6-4 
H4 – H5 6-1 6-4 
 
Huib en Rob bereikten ongeslagen de 
finale en waren – mede door hun 
winterkampioenschap - duidelijk favoriet. 
Roger en Jan hadden de drie sets 
nederlaag in de voorronden echter goed 
gebruikt en een consequente tactiek 
afgesproken: alle ballen diep in het 
achterveld. Bovendien speelden zij heel 
geconcentreerd; zo verloren zij geen 
enkele servicegame. Onverwacht werd het 
zo een regelmatige en verdiende 6-3 6-3 
overwinning. 
JM 
 
Kampioenen 2004 dames dubbel: 
Marjolein Volman en Charlotte Verbunt; 
Kampioenen 2004 herendubbel: Roger 
Snell en Jan Maasen.  
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HIER HAD UW ADVERTENTIE 
KUNNEN STAAN !!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

VOOR €25, €45 OF €75 BENT U IN 2004 
EN 2005 VRIEND VAN HET KRAAIENVELD 

 
 
 

Ook in 2004 kunnen we de steun van de Vrienden van het Kraaienveld goed gebruiken, 
bijvoorbeeld voor de verdere inrichting van het clubhuis en het terrein. 

GEKRAS biedt U de mogelijkheid om te adverteren bij circa 100 gezinnen in Westbroek en 
Tienhoven. Gezinnen, die interesse hebben in sport, gezondheid, een goed leven, kinderen en 

activiteiten buiten de deur. 
Deze gezinnen kunnen interessant zijn voor elke ondernemer in Westbroek, Tienhoven, 

Maarssen en Maartensdijk. U kunt deze gezinnen bereiken met een pakkende advertentie. 
Voor €25 vult u in drie nummers van Gekras een kwart pagina. Voor €45 heeft u een halve 

pagina en voor €75 is deze hele bladzijde voor u. 
Bij wijze van aanbieding kunt u ook al in het aanstaande decembernummer van ons blad 

adverteren en u betaalt alleen voor de advertenties in 2005. 
Heeft u interesse? Bel of mail Jan Maasen (0346-281006; jmaasen@euronet.nl). 

 
 

VOOR €25, €45 OF €75 HEEFT U IN 2004 
EN 2005 EEN ADVERTENTIE IN GEKRAS 

 

mailto:jmaasen@euronet.nl
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KROMME TENEN 
Een column door Hans Klaase 
 
Voordat iemand spontaan in de pen klimt, ik ben geen Heintje Davids. Voor de jongere 
leden: zij was een artieste die geen afscheid van de zalen kon nemen. Het is natuurlijk 
wel zo dat ik het schrijven nog steeds leuk vind en daarom Jan Maasen een helpende 
hand reik door het schrijven van een column. Welke vereniging kan daar nu op 
bogen?  
 
Er zijn gewoon situaties die zo opvallen en 
waar iedereen ach en wee roept en daar 
blijft het bij. Zo las ik een keer in het 
Utrechts Nieuwsblad diverse artikelen, die 
bij mij de vraag opriepen hoe het komt dat 
de mens zover is afgedaald en dan wel 
zover dat ik mij bijna schaam om bij dit ras 
te horen.  
Vette koppen in de krant over onderzoek 
naar aanval op een bruiloftsfeest in de 
zandbak van Irak, waarin de Amerikaanse 
generaal dit voorval als een 
bedrijfsongevalletje afdoet en ‘en passant’ 
bijna zijn duimpje opsteekt. Nee, van mij 
mogen die Amerikanen hun duimpje thuis 
laten liggen.  
En wat te denken over ’Eigen honden 
eerst’. Lekker pakkend en nieuwsgierig 
makende kop. Het ging over een vol 
dierenasiel met honden uit het Turkse 
Istanbul welke pensiongast in Amerongen 
zijn. Hiervan krijg ik niet van die kromme 
tenen.  
Wel van een Duitse rechter met een 
verleden uit de 2e wereldoorlog die zitting 
heeft in het speciale college dat de Duitse 
president kiest.  
En wat te denken van een zeer 
vrouwvriendelijke oud minister-president 
van Nederland. Hij dacht zeker: wat 
Clinton achter zijn bureau met een dame 
uitvrat kan ik ook. Ach Ruud, ga als je in 
de buurt bent eens bij Bill en Monica langs 
voor een werkoverleg. Allemaal 
“kop”stukken uit deze ochtendkrant.  
 
Genoeg flauwekul!!  
Laat ik maar eens dicht bij huis blijven, 
bijvoorbeeld in Westbroek alwaar een 
tennisvereniging is gehuisvest waarvan ik 
toevallig betalend lid ben.  
Door omstandigheden ben ik een tijd lang 
niet in staat geweest om een bal te slaan 
maar ik krijg kromme tenen in mijn 

tennisschoenen als ik hoor dat er mensen 
zijn die het makkelijk vinden om geen 
ballen mee te nemen… Nee ik zeg het 
fout. Er zijn mensen die tennisballen van 
de vereniging gebruiken en ze na afloop 
per abuis in hun tennistas laten ploffen en 
per ongeluk mee naar huis nemen. En dat 
zijn niet alleen lesballen maar ook sets 
met competitieballen waar de vereniging 
(dus de leden) voor betaalt en die de 
vereniging ter beschikking stelt. Dit t.b.s. 
houdt niet in dat ze met verlof gaan!! 
 
Nog krommer gaan ze staan als er zomaar 
spontaan en heel toevallig bierkratten 
ineens verdwijnen. De 
weersomstandigheden waren dit voorjaar 
helemaal zo gek nog niet maar als je dorst 
heb neem je toch gewoon water uit de 
kraan? Dat is praktischer dan met kratten 
zeulen. Daar krijg je alleen maar dorst van 
en de vereniging wordt hier alleen maar 
door gedupeerd. Voor deze acties steek ik 
geen duimpje op maar een duim naar 
beneden gericht.  
 
Hans Klaase 
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MIDZOMERNACHTTOERNOOI: PEENTJES (ZW)ETEN 
Het midzomernachttoernooi wordt al een kleine traditie in onze vereniging. De vrijdag 
rond 21 juni wordt een ludiek toernooi gehouden met veel aandacht voor gezelligheid, 
eten en drinken. Ook dit jaar was dit toernooi weer zorgvuldig voorbereid door de 
activiteitencommissie; dit keer hadden Susan Klaase en Marc Peeters de leiding. 
 
De zorgvuldigheid van Susan en Marc 
werd onmiddellijk op de proef gesteld toen 
onverwacht twee deelnemers opdoken die 
niet op het aanmeldingslijstje stonden. 
Een misverstand bleek de oorzaak en met 
grote souplesse paste Susan het 
wedstrijdschema aan voor de onverwachte 
gasten. Hulde voor deze vriendelijke 
geste! 
Het toernooi kon daarop van start met de 
volgende dertien deelnemers: Ingrid en 
Gerard Brand, Marietta en Roger Snell, 
Janny van Rossum, Agaath van Klaren, 
Joke Bettinger, Annemieke Volkers, Joke 
van der Feest, Jan Overeem, José 
Stortelder, Jan Maasen en Marc Peeters.  
 

 
concentratie bij Joke van der Feest en Ingrid 
Brand 
 
De oplettende lezer ontdekt wellicht iets 
vreemds op deze actiefoto: het lijkt of Joke 
en Ingrid een sigaar in de mond hebben. 
Dat is een vergissing. De 

activiteitencommissie had bedacht dat de 
deelnemers een wortel in de mond 
moesten nemen aan het begin van elke 
partij. Deze wortel moest er aan het eind 
nog steeds zijn en het was verboden deze 
wortel tijdens de partij uit de mond te 
halen op straffe van puntaftrek. 
Dit lijkt wellicht een simpele opgave, maar 
ik kan u verzekeren dat het een hele 
inspanning vergt om geconcentreerd te 
tennissen én geconcentreerd te blijven op 
die rare wortel tussen je kaken. 
 
De uitslag van het midzomernachttoernooi 
is eigenlijk altijd irrelevant. Wat wel 
relevant is dat de hoofdprijs bestond uit 
een zelfgebakken appeltaart van Marc 
Peeters. Echt een kwaliteitsprijs! 
Marc had het trouwens toch druk. Hij 
speelde mee, maar verzorgde en passant 
ook nog een complete maaltijd van frites 
met saté. Namens de deelnemers 
oprechte dank voor de organisatie van dit 
geslaagde toernooi. 
JM 

 
vlnr Janny, Marietta en Roger met frites en 
saté 
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NIEUW: DE NAJAARSCOMPETITIE 2004 
Het district Utrecht van de KNLTB start dit jaar een nieuwe competitie: de 
najaarscompetitie. Deelname staat open voor iedereen boven de 18. Dit jaar worden er 
vooralsnog alleen dubbels gespeeld. Onze competitieleider Teuni Böcker bericht. 
 
Nieuw, nieuw, nieuw.  
Dit najaar start een nieuwe competitie, als 
start alleen dubbels. 
De deelname staat open voor iedereen 
van 18+, ook al heb je al competitie 
gespeeld dit jaar. 
 
De speeldagen zijn vastgesteld: 
Zaterdagmiddagen, te weten 25 
september, 2, 9, 16 en 23 oktober 2004. 
De aanvang is om 13:00 uur, maar hiervan 
mag in onderling overleg van afgeweken 
worden. 
Er wordt in poules van 6 teams gespeeld, 
dus 5 wedstrijddagen, Inhalen dient te 
gebeuren vóór de volgende speeldag. 
 
De samenstelling van de teams kan 
verschillend zijn. 
Gemengd:  minstens 2 dames en 2 heren 
Heren:        minstens 4 heren 
Dames:       minstens 4 dames 
 
Het gaat om een competitie in de 
categorie 7/8/9: deelname staat 

uitsluitend open voor deelnemers met de 
dubbelspeelsterkte7, 8 en/of 9. 
 
Aantal partijen per wedstrijd. 
Gemengd: 1 damesdubbel, 1 
herendubbel, 2 gemengddubbels. 
Heren:  4 herendubbels. 
Dames: 4 damesdubbels. 
 
Duur van een partij.  
Aantal sets en puntentelling: 2 gewonnen 
sets , een gewone tiebreak als 
beslissende 3e set. Elke gewonnen partij 
levert 1 wedstrijdpunt op. 
 
Interesse? 
Er kan in deze competitie maar 1 team 
meespelen, een herenteam of een 
damesteam of een gemengd team. 
Is er interesse om aan deze competitie 
mee te spelen, stel dan zelf een team 
samen en geef dit vóór 6 augustus a.s. 
door aan Teuni Böcker, tel. 0346-281510 
of e-mail naar h.bocker@hccnet.nl 
 

 

Voor de competitieliefhebbers volgt hier de uitslag van de 35+ competitie 
van april en mei. 
Plaats Ploeg  Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Punten 

       voor    tegen  
1 ATILLA 1  6 6  0 0 27 3 P 
2 RIJNSWEERD 1 6 5  0 1 21 9  
3 FAK 2   6 3  0 3 16 14  
4 ZUILEN 1  6 3  0 3 16 14  
5 WESTERVELD 2 6 3  0 3 15 15  
6 GOOILAND 3  6 1  0 5 7 23  
7 KRAAIENVELD 1 6 0  0 6 3 27  
 
En dit zijn de gespeelde wedstrijden. 
1 10-04-2004 KRAAIENVELD 1   WESTERVELD 2   0 5   
2 17-04-2004 ATILLA 1    KRAAIENVELD 1   5 0   
4 01-05-2004 ZUILEN 1    KRAAIENVELD 1   4 1   
5 08-05-2004 RIJNSWEERD 1   KRAAIENVELD 1   5 0   
6 15-05-2004 KRAAIENVELD 1   GOOILAND 3   2 3   
7 22-05-2004 KRAAIENVELD 1   FAK 2    0 5 
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DE JEUGDPAGINA’S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vier trotse finalisten van het meisjesdubbelkampioenschap 2004: 
boven de kampioenen  Eline Geurtsen (links) en Fieke van Klaren (rechts); 

onder de verliezend finalisten Marjolein van Zijtveld (links) en Bianca Brand (rechts)
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ACTIVITEITENAGENDA 2004 JUNIOREN 
 
 

 Dag en datum: Activiteit: Tijdstip: Organisatie: 

X Zondag  
4 april 2004 

Openingstoernooi Jeugd 12.00 Annemiek/ Agnes

X Vrijdag  
9 april 2004 

Start vrijdagmiddagtoss 
Basisschoolleerlingen 

16.00 – 17.00 Marleen/ Ingrid/ 
Gerard 

X  Start vrijdagmiddagtoss Voortgezet 
Onderwijs Leerlingen 

17.00 – 18.30 Roger 

X Woensdag  
12 mei 2004 

Pannenkoekentoernooi 
Basisschoolleerlingen 

16.00 – 18.30 Agnes 

X Zaterdag  
15 mei 2004 

Clubkampioenschappen Dubbelspel Vanaf 12.00  Roger 

X Zaterdag 
5 juni 2004 

Finales Clubkampioenschappen 
Dubbelspel; Jeugd en Volwassenen 

Vanaf 12.00 Roger 

x Zondag  
13 juni 2004 

Kind/Oudertoernooi 11.00 – 17.00 Ingrid/ Agnes/ 
Marleen 

 Woensdag  
7 juli 2004 tm 
11 augustus 2004 

Woensdagmiddagtoss jeugd 
 
(de vrijdagtoss vervalt in deze periode) 

19.00 Roger 

 Woensdag  
25 augustus 2004 

Handicaptoernooi 
Basisschoolleerlingen  

15.00 – 17.30 Marleen/ Ingrid 

 Vrijdag 
27 augustus 2004 

Invitatietoernooi Voortgezet 
Onderwijs Leerlingen 

16.00 – 20.00 Roger/ Agnes 

 Vrijdag 
20 augustus 2004 

Start clubkampioenschappen enkelspel 
en Gemengd Dubbel 
Basisschoolleerlingen 
(toss vervalt) 

16.00 – 17.00 Gerard/ Ingrid/ 
Marleen 

 Zondag 
29 augustus 2004 

Start clubkampioenschappen enkelspel 
en Gemengd Dubbel 
Leerlingen Voortgezet Onderwijs 
(toss vervalt) 

Elk weekend Roger/ Agnes 

 Zaterdag 
18 september 2004 

Finale clubkampioenschappen 
enkelspel en gemengd dubbel voor 
jeugd en volwassenen 

Vanaf 10.00 Roger/ Agnes/ 
Annemiek/ 
Ingrid/ Gerard/ 
Marleen 

 Zondag  
17 oktober 2004 

Slottoernooi voor de jeugd 13.00 – 17.00 Agnes/ Marleen/ 
Ingrid 

 
 
Voor de toss vragen wij € 0,50 ct. per keer als bijdrage voor de inrichting van het clubhuis; gewone 
toernooien kosten 1,50 en voor kampioenschappen vragen wij 2,50. Graag toernooien en 
kampioenschappen 2 weken van tevoren aanmelden en betalen.  
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FELICITATIES!!!! 
Op de eerste bladzijde van deze jeugdpagina’s staat niet langer het kinderachtige 
tekeningetje van de Hekkensluiters. De jeugd van het Kraaienveld speelt fantastisch 
tennis en heeft een aantal echte kampioenen in de dop. Daarom worden de 
jeugdpagina’s voortaan geopend met een foto van onze talenten. 
 
Op zaterdag 5 juni jl heeft de 
tennisvereniging Het Kraaienveld te 
Westbroek een toernooi georganiseerd 
voor dubbels.  
De finale  voor meisjes tot en met 12 jaar 
werd gespeeld door Eline Geurtsen en 
Fieke van Klaren tegen Marjolein Zijtveld 
en Bianca Brand. Het was een spannende 
partij met mooie rally’s, redelijke services 
en prima volleys. Dat  het spannend is 
geweest blijkt wel uit het feit dat de 
meiden meer dan een uur op de baan 
hebben gestaan. De 1e set verliep zeer 
voorspoedig voor Eline en Fieke. Het werd 
vrij gemakkelijk 6-3. In 2e set kwamen 
Marjolein en Bianca sterk terug , het werd 
3-2 en wij begonnen aan een derde set te 
denken. Maar Fieke en Eline dachten daar 
anders over. Met sterk spel werden 
Marjolein en Bianca onder druk gezet. 
Uiteindelijk werd de set met 4-6 door 
Marjolein en Bianca uit handen gegeven. 
Derhalve ging de eerste prijs naar Eline en 
Fieke en de 2e prijs naar Marjolein en 
Bianca.  Gefeliciteerd “powergirls” 
Ook de jongens speelden een hele mooie 
finale. Roel van Dijk en Erik Groot wonnen 
van Vincent Staal en Rik Pul. De 
toeschouwers zagen bij de jongens minder 
spanning dan bij de meisjes, maar wel 
heel veel mooie slagen en soms een 
prachtige techniek. Complimenten 
‘superguys’! 

Zowel de meisjes als de jongens kregen 
terecht een eervolle vermelding in de krant 
(lees het artikel nog een keer bij de 
seniorenpagina’s). We zijn erg trots op 
jullie en we hopen dat jullie nog vele keren 
de krant zullen halen. 
Daarom roepen we alle jeugdleden van 
harte op om allemaal in te schrijven 
voor de clubkampioenschappen! 
 

 
trotse ouders kijken naar hun kinderen 
 
Vaders en moeders: begin maar vast met 
de aanleg van een plakboek met de 
sportprestaties van jullie kinderen. Het 
Kraaienveld komt er aan! 
 
Hartelijke groeten van de leden van de 
jeugdcommissie, 
Annemiek, Marleen, Ingrid, Agnes, 
Yolanda, Gerard en Roger. 

 
Jeugdcommissieie.  Telefoon   E-mailadres 
 
Annemiek Volker   0346 – 282023  A.Volker@planet.nl 
Roger Snell    0346 – 281037  rsnell@wolmail.nl 
Yolanda Groot   0346 – 281948  
Marleen van Walbeek 0346 – 281075  rvdkeuken@freeler.nl 
Ingrid Brand    0346 – 281113 
Gerard Brand   0346 – 281113 
Agnes van Dijk  0346 – 281909 
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POWERGIRLS 
Ingrid Brand begeleidde in april en mei de 10-jarige meisjes (‘MEIDEN’ zeg je 
tegenwoordig) in de KNLTB competitie. ‘Onze meiden’ speelden spannende en goede 
wedstrijden, maar je kunt ook andere spannende dingen meemaken in de competitie. 
Het is gevaarlijk in de kampong… Lees het spannende verslag van Ingrid en Gerard. 
 

De meiden van de 
woensdagmiddagcompetitie speelden op 
21 april j.l. tegen Atalanta II. Het was een 
prachtige dag om te tennissen. Ook was 
Frank Driessen aanwezig om mooie foto’s 
te maken, waarvoor onze dank. Ook Piet 
Geurtsen was aanwezig om zijn dochter te 
coachen. 

 
powerrrrrrrr… 

Eline Geurtsen opende de wedstrijd tegen  
Anne Duerhof. Ze speelde een geweldige 
partij tennis. De eerste set verloor ze nipt 
met 3-4. Daarna liet ze zien wie de 
sterkste was want met 4-1 walste ze over 
Anne heen. De beslissende derde set liet 
eveneens een oppermachtige Eline zien 
en zij won haar set wederom met 4-1. 

Onze tweede speelster Fieke van Klaren 
ging het eveneens fantastisch.  De eerste 
set won ze met 4-2 tegen Diantha van 
Gasteren. De tweede set ging naar een 
sterk terugkomende Diantha met 1-4. 
Maar Fieke was goed op dreef vandaag  

en won de beslissende derde set met 4-1. 

Daarna speelde Marjolein van Zijtveld. 
Hoewel ze energiek de partij afwerkte, 
was haar tegenstandster Tanja van Zeist 
te sterk. Tanja had duidelijk meer ervaring 
dan onze Marjolein en de partij ging met 0-
4 en 1-4 verloren. Ook de partij Lisette van 
Noort tegen Jael Cramer ging verloren met 
0-4 en 1-4. 

 
energiek… 

Vervolgens kwam het op de dubbels aan. 
Deze twee dubbels waren heel spannend. 
Fieke en Eline startten als sterkste dubbel 
tegen Anne en Diantha. De eerste set ging 
verloren met 1-4. Onze powergirls 
kwamen de tweede set terug en wonnen 
met 4-3.  Het werd een dubbeltje op z’n 
kant. Uiteindelijk verloren ze de set met 3-
4 en dus ook de partij. Maar ze hebben 
heel goed gespeeld. 

Vervolgens moesten Veerle Driessen en 
Bianca Brand tegen Jael en Tanja.  De 
jongsten van het team vochten voor wat 
ze waard waren, maar moesten met 0-4 
en 1-4  de partij uit handen geven.  

Verloren, maar desondanks geweldig 
meiden. 
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Vervolg powergirls 
Onze powergirls hebben op 5 mei jl. alles 
gewonnen!  Ze speelden thuis tegen 
Rijnsweerd I. Eline Geurtsen opende 
tegen Anelie Tromp met een enkel.  De 
eerste set was al snel gewonnen met 4-0. 
Daarna bood Anelie tegenstand, maar 
onze Eline was niet te verslaan en won 
met 4-3 de tweede  set en de partij. 

 
Eline Geurtsen 

Fieke  van Klaren speelde tegelijkertijd 
tegen Janne Heederik haar enkel en had 
al snel door dat ze met het slaan van 
harde ballen de partij naar zich toe kon 
halen. Met gemak won ze de eerste set 
met 4-0 en de tweede set met 4-1. 

 
Fieke van Klaren 

Marjolijn van Zijtveld nam het vervolgens 
op tegen Floor Koopman. Floor vormde 
geen partij voor Marjolijn. Met 4-0 en 4-0 
veegde Marjolijn haar tegenstandster het 
veld. 

 
Marjolein van Zijtveld 

Aangezien de tegenpartij maar met 3 
speelsters opdaagde, konden er maar 3 
enkels en één dubbel gespeeld worden. 
Zodoende heeft Bianca Brand ook haar 
partij gewonnen zonder te spelen. 

 
Bianca Brand 

De dubbel werd door Fieke en Eline 
gespeeld. Het was de spannendste partij, 
maar Fieke en Eline bleken ijzersterk te 
zijn en wonnen  partij met 4-2 en 4-2 
overtuigend. 
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Vervolg powergirls 
 
Onze powergirls hebben op 12 en 19 mei 
hun laatste partijen gespeeld tegen 
respectievelijk Hercules I en Kampong I; 
twee uitwedstrijden.  
De wedstrijd tegen Hercules werd 
gewonnen met 2-4. Eline Geurtsen was 
veel te sterk voor Lisa Rietveld (1-4, 1-4). 
Onze Fieke van Klaren legde het helaas af 
tegen Katja Verwegen met een zeer 
spannende laatste set (1-4, 4-0 en 4-3).  
Een fantastische spelende Marjolein van 
Zijtveld zette Kraaienveld op voorsprong 
(3-4, 0-4). Bianca Brand verloor echter 
haar partij tegen Lotte Swank (4-0, 4-1). 
Bianca moet als jongste van het team in 
het enkelspel nog groeien. Als haar 
service verbetert dan zal ook zij haar 
enkelspelen kunnen winnen. Een schone 
taak voor onze clubtrainster. De twee 
meisjes dubbels werden vervolgens nog 
gemakkelijk gewonnen. Fieke en Eline 
wonnen  met 2-4 en 1-4 van Katja 
Verwegen en Klara Jansen. En ook 
Bianca en Marjolein wonnen hun partij met 
3-4 en 0-4 van Lotte Swank en Jamie Kok. 
 
De laatste wedstrijd tegen Kampong I uit 
was een dramatische wedstrijd met 
elementen die men slechts bij 
professionele duels zou mogen  
verwachten. 
 

een hartelijk welkom? 
 
Wat was er aan de hand? De coach van 
kampong weigerde bij de aanvang van het 

duel de KNLTB-passen te overleggen. 
Onze coach  kwam er tijdens de wedstrijd 
achter dat de eerste speelster van 
Kampong te oud bleek te zijn. Toen onze 
coach daarom inzage wilde hebben in de 
passen, bleek één speelster al vertrokken 
te zijn, zodat ze niet gecontroleerd kon 
worden. De betrokken speelster bleek 
inderdaad te oud en een andere speelster 
had niet eens een pas bij zich. Onze 
coach verlangde dat de pas alsnog werd 
opgehaald en getoond anders zou zij een 
klacht indienen tegen het spelen van een 
niet speelgerechtigd meisje.   
Dat het resolute gedrag van Ingrid Brand 
de tegenstander irriteerde, was 
onvermijdelijk, maar de verwensingen en 
dreigementen die vervolgens naar haar 
hoofd werden geslingerd vormden een 
buitengewoon zielige vertoning.  Onze 
meiden stonden evenwel pal achter hun 
coach. De partijen, waarin de betrokken 
speelster speelde, werden onder protest 
gespeeld. Dat onze powergirls in deze 
ambiance zich kranig weerden, bleek met 
name in de laatste dubbel. Marjolein en 
Bianca wonnen ondanks het irriterende 
gedrag van de Kampongouders hun partij.  
Marjolein had daarvoor ook haar enkel  
gewonnen, maar de overige vier partijen 
van Fieke, Eline, enkel en dubbel en 
Veerle gingen verloren. De eindstand 
onder protest was dus 4-2 in het voordeel 
van Kampong I.  
Hoewel Ingrid de klacht via Teuni Böcker 
bij de KNLTB heeft ingediend is daar in de 
einduitslag van de poule niets terug te 
vinden.   
De einduitslag luidt :  
club gespeeld punten 
Bilthoven 7 40 
FAK 7 35 
SHOT 7 27 
KAMPONG 7 21 
ATALANTA 7 20 
KRAAIENVELD 7 15 
HERCULES 7 7 
RINSWEERD 7 3 
 
Hulde voor Eline, Fieke, Marjolein, 
Veerle en Bianca, maar ook voor de 
coach!
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VERSLAG VAN HET OPENINGSTOERNOOI VOOR DE JEUGD 
 
Zondag 4 april 2004 was een droge, frisse en winderige dag. Kortom, ideaal weer voor 
het openingstoernooi voor de jeugd. Omdat een week voor het openingstoernooi er 
slechts enkele aanmeldingen (3) binnen waren gekomen hebben de organisatoren, 
Annemiek, Agnes en Yolanda besloten om nog ėėn keer naar de telefoon te grijpen en 
de jeugd te porren om mee te doen met het openingstoernooi. Dit heeft tot resultaat 
gehad dat 24 jeugdleden zich alsnog hebben aangemeld. Jongens en meiden, als jullie 
zin hebben om mee te doen aan een toernooi meld je dan tijdig aan!! Een verslag van 
Yolanda Bos. 
 
We hebben de deelnemers verdeeld over 
2 poules van 12: een poule voor leerlingen 
van de basisschool en een poule voor 
leerlingen van de middelbare school. 
Binnen de poules heeft iedereen 4 keer 
een dubbelwedstrijd van 20 minuten 
gespeeld met wisselende partners.  
Koppeling aan steeds wisselende partners 
brengt met zich mee dat je de ene keer 
met een minder sterke partner speelt en 
de andere keer met een wat sterkere 
partner. Dit was vandaag echter geen 
nadeel omdat het openingstoernooi 
natuurlijk bedoeld is om na een tennisloos 
seizoen het racket weer op te pakken en 
hernieuwd met andere jeugdleden kennis 
te maken. 
 
Dat het met name voor de jongere 
deelnemers weer even wennen was, bleek 
wel uit het feit dat er veelvuldig op een 
klein veld werd gespeeld en dat er door 
een volwassene geteld moest worden. 

Gerard Brand (vader van Bianca) was zo 
goed om de rol van scheidsrechter op zich 
te nemen en heeft daarvoor flink wat kou 
moeten doorstaan. Door de bouw van het 
nieuwe clubhuis en het verdwijnen van 
enkele bomen heeft de wind vrij spel op de 
banen (met name de linkerbaan). Gerard, 
dank daarvoor en natuurlijk ook voor het 
maken van de foto’s op deze middag. 
Omdat het toernooi al om 1200 uur begon 
en de deelnemers tussen de wedstrijden 
door moesten wachten op hun volgende 
partij, was er voor heerlijke broodjes worst 
gezorgd door Agnes. De broodjes gingen 
als de “spreekwoordelijke warme 
broodjes” over de toonbank in de kantine. 
 
Naast het eten van broodjes worst werd 
de tijd gedood met het spelen van 
tafelvoetbal (handig dat dat spel in het 
clubhuis staat) en met het buiten de banen 
oefenen van tennisvolleys met elkaar 
(wanneer is de tennismuur klaar?). 

 

 
tafelvoetbal in de polder
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Na afloop van de wedstrijden waren er in 
elke poule natuurlijk 3 winnaars (degene 
met de meest gemaakte games heeft 
uiteindelijk gewonnen). Dit waren: 
In poule A ( middelbare schoolleeftijd) 

1. Eric Groot     (21 games) 
2. Roel van Dijk    (20 games) 
3. Jeroen Geurtsen (19 games) 

In poule B (basisschoolleeftijd) 
1. Zegert Verhoef (25 games) 
2. Eline Geurtsen  (22 games) 
3. David Mientjes (19 games) 

 
Er zijn door de winnaars flink veel games 
gewonnen in de wedstrijdjes en dat is 

natuurlijk mede te danken aan de partners 
waar zij mee hebben gespeeld. Die 
hebben dus eigenlijk ook een beetje 
gewonnen. Met name de winst van Zegert 
in poule B was opmerkelijk. Hij is net lid 
geworden en had nog geen tennisles 
gehad. Dit belooft wat voor de toekomst! 
Al met al hebben we een geslaagd 
openingstoernooi voor de jeugd gehad -
met dank aan de weergoden-  en was de 
middag een goede start voor het nieuwe 
tennisseizoen. 
 
Yolanda Bos. 

 
 
 

 
 
prijsuitreiking in de kantine
 



  Pagina 37  

 
WIE ZIJN DE ECHTE DUBBELKAMPIOENEN? 
Op vrijdag 9 juli speelden de herendubbelkampioenen van de senioren tegen de 
herendubbelkampioenen van de jeugd. Het was een zware strijd. Roel van Dijk en Jan 
Maasen hebben allebei een verslag gemaakt. 
 
Vrijdag 9 juli 2004  
Het regende nog niet, maar het scheelde 
niet veel. 
Roger Snell en Jan Maasen zijn de 
dubbelkampioenen van de volwassenen. 
Zij hadden afgesproken om het op te 
nemen tegen de dubbelkampioenen van 
de jeugd, Eric Groot en Roel van Dijk. 
Natuurlijk werd het een spannende strijd. 
Het ging de eerste set gelijk op. Van 1-0 
naar 1-1 naar 2-1 en zo door. Er waren 
veel leuke rally’s waardoor het een 
aantrekkelijke wedstrijd werd. Eric en Roel 
konden bij 5-5 breken en wonnen met 7-5 
de eerste set. 
Roger en Jan konden dat natuurlijk niet 
over hun kant laten gaan en moesten wel 
de tweede set pakken of het zou een grote 

afgang voor ze worden. Roger en Jan 
braken snel in de tweede set. Ze hielden 
deze voorsprong vast, waardoor ze de 
tweede set met 6-4 wonnen. De derde set 
moest dus de beslissing brengen… Roger 
en Jan waren moe van de inspanningen 
van de tweede set. Daardoor ontstonden 
er kansen voor Eric en Roel en die kansen 
gebruikten ze goed. Zo werd de derde set 
een eitje voor Eric en Roel. Ze wonnen 
met 6-2. 
Zo werden de oudere, maar ervaren 
spelers van de baan afgespeeld door de 
jongere generatie. Ik hoop dat jullie het 
leuk vonden en ik wens Roger en Jan veel 
succes verder met tennissen. 
Roel van Dijk 

 

 
Vlnr  Roger, Eric, Jan en Roel 

Zie ommezijde! 
 



  Pagina 38  

Vervolg echte kampioenen. 
Vrijdag 9 juli 2004 
De herendubbelkampioenen van de 
senioren tegen de 
herendubbelkampioenen van de jeugd: is 
dat spannend? Nou en of … Roger en ik 
wilden graag laten zien dat we echt de 
beste dubbelspelers van de club zijn. 
Vooraf hadden we wel zorgen. We hadden 
gezien hoe goed de jongensfinale was, de 
techniek van de jeugd is veel beter dan de 
techniek van de senioren en natuurlijk zijn 
ze sneller en leniger. 
Tijdens de wedstrijd viel het eigenlijk nogal 
mee. Roel en Eric waren eerst behoorlijk 
gespannen. Van beide kanten werden er 
veel fouten gemaakt. Zo werden in de 
eerste set de meest servicebeurten door 
de serveerder verloren. Vooral een paar 
prachtige passeerslagen langs de lijn van 
Roel en een paar volleyfouten van 
ondergetekende zorgden er voor dat de 
eerste set naar de jeugd ging. 
 
Het bleek gaandeweg dat de lenigheid en 
de snelheid van de jeugd wel 

gecompenseerd kon worden door hard en 
diep te spelen. In de tweede set werd er 
daardoor beter gespeeld, met een paar 
hele leuke, snelle rally’s aan het net. Eén 
servicebreak was voldoende voor de 
setwinst voor de ‘oudjes’. 
In de derde set maakten ‘de oudjes’ te 
veel fouten. Eric en Roel konden zich zelfs 
permitteren om een beetje op te 
scheppen: ‘we hebben ze…’ en ‘ze zijn 
moe…’. Ik vrees dat ze gelijk hadden en 
dat we op conditie werden verslagen.   
 
Mede namens Roger feliciteer ik nogmaals 
Roel en Eric met een verdiende 
overwinning.  
Ik hoop dat ook na de 
clubkampioenschappen in september, een 
aantal wedstrijden van de 
jeugdkampioenen tegen de 
seniorenkampioenen worden gespeeld. 
Het is een leuke ervaring voor beide 
partijen! 
Jan Maasen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan en Roger; voor  
de allerlaatste keer 

op de 
jeugdpagina’s…. 
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