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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) vacature 
Bestuurslid (BC) Fokko Sijtsma  Ln van Niftarlake 64a Tienhoven 0346-281612 
Bestuurslid (JC) vacature 
Bestuurslid (Gekras) Jan Maasen  Wolkammerweg 26 Westbroek 0346-281006 
 
Activiteitencie: Bonne Buurmans Wolkammerweg 6 Westbroek 0346-281290 

Joke van der Feest Bg Huydecoperweg 22 Westbroek 0346-281090 
Marc Peeters  Kerkdijk 130  Westbroek 0346-266395 
Agaath van Klaren Kerkdijk 55  Westbroek 0346-281144 
 

Baancommissie: 
    Fokko Sijtsma  Ln van Niftarlake 64a Tienhoven 0346-281612 
   Huib Stekelenburg  Roemer Visscherstr 12 Maarssen 0346-568995 
 
Jeugdcommissie: 

Annemiek Volker Dr Welfferweg 26 Westbroek 0346-282023 
Agnes van Dijk  Wolkammerweg 19 Westbroek 0346-281909 

   Roger Snell  Kerkdijk 149  Westbroek 0346-281037 
   Ingrid Brand  Ds Ulferslaan 23 Tienhoven 0346-281113 
   Gerard 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: Teuni Böcker  Dr Welfferweg 86a Westbroek 0346-281510 
 
Trainster:  Jacquelien Roost Ch Weddepohllaan 44 Holl Rading 035-5771996 
 
Wedstrijdleider: Joke van der Feest  Bg huydecoperweg 22 Westbroek 0346-281090 
 
Contributies 2005: 
Senioren € 115,50 / junioren € 60,50 / studenten € 82,50. 
Gezinslidmaatschap € 275 (2 ouders met 1 kind tm 17 jaar; overige kinderen € 17,50) 
Gezinslidmaatschap € 165 (1 ouder met 1 kind tm 17jaar; overige kinderen € 17,50) 
Winterlidmaatschap € 66 (van 1 november tm 31 maart) 
Introductieabonnement € 115,50 (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 
Onze voorzitter heeft het midzomertoernooi gewonnen, maar hij had liever verloren. 
Verder zet hij – terecht – de mensen in het zonnetje, die zich met onze 
competitieteams hebben bezig gehouden. 
 
Beste Kraaienvelders, 
 
In mei was het koud en nat en in juni was 
het te warm te gaan tennissen. Veel 
mensen denken dan eerder aan het strand 
dan aan de tennisbaan.  Dus zullen jullie  
Denken, dat er niemand aan het spelen 
was.  
Niet waar! Sinds april heb ik bemerkt dat 
het afhangsysteem noodzakelijk is en 
begint te werken. Om te spelen moet je 
soms afhangen om een baan te 
reserveren. Gelukkig doen steeds meer 
leden dat. Helaas zijn er ook wel eens een 
paar mensen weggelopen omdat zij niet 
op hun beurt wilden wachten. 
Waarom zijn de banen drukker?  Zijn het 
nieuwe leden?  Is het het succes van de 
heren toss (maandagavond) en ook de 
dames toss (donderdag middag)?  Zijn er 
meer kinderen om te spelen?  Of is het  
het succes van de jeugd in hun 
respectieve competities?   
Ik kan geen antwoord vinden, maar ik 
vermoed dat het iets te maken heeft met 
het plezier van spelen in een mooie 
omgeving. 
Er zijn veel activiteiten geweest de laatste 
maanden met plezierige toernooien. Maar 
niet alles was een succes: het was heel 
jammer dat de twee open dagen een ramp 
waren.  Alle uren die Jan, Joke en Ingrid 
aan de voorbereiding hebben  gegeven, 
hebben niet erg veel opgeleverd. Ondanks  
uitnodigingen via alle leden, gratis borrels 
en een flinke korting op elk nieuw 
lidmaatschap, kwamen er in twee avonden 
slechts zes potentiële leden. Erg jammer. 
Een extra teleurstelling was dat er op 24 
juni geen mid(mad)zomertoernooi is 
gehouden. Schijnbaar was ik de enige die 
ingeschreven heeft. Ik wil altijd graag 
winnen, maar niet zo.......  
Maar niet alle inspanningen waren 
tevergeefs, want de jeugdcommissie heeft 
op 26 juni een schitterend 
kind/oudertoernooi georganiseerd.  Het 
was heel leuk alle moeders en vaders te 

zien spelen. Ik wist alleen nog niet dat 
Arjan van Noort al vader was! Ik zag hem 
spelen met drie verschillende partners!  
Leuk dat je zo sportief geweest bent,  
Arjan. 
 
Ik wil deze opmerkingen graag besluiten 
met een eerlijk "thank you" aan de mensen 
die veel tijd besteden om onze competities  
te organiseren: Joke van der Feest 
(competitieleider), Marc Peeters (35+ 
team), familie Brand (meisjes t/m 12 team) 
en Agnes van Dijk (jongens t/m 17 team).  
Agnes is zelf geen lid van de club, maar  ik 
ontmoet haar heel regelmatig als zij iets 
aan het organiseren is, als zij eten klaar 
moet maken voor een jeugdtoernooi of als 
zij als steun voor Roel bij de baan staat. 
Zij steunt Roel en de andere jongens in 
hun succesvolle pogingen om  elke  
wedstrijd te winnen. In de 
dubbelkampioenschappen versloegen zij  
“all the golden oldies”. 
Er zijn  meer verslagen in Gekras met 
uitslagen van verschillende  
teams.  Goed gedaan iedereen. 
 
Roger Snell 
ook namens het bestuur. 
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ACTIVITEITENAGENDA 2005 
 
NEEM DEZE DATA OVER IN UW AGENDA! 
 
 
 

 Dag: Datum: Tijd:  

x Zondag 3 april 2005 11.00 Finales wintercompetitie 

x   14.00 Openingstoernooi 

x Maandag  4 april 2005 19.30 Start herentoss 

x Vrijdag 8 april 2005 19.30 Start gemengde toss;  
Evt in combinatie met een 
laddercompetitie! 

x Zaterdag  14 mei 2005  Start voorronden 
dubbelkampioenschap 
dames- en herendubbel 

x Zondag 5 juni 2005 13.00 Finales 
dubbelkampioenschap 

x Vrijdag  24 juni 2005 20.00 Midzomertoernooi; 
Tevens kennismaking 
nieuwe leden! 

 Zaterdag  20 augustus 2005   Start voorronden 
clubkampioenschap 
dames- en herenenkel en 
gemengd dubbel 

 Zondag  18 september 2005  11.00 Finales 
clubkampioenschap 
senioren en junioren 

 Zondag  23 oktober 2005 13.00 Slottoernooi 

 Zondag 20 november 2005  Start wintercompetitie 

 
 
 
Voor informatie de activiteitencommissie: 
 
Bonne Buurmans  Wolkammerweg 6  Westbroek 0346-281290 
Joke van der Feest  Bg Huydecoperweg 22 Westbroek 0346-281090 
Marc Peeters   Kerkdijk 130   Westbroek 0346-266395 
Agaath van Klaren  Kerkdijk 55   Westbroek  0346-281144 
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VAN DE REDACTIE 
Uw redacteur lijdt aan gemengde gevoelens dit keer.  Jantje huilt, Jantje lacht,zei mijn 
moeder dan. Een januskop leerde ik later op de middelbare school. 
 
Negatief. Dit is de tweede keer dat ik een 
zomernummer van Gekras moet maken. 
Bij een temperatuur van 25 graden Celsius 
heb ik niet veel zin om binnen te zitten. 
Positief. Gelukkig zijn er clubleden, die me 
over het dode punt heen helpen. Maar 
liefst negen bijdragen van negen 
verschillende schrijvers, mocht ik 
ontvangen. Hartelijk dank aan Marleen 
van Walbeek, Jacquelien Roost, Agnes 
van Dijk, Ingrid Brand,  Roger Snell, Marc 
Peeters, Hans Klaase, Gerard Brand en 
Bonne Buurmans. 
Negatief. Van de 
dubbelkampioenschappen is er geen 
enkele uitslag  meer te achterhalen. Na de 
finales zijn de scorelijsten meegenomen 
uit het clubhuis en sindsdien zijn ze 
onvindbaar. 
Positief. De dubbels zijn gewonnen door 
vier zeer talentvolle jongeren. Arjan, 
Rutger, maar vooral Roel en Koen: van 
harte gefeliciteerd. 
Negatief. Niemand heeft er aan gedacht 
om een persberichtje naar de Vierklank te 
sturen over deze aflossing van de wacht. 
Positief. Ook in de andere 
leeftijdscategorieën bloeit onze 
jeugdafdeling als nooit tevoren. Een 
oprecht compliment aan alle leden van de 
jeugdcommissie. 
Negatief. Van het kind-oudertoernooi  
ontbreken niet alleen de uitslagen, maar – 
erger nog – er zijn ook geen foto’s. Gekras 
publiceert alles, maar ik ben wel 
afhankelijk van foto’s, uitslagen of andere 
informatie. 
Positief. Het kind-oudertoernooi was weer 
een groot succes. Lees de tekst van de 
voorzitter maar. 

Negatief. Het midzomernachttoernooi is 
niet de traditie geworden, die we hadden 
verwacht. Dit jaar is de 
activiteitencommissie ‘vergeten’ om het 
toernooi te organiseren. 
Positief. Op 13 augustus spelen we meer 
liefst 16 leden tegen TC Groenekan in een 
vriendschappelijke wedstrijd.  
 

 
 
Positief. Het Kraaienveld is een rare 
vereniging, maar ik kan ze geen dag 
missen. Game, set and match. 
 
Jan Maasen 
jmaasen@euronet.nl
 
Het volgende nummer verschijnt in 
december; u kunt uw bijdragen 
inleveren tot 15 november.

 

Wie wordt er clubkampioen van Het Kraaienveld? Wie wordt de opvolger van Rob 
Fokker, Joke Bettinger en Marjolein Bannink/Joep van Raak? 
Lees in dit nummer van Gekras alles over de favorieten. 
 
De kampioenschappen beginnen op zaterdag 20 augustus. Finales op 18 
september. 
Schrijf op tijd in en speel een leuk, spannend en gezellig toernooi.

mailto:jmaasen@euronet.nl


  Pagina 6  

 
   
 
                                                                               Dierenriem 1 – 3738 TP  MAARTENSDIJK 
              Postbus 16 – 3738 ZL  MAARTENSDIJK 
              Email: info@dewildemetaal.nl  
              Internet: www.dewildemetaal.nl
              Telefoon: 0346-211244 
              Telefax:   0346-213873 
 
 
 
TOELEVERINGSBEDRIJF GESPECIALISEERD IN:    

 KNIPPEN                                                      
 CNC-PONSEN 
 CNC-ZETTEN 
 PLASMA SNIJDEN   
 LASSEN Mig, Mag, Tig 
 PUNTLASSEN 
 KONSTRUKTIE  
 MACHINEBOUW 
 PROFIEL- en PLAATWALSEN 
 NA-BEWERKING, beitsen, borstelen, schuren 
  FINISHING kan door ons verzorgd worden, zoals: lakken, glasparelstralen, verzinken e.d.  

    

mailto:info@dewildemetaal.nl
http://www.dewildemetaal.nl/
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OPENINGSTOERNOOI 
Op zondag 3 april speelden we het openingstoernooi. Sinds enige jaren wordt dit 
toernooi gecombineerd met de finales van de wintercompetitie. Het is niet altijd 
makkelijk om twee evenementen te combineren, maar het is wel een mooi en 
overtuigend begin van het seizoen. Bonne Buurmans doet verslag. 
 
De gehele dag een 
stralende zon in een 
strakblauwe lucht en 
temperaturen, die ‘s 
middags opliepen tot rond 
de 20 °C. Een mooiere 
dag konden we ons niet 
wensen voor de finales 
van de wintercompetitie, 
gevolgd door het 
openingstoernooi. 
Hoe anders was het vorig 
jaar toen onder een 
grauwe hemel, waaruit het 
regelmatig regende, met 
slechts 8 deelnemers de 
wedstrijden van het 
openingstoernooi 
afgewerkt werden. 
Door het uitlopen van de 
finalewedstrijden van de wintercompetitie 
kon pas omstreeks kwart voor twee op 
één baan gestart worden met de eerste 
wed-strijd. Een half uur later konden  
beide banen gebruikt worden. Met een 
opkomst van 18 deelnemers was het een 
zeer goed bezet toernooi.  
Gewapend met petten en zonnebrillen, om 
de ogen nog enigszins tegen de felle 
zonnestralen te beschermen, werd er 
behoorlijk fanatiek gestreden voor de 
winst. 
Er werd in een strak schema van 7 ronden 
gespeeld, waarbij iedereen 3 wedstrijdjes 
van 25 minuten speelde. Marc had 
uitstekend voor de catering gezorgd : zelf 
gebakken appeltaart voor bij de koffie of 
thee en soep met broodjes voor hongerige 
magen. 
Door het grote aantal deelnemers was het 
niet te voorkomen dat sommigen twee 
maal achtereen moesten zitten, vóór er 
weer getennist kon worden, maar dat was 
vanwege het aangename weer niet zo’n 
bezwaar. 
Omstreeks half zes tenslotte, toen velen 
moe gestreden, zeker de deelnemers van 

de ‘s morgens gespeelde finales, vond de 
prijsuitreiking plaats. 
Eerste werd Marc Peeters en tweede 
Marjolein Volman. Agaath kreeg een prijs 
omdat zij was toegetreden tot de 
activiteitencommissie! 
 
De volledige uitslagenlijst was als volgt : 
1. Marc Peeters  
2. Marjolein Volman 
3. Huib Stekelenburg 
4. Joke v.d. Feest 
5. Ad Verhoef 
6. Charlotte Verbunt 
7. Hans Volman 
8. René v.d. Keuken 
9. José Stortelder  
10.  Agaath v. Klaaren 
11. Joep v. Raak 
12. Jan Maasen 
13. Annemiek Volker 
14. Jan Overeem 
15. Gerard Brand 
16. Fokko Sijtsma 
17. Jannie v. Rossum 
18. Bonne Buurmans 
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DERDE WINTERCOMPETITIE 2004/2005 
In het vorige nummer van Gekras berichtten wij over de vertragingen in het afwerken 
van de wintercompetitie door sneeuwval. Maar precies op tijd waren alle wedstrijden 
gespeeld. Op 3 april konden de finales volgens plan worden afgewerkt. 
 
Meer dan 35 wedstrijden zijn er in de 
voorrondes gespeeld. Een prachtig 
resultaat voor de activiteitencommissie, 
die de organisatie strak in de hand had.  
 
Ook de damesdubbels, die nogal wat 
moeite hadden om de wedstrijden te 
plannen, waren allemaal gespeeld vóór de 
finale dag. Deelneemsters waren Susan 
Klaase en Ingrid Brand, Joke Bettinger en 
Agaath van Klaren, Annelies Bannink en 
Ineke Bueno, José Stortelder en Marjolein 
Bannink en Annemiek Volkers en Jannie 
van Rossum.  
 
De voorronde-uitslagen waren als volgt: 
 Uitslag Datum
Susan/Ingrid – 

Joke/Agaath 
1-6 6-7 15-03 

Susan/Ingrid – 
Annelies/Ineke 

6-7 4-6 18-03 

Susan/Ingrid – 
José/Marjolein 

3-6 4-6 21-03 

Susan/Ingrid – 
Annemiek/Jannie 

6-1 6-2 17-03 

Joke/Agaath – 
Annelies/Ineke 

6-3 6-4 14-02 

Joke/Agaath –  
José/Marjolein 

6-3 7-5 15-01 

Joke/Agaath –  
Annemiek/Jannie 

6-2 6-1 13-01 

Annelies/Ineke –  
José/Marjolein 

2-6 6-3 
5-7 

02-04 

Annelies/Ineke –  
Annemiek/Jannie 

6-3 6-0 29-03 

José/Marjolein –  
Annemiek/Jannie 

6-1 6-0 19-03 

   
 
De finale was een regelrechte thriller! In 
het verleden werd nog wel eens 
opgemerkt dat onze dames weinig 
competitief zouden zijn. Daarom is er 
meestal maar weinig belangstelling voor 
clubkampioenschappen en dergelijke, 
terwijl de gezelligheidstoernooien ook door 
de dames goed bezocht worden. Sinds 3 
april weten we dat onze dames voor een 

overwinning kunnen vechten als 
leeuwinnen. Steeds verbaasder en steeds 
enthousiaster volgden de toeschouwers 
de spannende wedstrijd. Na afloop waren 
er welverdiende complimenten voor alle 
vier de finalisten. 
In het plaatselijke sufferdje De Vierklank 
stond over deze finale: 
 
De meeste spanning was er bij de 
damesdubbelfinale. Joke Bettinger en 
Agaath van Klaren waren ongeslagen en 
als grote favorieten de finale ingegaan. 
Tegenstandsters Marjolein Bannink en 
José Stortelder maakten in de eerste set 
duidelijk dat ze zich niet zomaar 
gewonnen zouden geven. Ze wonnen de 
set met 6-3. Bettinger en van Klaren leken 
in de tweede set het tij te keren (3-6) en in 
de derde set kwamen ze met 1-4 voor. 
Bannink en Stortelder beschikten in de 
finale echter over de juiste 
wedstrijdmentaliteit en na twee uur spelen 
trokken ze de derde set met 7-5 naar zich 
toe. 
 
Terecht drukte de krant ook de foto van de 
trotse winnaressen af. 
 

 
Links José en rechts Marjolein 
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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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Vervolg wintercompetitie 
 
Bij de mannen is de strijdlust altijd wel 
aanwezig. De heren speelden in de 
voorronden maar liefst vier driesetters, vier 
tiebreaks en veel sets werden met het 
kleinst mogelijke verschil beslist. 
Deelnemers waren: Jan Overeem en Rob 
Fokker, Ad Verhoef en Marc Peeters, Rick 
en Co de Groot, Gert Dijkstra en Jan 
Maasen, Huib Stekelenburg en Bonne 
Buurmans. 
 
En dit waren de uitslagen van de 
voorronden: 
 Uitslag Datum
Jan O./Rob – 

Ad/Marc 
6-3 4-6 
6-3 

 

Jan O./Rob – 
Rick/Co 

6-3 6-3 14-03 

Jan O./Rob – 
Gert/Jan M. 

3-6 6-7 31-01 

Jan O./Rob – 
Huib/Bonne 

6-2 2-6 
7-6 

23-01 

Ad/Marc – 
Rick/Co 

2-6 6-7 07-02 

Ad/Marc –  
Gert/Jan M. 

1-6 1-6 11-01 

Ad/Marc –  
Huib/Bonne 

3-6 7-5 
6-4 

22-01 

Rick/Co –  
Gert/Jan M. 

4-6 2-6 24-01 

Rick/Co –  
Huib/Bonne 

3-6 6-4 
7-5 

13-03 

Gert/Jan M.–  
Huib/Bonne 

6-7 4-6 16-01 

   
 
De finalisten hadden in de voorronden al 
een partij verloren. Er was dus geen 
uitgesproken favoriet.  
Helaas werd de finale een teleurstelling 
door blessureleed van Rob Fokker. Een 
blessure die nog steeds niet helemaal 
hersteld is. Daarom wensen wij Rob langs 
deze weg een voorspoedig herstel toe! 
Verder bedanken wij natuurlijk Ad Verhoef 
voor zijn sportieve gebaar om, namens 
zijn zwager, in te vallen in de finale. 
 
 
 
 

 
De Vierklank drukte het volgende verslag 
af: 
 
De finale herendubbel werd een 
Westbroekse aangelegenheid, omdat Rob 
Fokker uit Maarssen wegens een 
voetblessure verstek moest laten gaan. 
Zijn partner Jan Overeem speelde nu met 
Ad Verhoef tegen het ingespeelde duo 
Gert Dijkstra en Jan Maasen. Het 
gelegenheidsduo verloor kansloos van 
Dijkstra en Maasen met 6-3 en 6-2. 
 

 
Marc Peeters (rechts) feliciteert de winnaars; 
links Gert en midden Jan M. 
 
De gemengd dubbelcompetitie trok, zoals 
altijd, de meeste deelnemers.  
Deelnemers waren dit jaar:  
Agaath van Klaren en Gerard Brand, 
Susan Klaase en Huib Stekelenburg, José 
Stortelder en Jan Maasen, Joke Bettinger 
en Jan Overeem, Marjolein Bannink en 
Hans Volman, Charlotte Verbunt en Joep 
van Raak. 
Van één wedstrijd ontbreekt de uitslag; we 
nemen aan dat deze wedstrijd wel 
gespeeld is. De uitslagen laten zien dat er 
heel spannende wedstrijden zijn gespeeld, 
maar vooral dat sommige teams, na een 
goede eerste set, volledig instortten. We 
zien maar liefst vier keer een 6-0 en vier 
keer een 6-1 in de tweede set. Zo blijkt dat 
er toch wel degelijk sprake is van zoiets 
als ‘tennisconditie’. Met dien verstande dat 
het hier waarschijnlijk niet alleen gaat om 
lichamelijke factoren, maar ook om 
concentratie en wedstrijdmentaliteit. 
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Vervolg wintercompetitie 
 
Dit waren de uitslagen van de voorronden: 
 Uitslag Datum
Agaath/Gerard – 

Susan/Huib 
3-6 5-7 21-01 

Agaath/Gerard – 
José/Jan M. 

2-6 0-6  

Agaath/Gerard – 
Joke/Jan O. 

5-7 0-6 28-01 

Agaath/Gerard – 
Marjolein/Hans 

  

Agaath/Gerard – 
Charlotte/Joep 

1-6 2-6 31-03 

Susan/Huib –  
José/Jan M. 

7-6 7-6 01-02 

Susan/Huib –  
Joke/Jan O. 

3-6 4-6 11-02 

Susan/Huib –  
Marjolein/Hans 

4-6 6-0 
6-1 

16-03 

Susan/Huib – 
Charlotte/Joep 

5-7 4-6 12-03 

José/Jan M. – 
Joke/Jan O. 

5-7 1-6 28-02 

José/Jan M. – 
Marjolein/Hans 

7-5 2-6 
3-6 

02-02 

José/Jan M. – 
Charlotte/Joep 

5-7 1-6 14-03 

Joke/Jan O. –  
Marjolein/Hans 

4-6 6-7 20-01 

Joke/Jan O. – 
Charlotte/Joep 

4-6 3-6 20-03 

Marjolein/Hans -   
Charlotte/Joep 

6-3 0-6 
4-6 

04-02 

   
 
Onmiskenbaar zijn Charlotte en Joep al 
jaren het sterkste gemengd dubbelteam 
van onze club. Ongeslagen bereikten zij 
de finale. Maar onderweg hebben zij toch 
een set moeten afstaan en een aantal 
zware sets moeten spelen. Wellicht 
trekken een aantal teams zich op aan het 
niveau van Charlotte en Joep. Dat is goed 
voor de competitie in onze vereniging. 
 
Ook de gemengd dubbelfinale werd 
besproken in de Vierklank: 
 
De finale gemengd dubbel was een 
volledig Tienhovense zaak. Marjolein 
Bannink, die de damesdubbelfinale al in 
de benen had, en Hans Volman moesten 

de eer laten aan Charlotte Verbunt en 
Joep van Raak. Met 6-2 en 6-2 was het 
echtpaar Verbunt/van Raak veel te sterk. 
 
De bijgeplaatste foto zorgde voor nogal 
wat commentaar. De fotograaf, die had 
gezien dat Wimbledonwinnaars altijd de 
beker kussen, vroeg aan Charlotte en 
Joep: “En nu nog een foto met een kus!” 
En volkomen terecht kusten zij niet de 
beker, maar elkaar! 
 

 
De kus … 
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DUBBELKAMPIOENSCHAPPEN 2005 
Inmiddels is het traditie dat Het Kraaienveld al in mei het kampioenschap voor heren -
en dames dubbels organiseert. Ook dit jaar was het weer een succesvol toernooi met 
veel inschrijvingen. Verder waren er natuurlijk heel verrassende kampioenen. 
 
Er was voor uw redacteur ook een smetje 
op dit toernooi. Na afloop van de finaledag 
op 5 juni zijn de uitslagenlijsten verdwenen 
uit het clubhuis en niemand kan mij 
vertellen waar ze gebleven zijn. Gelukkig 
hebben we de foto’s nog… 
Bij de dames kreeg een mooi toernooi een 
wat ongelukkige afloop. In de finale 
stonden Agaath van Klaren en Joke 

Bettinger, die het op moesten nemen 
tegen Joke van der Feest en Susan 
Klaase. Helaas was Joke Bettinger niet in 
staat om de finale te spelen, zodat er een 
invaller gezocht moest worden. Marietta 
Snell was bereid om deze sportieve plicht 
te vervullen. Het ingespeelde tweetal Joke 
en Susan won van het gelegenheidsduo 
Agaath en Marietta. 

 

 
Vlnr Agaath van Klaren, Marietta Snell, Joke van der Feest en Susan Klaase. 
 
Bij de herendubbels was er een heel 
ander verhaal… Vorig jaar hebben de 
herenkampioenen een onderlinge 
wedstrijd gespeeld tegen de 
jongenskampioenen. In het kerstnummer 
van Gekras hebben er twee verslagen 
gestaan van deze wedstrijden. De 
jeugdcommissie, trainster Jacquelien van 
Roost en de activiteitencommissie hebben 
toen geconcludeerd dat sommige jongens 
rijp waren om met de 
seniorenkampioenschappen mee te doen. 
Opmerkelijk is dat bijna alle betrokkenen 
dachten dat het voor de jongens een 
goede leerervaring zou zijn. Behalve de 
jongens zelf hadden maar weinig mensen 
rekening gehouden met een 

kampioenschap. De gedachte was dat de 
senioren op kracht nog wel zouden 
winnen. Nu zijn er veel mysterieuze 
krachten in de sport, maar er is altijd één 
zekerheid: uiteindelijk wint de jeugd. Een 
andere sportwijsheid is: wat goed is komt 
snel. De oude mannen hadden dus 
gewaarschuwd moeten zijn.  
Er schreven twee jongensteam in voor de 
seniorencompetitie: Roel van Dijk speelde 
samen met Koen Perryck en Arjan van 
Noort speelde met Rutger Verhoef1.  

                                                           
1 Sorry senioren, maar jullie namen zijn – mét 
de uitslagenlijsten – zoek geraakt. Uw redactie 
heeft dit  verslag uit mondelinge overlevering 
op moeten maken. 
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Vervolg dubbelkampioenschappen 
In de voorronden wonnen de knapen met 
speels gemak alle (alle!) wedstrijden. 
Slechts één team (Huib en Roger) slaagde 
er in om een set van de jongens af te 
snoepen. Volstrekt terecht stonden de 
twee jongensteams dus in de finale. Al 
voor de laatste wedstrijd wisten we dat de 
senioren hadden afgedaan. 
Teamcaptain Agnes van Dijk (zie elders in 
dit nummer) vertelde uw redacteur dat ze 
dat eigenlijk jammer vond. Volgens Agnes 
zou het heel goed zijn voor de 
ontwikkeling van de jongens als ze eens 
wat tegenstand kregen en leerden om te 
verliezen. Ik vrees echter dat de 
heerschappij van de jongens blijvend is. 
Zij worden steeds beter; dat gaat zo snel 

dat je bijna per maand hun vooruitgang 
kunt zien. En de heren zijn allemaal 30+ 
en voor een groot deel zelfs 50+; daar 
wordt het dus alleen maar minder… 
De jongens speelden een mooie finale met 
echt tennis, waar de andere dubbelteams 
alleen maar jaloers naar kunnen kijken. 
Roel en Koen bleken duidelijk de 
sterksten.  
Ik doe nog een kleine voorspelling, waarbij 
ik er van uit ga dat de jongens ook mee 
mogen doen met de 
enkelspelkampioenschappen in 
september. In december leest u in Gekras 
dat de herenfinale werd gespeeld tussen 
twee jongens van 16 of 17 jaar oud. 
 
JM 

 
 
 
 

 
Vlnr Rutger Verhoef, Arjan van Noort, Roel van Dijk en Koen Perryck 
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OPEN DAG OP 6 EN 7 MEI 
We hebben een artikel geplaatst in Gekras, een berichtje laten plaatsen in de Vierklank 
en elk lid en sponsor een brief bezorgd over de open dag op 6 en 7 mei. Bovendien 
kregen alle bezoekers een gratis consumptie en voor nieuwe leden was er een 
aantrekkelijke korting. Toch was de opkomst op de open dagen maar matig.  
 
De noodzaak voor extra leden is duidelijk. 
Willen we onze vereniging een gezonde 
financiële basis laten houden dan hebben 
we tenminste 140 betalende leden nodig. 
Dat hebben we met elkaar afgesproken in 
de algemene ledenvergadering. Daarom 
hebben we een open dag georganiseerd 
om nieuwe leden te trekken.  
Niet alleen waren bovengenoemde 
consumpties en kortingen beschikbaar. Er 
was ook voor gezorgd dat potentiële 
nieuwe leden een balletje konden slaan 
met ervaren tennissers. Voor de 
liefhebbers was er gelegenheid om te 
oefenen met het ballenkanon of met de 
snelheidsmeter (om de servicesnelheid te 
meten). 
Een aantal leden heeft dit idee goed 
opgepikt en (ere wie ere toekomt) met 
name Marc Peeters heeft een aantal 
mensen naar de open dag weten te 
krijgen.  
Een uur na de start op vrijdag 6 mei werd 
het eerste nieuwe lid geregistreerd, die 
zich aanmeldde met de tekst: “Ik ben een 
goede kennis van Marc Peeters…”.  
 

 
Nieuw lid Peter …… 
 
Kort daarna kwamen onze overburen en 
trouwe adverteerders een kijkje nemen. 
De familie van Oostrum, onderweg naar 
de feesttent, wilde het clubhuis graag van 

binnen zien. Hun logé en hun kleinkind 
wilden ondertussen de baan uitproberen. 
Ondertussen ontspon zich, in het 
voorjaarszonnetje, een geanimeerd 
gesprek. 
 

 
Links logé, midden heer van Oostrum, 
mevrouw van Oostrum en uiterst rechts José 
Stortelder. 
 
Inmiddels had ook Rob Fokker zich als 
een volleerd barman geïnstalleerd om de 
stromen bezoekers te ontvangen. Helaas  
kwamen die maar mondjesmaat.  
Jan en Roger probeerden bij de feesttent 
nog wat mensen weg te lokken, maar al 
met al bleef de aanloop beperkt. 
Gelukkig waren er nog wel wat 
(familie)leden, die even een kijkje kwamen 
nemen, maar de beoogde doelgroep liet 
zich niet meer zien. 
Op zaterdag 7 mei viel de opkomst pas 
echt tegen. Nul mensen kwamen er … 
Voor de organisatoren een grote 
teleurstelling. Voor het bestuur een 
belangrijk evaluatiepunt: hoe verbeteren 
we de ledenwerving? 
Met dank aan Joke van der Feest, Ingrid 
Brand, Rob Fokker en Roger Snell. 
 
JM 
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TRANSPIRATIE 
Hans Klaase is altijd bereid om een pagina te vullen in het blad, dat hij zo lang als 
redacteur onder zijn hoede had. Maar deze keer heeft de zomer hem in de greep. 
Uiteindelijk breekt hij in het zomernummer een lans voor de wintertraining van 
Jacquelien Roost. Dit is zijn column. 
 
Nadat ik heel veel tijd en energie heb 
besteed aan mijn werk in themastukjes 
over allerlei ziektes, die de bomen in de 
gemeente Maarssen hebben gekregen, 
heb ik eindelijk eens en de gelegenheid 
om voor het Kraaienveld weer iets te 
doen. Jan Maasen vroeg zich af of ik, na 
mijn vakantie in de fraaie provincie 
Overijssel, hier nog wat inspiratie voor 
over had. Nou, na al dat gefiets over die 
ellenlange fietspaden in de eerste 
tropenweek van het jaar is er nog een rest 
transpiratie over. Als je daar hebt gefietst 
weet je zeker dat de wereld zo rond als 
een balletje is, het einde van de fietspaden 
was niet te zien en het bleef maar 
doorgaan.  
Het blijft toch altijd lastig om een 
flauwekulstukje te maken waar een 
boodschap in zit verwerkt. Het gros van de 
vereniging heeft hier of geen begrip voor 
of begrijpt het niet of steekt de duim 
omhoog. De tijd zal het leren en de leden 
zullen in de toekomst heus wel een 
verstandiger gaan worden. Daarom in 
deze column geen dubbele bodem en 
geen moraal. 

Tja Jan, inspiratie. Als je het mij vraagt 
heb ik dat niet meer zo snel. Voor mij wel 
wat vreemd, zelfs na al dat fietsen waarbij 
je veel tijd krijgt om iets te bedenken. 
Misschien iets over het parkeren bij het 
Kraaiennest? Nee, onzin, er wordt toch 
geparkeerd. Het winterkampioenschap 
dan? Nee, hier heb ik niet aan 
deelgenomen. Over de finalepartijen dan. 
Niet gezien. Wel vernomen dat het op de 
dag van de finales aardig druk is geweest. 
Over rackets met die lekkere, puur nature 
kattendarmen? Ach nee, als het regent 
gaan ze slap hangen. Vreemd eigenlijk. In 
mijn vakgebied gaat alles juist stijf staan 
als het in contact met water komt. Nee, 
rackets met kattendarmen zijn goed voor 
indoorbanen en niet voor onze 
buitenbanen. Volgens mij kan Klunder uit 
Hilversum rackets met dit restproduct niet 

eens bespannen.                                                               
Ik zal het eens aan hem vragen als ik mijn 
eigen racket ophaal en dan eindelijk de 
banen eens ga opzoeken om een balletje 
te raken. Met mijn oude bespanning heb ik 
wel enkele pogingen ondernomen maar 
dat stuitte op veel hoge ballen richting 
korfbalveld en lage ballen richting net. 
Maar eens kijken of de nieuwe bespanning 
na de wintertraining met Jacquelien Roost 
vruchten heeft afgeworpen. Bij het 
serveren zal het wel zo worden van: “Hoog 
opgooien, kijk naar de bal, je arm 
helemaal strekken en goed doorzwaaien. 
Let er wel op dat je gewicht op je voorste 
been rust en dat je de bal niet te ver voor 
je opgooit”. Voor de andere slagen: “Goed 
indraaien, door de knieën gaan en denk 
aan de achterzwaai. Kijk naar de bal en 
blijf hem volgen”. Zo was het toch 
Jacquelien? Allemaal goede tips waar je 
veel aan hebt maar wat niet altijd gaat 
zoals je het zou willen.  

Aan alles komt een eind en voor velen 
onder ons komt er een eind aan hun werk 
en het begin van een vakantietijd. Houd 
het netjes, wees beleefd en een behouden 
thuiskomst. 
  
 
Hans Klaase 
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HOE HOORT HET EIGENLIJK? 
‘Hoe hoort het eigenlijk?’ is de titel van een vooroorlogs boek over etiquette, 
geschreven door Amy Groskamp - ten Have. Ook op het tennisveld bestaan er 
etiquetteregels. Het lijkt een beetje zeurderig om daar anno 2005 nog een stukje over 
te schrijven, maar als het drukker wordt op onze banen (zie het stukje van de 
voorzitter) dan is het misschien wel zinvol om het eens te hebben over ons gedrag.  
 

 
Afhangen is een voorbeeld van positief gedrag. 
 
Dit jaar overkwam het me… Ik moest na 
het afhangen 20 minuten wachten voordat 
ik de baan op mocht. Onze voorgangers 
verlieten netjes op tijd de baan en wij 
begonnen te spelen. Na een half uur 
ontstond er enige onrust in het clubhuis 
en, toen ik na 40 minuten een beetje water 
ging halen, vroegen de wachtenden 
wanneer zij weer mochten spelen? 
Zonder nadenken had ik aangenomen dat 
onze voorgangers waren gestopt met 
spelen en aan het bier zaten. Het bleek 
dat ze weer keurig hadden afgehangen… 
Uiteraard hebben we ze op de baan 
gelaten en uitvoerig verontschuldigingen 
aangeboden, maar ik geloof dat ze niet 
helemaal tevreden waren. Voor mij was 
het een signaal dat je over sommige 
zaken hele duidelijke afspraken moet 
maken.  
 
Deze afspraken bestaan overigens in een 
officieel document ‘The Code of Tennis’. 
Er is geen Nederlandse vertaling van en 
de schrijver heet niet Amy Groskamp, 
maar Colonel Nick Powell. ‘The Code’ is 
geschreven in 1992, als ik het goed heb,  
en op internet kun je er van alles over 
vinden. Maar … merkwaardig genoeg niet 
in het Nederlands.  Ik heb daarom maar 
de vrijheid genomen om stukjes, die mij 
voor het Kraaienveld wel interessant 
leken, te selecteren en vrij te vertalen. 
 

Gedrag 
De principes van ‘The Code’ zijn 
eenvoudig samen te vatten onder het 
woord ‘hoffelijkheid’. Dat is zo’n ouderwets 
woord uit de tijd van Amy Groskamp; 
daarom moest ik aan haar denken. 
Hoffelijkheid heeft te maken met respect 
tonen voor je tegenstanders en je partner 
en de andere mensen op de baan. Het 
heeft dus te maken met gedrag. 
Niemand kan je verplichten om je hoffelijk 
te gedragen, maar het helpt in allerlei 
opzichten. Je maakt tennis, bijvoorbeeld,  
een stuk leuker als je je tegenstander 
complimenteert met een goede bal. In 
‘The Code’ wordt gezegd dat een negatief 
‘postmortem’ over een punt zinloos is. 
Uitroepen als ‘mazzel’ of ‘een weggevertje’ 
zijn teksten om het spel van je 
tegenstander naar beneden te halen. 
Klagen over lobs of drop shots, die je niet 
kon halen, heeft ook geen zin; soms is een 
tegenstander gewoon tè goed. Als zo’n 
tegenstander nadrukkelijk alleen maar 
makkelijke ballen aanspeelt, doet hij/zij het 
immers óók niet goed: dat is neerbuigend.  
 

 
McEnroe als voorbeeld van negatief gedrag. 
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Vervolg etiquette 
In een toelichting staat ergens: probeer 
altijd te laten zien dat je plezier hebt, ook 
als je slecht speelt. Het is voor een 
tegenstander geen pretje als je er 
mismoedig bij loopt, maar je gaat 
waarschijnlijk ook zelf beter spelen als je 
positief blijft. 
 
Bij dit soort hoffelijkheid hoort ook gewoon 
dat je ‘sorry’ zegt als je via de netband een 
punt maakt. Ook als je per ongeluk de bal 
tegen je tegenstander slaat. In het 
herendubbel mag je in een spannende 
wedstrijd best wel eens naar het lichaam 
van een tegenspeler slaan, maar wat is er 
op tegen om daarna een 
verontschuldigend gebaar of een dito 
opmerking te maken? In het gemengd 
dubbel is het overigens absoluut uit den 
boze als een man hard op het lichaam  
van een dame mikt. Enig idee hoe hard 
zo’n bal aankomt? 
 

 

 
Sorry Anna 
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Vervolg etiquette 
 
De bal 
Op de tennisbaan gaat de meeste tijd 
verloren met het oprapen en verzamelen 
van de ballen voor een servicebeurt. Zorg 
dus dat je ballen ophaalt zodra daar 
gelegenheid voor is, ook als je 
tegenstander serveert. En als je de bal 
dan toch naar je tegenstander stuurt, doe 
het dan met een stuit, zodat hij/zij de bal 
makkelijk kan pakken. En ram de bal niet 
vlak voor de service tegen het hek achter 
de serveerder, want dan heb je kans dat 
hij terugrolt en een gevaar vormt voor de 
spelers. Tommy Haas gezien, die tijdens 
Wimbledon op zo’n terugrollende bal 
stapte? Hij is voor maanden 
uitgeschakeld. 
Een ander interessant punt zijn de ballen 
van de andere baan. Gelukkig 
waarschuwen we elkaar met de kreet ‘bal 
over’ voor dit soort spelonderbrekingen. 
Dat zo’n waarschuwing zinvol is, weet 
onze voorzitter Roger Snell maar al te 
goed. Hij heeft eens, toen er níet werd 
gewaarschuwd, een bal van de 
naastgelegen baan op zijn oog gehad…  
Soms wordt zo’n bal pas later 
teruggegeven omdat we eerst het punt 
uitspelen. Rol de bal dan terug tijdens een 
dood spelmoment naar een van de spelers 
en (nogmaals) ram hem niet tegen het hek 
achter een speler.  
Iedere speler wordt geacht op zijn eigen 
baanhelft losliggende ballen (of andere 
voorwerpen) te verwijderen om gevaar te 
voorkomen. Je mag echter aan je 
tegenstander vragen om een losliggende 
bal van zijn/haar helft te verwijderen en je 
tegenstander wordt geacht zo’n verzoek 
ook te honoreren. 
Tot slot: het heeft echt zin om voor een 
wedstrijdje even te selecteren met welke 
ballen je gaat spelen. De eigenschappen 
en de kwaliteit van de ballen kan zo 
verschillen dat je blessures oploopt door 
‘mishits’. 
 
De telling 
In ‘The Code’ staat dat de serveerder de 
telling van de game bijhoudt. Hij/zij moet 
bij de start van de game de setstand 
roepen en vanaf het tweede punt de stand 

in de game. Als de serveerder niet te 
verstaan is, mag de tegenstander vragen 
om harder te roepen. Het scheelt veel 
discussie als je deze regel volgt. 
Als je toch discussie krijgt, kun je het 
beste teruggaan naar de stand waar alle 
spelers het over eens zijn. Van daaruit 
speel je dan verder. Je kunt ook punten of 
games, waar je het niet over eens kunt 
worden, beslissen door ze over te spelen. 
 
In of uit? 
‘The Code’ gaat uitvoering in op ‘line calls’. 
Belangrijkste regel is dat je alleen de 
ballen aan jouw kant van het net 
beoordeelt. Omdat je zelf natuurlijk altijd 
eerlijk bent, mag je er van uitgaan dat je 
tegenstander dat ook is.  
Deze regel is van belang bij de eerste 
service: dan bepaalt je tegenstander of de 
bal in of uit is! In de loop van een rally mag 
je, als je echt hoffelijk wilt zijn, van je eigen 
slagen roepen dat ze uit zijn. 
Als een bal uit is dan roep je duidelijk ‘uit’ 
of ‘fout’; een duidelijk gebaar mag ook. 
Je roept of gebaart alleen iets als de bal 
uit is; niet geroepen betekent dat de bal in 
is.  Een bal, waarvan je niet zeker bent, is 
uiteraard in. Als je ruzie wilt, moet je na 
een lange rally, waarbij je tegenstander 
het punt maakt, eens zeggen: ‘Ik weet niet 
zeker of hij in of uit was. Laten we maar 
een let spelen.’ 
 

 
Uit? 
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Vervolg etiquette 
In de dubbels beoordeel je de lijnen die je 
in de lengte kunt zien: dat zijn jouw zijlijn 
en de servicelijn of de baselijn. Een lijn 
waar je dwars op kijkt, zoals de zijlijn van 
je partner, kun je niet goed beoordelen. 
In dubbels beoordeelt daarom de partner 
van het ontvangende team de servicelijn; 
de ontvanger beoordeelt alleen zijn/haar 
eigen zijlijn. 
 
De service 
De partner van de ontvanger beoordeelt 
dus de service en de server roept bij de 
eerste service nooit dat de bal uit is; dat 
hebben we in het voorgaande al gehad.  
Verder worden zowel serveerder als 
ontvanger geacht in ‘een redelijk tempo’ te 
spelen. Dat betekent dat de serveerder 
niet eindeloos ballen mag uitzoeken, 
stuiten, in discussie gaan met het publiek, 
enzovoort. Bovendien moet de serveerder 
opletten of de ontvanger klaar staat.  
Als de ontvanger niet klaar staat, moet 
hij/zij geen enkele poging doen om de bal 
te retourneren. Als je wel probeert te 
retourneren geef je te kennen dat je klaar 
stond en telt het punt. 
Een speler zal een evident foute service 
niet terugslaan. Dit wordt gezien als 
onbeleefd, maar het vormt ook een 
gevaar: serveerder én partner kunnen zich 
namelijk  hebben omgedraaid 
(bijvoorbeeld ter voorbereiding op de 
tweede service).    
 
Praten en kreunen 
Een speler wordt geacht niet te praten 
tijdens een rally, als de bal in de richting 
van de tegenstander beweegt. Je mag dus 
wél roepen ‘voor jou’ of ‘uit’ als je 
tegenstander een bal slaat. Als je een 
aanwijzing schreeuwt nadat je zelf 
geslagen hebt, kan je de tegenstander in 
verwarring brengen. In zo’n geval mag 
hij/zij de rally onderbreken en het punt 
opeisen. Hij mag dan overigens niet eerst 
de rally uitspelen en (nadat hij het punt 

verloren heeft) alsnog claimen dat hij 
gehinderd werd. 
Tot mijn verrassing staat er een uitvoerige 
bepaling over kreunen en steunen 
(‘grunting’) in ‘The Code’. Wie Maria 
Sjarapova en Venus Williams op 
Wimbledon tegen elkaar heeft horen 
spelen, zou dat niet moeten verbazen. 
Niet alleen de tegenstanders, maar ook 
spelers op andere banen mogen bezwaar 
maken tegen kreunen en steunen.  
 
Slot 
Ik voel me een beetje een oude l.. na het 
opschrijven van deze gedragsregels. 
Anderzijds ben ik er echt van overtuigd, 
dat we ons spelplezier verhogen met  
simpele, ouderwetse hoffelijkheid. 
JM 
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COMPETITIE 35+ (ALLEEN HET RESULTAAT TELT) 
Het Kraaienveld deed dit jaar op initiatief van Marc Peeters mee met de ‘oude mannen 
competitie’. Speelgerechtigd waren heren boven de 35 en dat zijn er, zoals u weet, 
nogal veel in onze vereniging. Toch blijkt het nog niet zo makkelijk om een volwaardig 
team af te vaardigen. Lees het verslag van Marc maar eens…  

 
De afgelopen 
weken heeft 
een select 
gezelschap 
bestaande uit 
een aantal 35 
plussers de 
“35+com-
petitie” voor 
de regio 
Utrecht luister 
bijgezet.  
 
 

Captain Marc 
 
Een aantal wedstrijdzaterdagen waren 
ingepland waarvan het gros met kwalitatief 
hoogstaand tennis werd gedecoreerd. 
Onze doelstelling , een positie bij minimaal 
de eerste acht is met het behalen van de 
achtste plaats behaald. Met deze 
uitgangspositie hopen we het komende 
jaar de overige 7 teams (van de in totaal 8 
spelende teams) klop te geven. Deze  
kans is aanzienlijk aangezien we dit jaar 
met een ziekenboeg “van hier tot Tokio” te 
maken hadden. Hierdoor werd alleen de 
eerste wedstrijd tegen Groenekan met een 
compleet team van 4 man aangetreden en 
werd  1 wedstrijd afgezegd omdat alleen 
Huib Stekelenburg en ondergetekende 
van de partij konden zijn. Met andere 
woorden: zonder ziekte en andere 
omstandigheden, die het spelen 
onmogelijk maken, is volgend jaar een 
plaats bij de regionale top 3 zonder meer 
mogelijk. Tot die tijd resten de anekdotes, 
zoals het feit dat Het kraaienveld als enige 
een team had samengesteld dat zich met 
3 deelnemers in Amersfoort aankondigde 
(dit betekent sowieso een verliespartij) en 
met 2 deelnemers vertrok (vanwege een 
noodzakelijk voortijdig vertrek van een 
teamlid). Dit is nog nooit vertoond. Of wat 
te denken van een agressieve speler uit 
Woerden die zijn racket op het clubhuis 

gooide vanwege zijn frustratie over het feit 
dat hij geen grip kreeg op het “agressieve” 
spel van een lachende Gert Dijkstra. Deze 
en nog vele andere anekdotes zijn op 
aanvraag te verkrijgen uit de monden van 
de hieronder genoemde (reserve)spelers, 
die hun tenniskwaliteiten in deze 
competitie tentoon hebben gespreid. 
Daarnaast wensen wij Rob Fokker alle 
beterschap toe met zijn herstel van het 
nodige blessureleed. Volgend jaar speel je 
gewoon weer mee okay? 
 

 
Volgend jaar beter… 
 
Jan Overeem 
Gert Dijkstra 
Joop van Raak 
Jan Maasen 
Gerard Brand 
Huib Stekelenburg 
Bonne Buurmans 
en 
Marc Peeters 
 
Voor uitslagen : zie ommezijde 
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Vervolg 35+ 
Speeldagnr  

Speeldagdatum Thuisteam Uitteam  Thuis Uit  
1 09-04-2005 LOOSDRECHT 1 VOLTA 1    6 0   
1 09-04-2005 VOORDAAN 1   KRAAIENVELD 1   6 0   

  

1 09-04-2005 METGENSBLEEK 1   HOOGERHEIDE 1   2 4   
1 09-04-2005 CROMWIJCK 1   BOSHEIM 3    3 3   
2 16-04-2005 VOLTA 1    VOORDAAN 1   0 6   
2 16-04-2005 KRAAIENVELD 1   LOOSDRECHT 1   1 5   
2 16-04-2005 HOOGERHEIDE 1   CROMWIJCK 1   5 1   
2 16-04-2005 BOSHEIM 3    METGENSBLEEK 1   5 1   
3 23-04-2005 LOOSDRECHT 1   BOSHEIM 3    3 3   
3 23-04-2005 VOORDAAN 1   HOOGERHEIDE 1   3 3   
3 23-04-2005 METGENSBLEEK 1   KRAAIENVELD 1   6 0   
3 23-04-2005 CROMWIJCK 1   VOLTA 1    5 1   
4 07-05-2005 VOLTA 1    METGENSBLEEK 1 2 4   
4 07-05-2005 KRAAIENVELD 1   CROMWIJCK 1   1 5   

   

4 07-05-2005 HOOGERHEIDE 1   LOOSDRECHT 1   5 1   
4 07-05-2005 BOSHEIM 3    VOORDAAN 1   2 4   
5 21-05-2005 LOOSDRECHT 1   VOORDAAN 1   1 5   
5 21-05-2005 VOLTA 1    KRAAIENVELD 1 5 1   
5 21-05-2005 METGENSBLEEK 1   CROMWIJCK 1   3 3   
5 21-05-2005 HOOGERHEIDE 1   BOSHEIM 3    6 0   
6 28-05-2005 VOORDAAN 1   METGENSBLEEK 1   6 0   
6 28-05-2005 KRAAIENVELD 1   HOOGERHEIDE 1   0 6   
6 28-05-2005 CROMWIJCK 1   LOOSDRECHT 1   3 3   
6 28-05-2005 BOSHEIM 3    VOLTA 1    5 1   
7 04-06-2005 LOOSDRECHT 1   METGENSBLEEK 1   6 0   
7 04-06-2005 VOORDAAN 1   CROMWIJCK 1   6 0   
7 04-06-2005 HOOGERHEIDE 1   VOLTA 1    3 3   
7 04-06-2005 BOSHEIM 3    KRAAIENVELD 1   6 0 
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TENNISLESSEN VOOR JONG EN OUD 
Dit is een uitknippagina. Uw redactie hoopt natuurlijk dat u alle nummers van Gekras 
verzamelt en bewaart voor toekomstige generaties, maar wij maken graag een 
uitzondering voor een oproep van Marleen van Walbeek en Jacqueline Roost.  
Daarom: Knip deze pagina uit en stuur een antwoord aan Marleen of Jacqueline. 
 
OPROEP……OPROEP…….OPROEP…….OPROEP…….OPROEP…….OPROEP 
 
Westbroek, 2 juli 2005 
 
Beste Leden, 
 
Samen met de trainster Jacqueline Roost, wil de club inventariseren wat jullie wensen zijn 
wat betreft tennislessen in  de winter. Voor de seniorleden willen we proberen lessen te 
organiseren op handige tijden. Vul s.v.p. de onderstaande vragen zo uitgebreid mogelijk in 
en houdt er rekening mee dat we gaan proberen iedereen op de gewenste les in te delen. In 
principe zijn er groepslessen en privé-lessen mogelijk. De groepslessen duren 50 minuten en 
de privé-lessen 25 minuten. De grootte van de groepslessen hoor je t.z.t. De kosten van de 
trainingen zijn  € 32,- voor 50 minuten. De lestijden zullen in ieder geval zijn op de woensdag 
avond en op zaterdagmorgen. 
 
NAAM: 
 
 
TELEFOONNUMMER: 
 
 
EMAILADRES: 
 
 
SENIORLID:      HOEVEEL JAAR TENNISERVARING: 
 
 
GROEPSLES:                                                   MET HOEVEEL PERS. MAXIMAAL: 
       MET WIE?: 
 
 
PRIVÉLES:                                                        EVENTUEEL MET Z’N TWEEËN?: 
 
 
HOEVEEL LESSEN PER SEIZOEN GEWENST:  
 
 
VOORKEUR VOOR EEN CLINIC (BIJV. SERVICEVERBETERING):  
WELKE ONDERDELEN: 
 
 
VRAGEN OF OPMERKINGEN: 
 
 
Lever dit briefje in bij Marleen van Walbeek of Jacqueline Roost of mail ons: 
marleenvanwalbeek@hetnet.nl of jurgen.prins@hetnet.nl 

mailto:marleenvanwalbeek@hetnet.nl
mailto:jurgen.prins@hetnet.nl
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DE JEUGDFOTO 

 
 
Een goed team! Lees op de volgende bladzijden maar eens het enthousiaste verslag van Agnes van 
Dijk over de prestaties van dit jongensteam 12-17 jaar. Links staat Rick Pul, rechts staat Rutger 
Verhoef, boven is Arjan van Noort en onder is Roel van Dijk.  
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ACTIVITEITENAGENDA 2005 JUNIOREN 
Hieronder volgen de toernooien, wedstrijden, competities en andere belangrijke tennisdata. 
Schrijf ze in je agenda en geef je zo snel mogelijk op. Het liefst willen wij dat jullie je  
tijdens het openingstoernooi opgeven voor alle wedstrijden van dit seizoen!!!  
 
 

 Dag en datum: Activiteit: Tijdstip: Voor: 
BS=BasisSchool 
VO=Voortgezet    
Onderwijs 

 X Maandag 
28 maart 2005 
(tweede paasdag) 

Openingstoernooi Jeugd 11.00 BS 
VO 

 X Vrijdag  
15 april 2005 

Start vrijdagmiddagtoss  16.00 – 17.00 
17.00 – 18.30 

BS 
VO 

 X Zaterdag  
14 mei 2005 

Clubkampioenschappen Dubbelspel  BS 
VO 

 X Zondag 
5 juni 2005 

Finales Clubkampioenschappen 
Dubbelspel; Jeugd en Volwassenen 

Vanaf 13.00 BS 
VO 

 X Zondag  
26 juni 2005 

Kind/Oudertoernooi 11.00 – 17.00 BS 
VO 

 Vrijdag 
19 augustus 2005 
26 augustus 2005 
2 september 2005 
9 september 2005 
16 september 2005 

Clubkampioenschappen 16.00 – 17.00 BS 

 Vrijdag 
19 augustus 2005 

Start clubkampioenschappen enkelspel 
en Gemengd Dubbel 
 (toss vervalt) 

Op afspraak VO 

 Zondag 
18 september 2005 

Finale clubkampioenschappen 
enkelspel en gemengd dubbel voor 
jeugd (VO) en volwassenen 

Vanaf 11.00 VO 

 Vrijdag 14 oktober 
2005 

Slottoernooi voor de jeugd (BS) 16.00 – 19.00 BS 

 Zondag  
16 oktober 2005 

Slottoernooi voor de jeugd (VO) 11.00 VO 

 
 
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 bij aanmelden betalen.  
 
Denk er aan om je op te geven voor alle activiteiten tijdens het openingstoernooi! 
 
Om je op te geven voor het openingstoernooi, kun je bellen naar de leden van de jeugdcommissie.  
Zie de telefoonnummers op de rechter bladzijde. 
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DUBBELKAMPIOENSCHAPPEN VAN DE JEUGD 
Het nieuws over de dubbelkampioenschappen wordt een beetje beheerst door de 
jongens tussen 12 en 17 jaar. Dat is terecht.  Kijk maar eens bij de seniorenpagina’s. 
Maar er zijn nog veel meer jeugdleden, die dubbelkampioenschappen hebben 
gespeeld. Daarover gaat dit verslag van Roger Snell. 
 
Zoals in het verleden hebben we de 
spelers in verschillende groepen gesplitst. 
We hadden gehoopt op drie poules - een 
voor oudere jeugd, een voor jongere jeugd 
en een voor meisjes.  Toen het erop aan 
kwam waren er 4 jongensteams 12-17, 8 
jongensteam onder 12 en 2 meisjesteams 
onder 12. Daarom hebben we de meisjes 
bij de jongens ingedeeld. 
We hebben heel wat spannend tennis met 
lange rallies gezien, vooral in de  
finales.  Roel en Koen had een 
‘titanenpartij’ tegen Arjan en Rutger.  De 
laatstgenoemde waren van plan om hun 
nederlaag in het seniorenkampioenschap 
te wreken. Helaas ondervonden Arjan en 
Rutger dat Roel en Koen te veel 
‘tenniswapens’ hadden (in het Engels 
zeggen wij: “they had too many guns"). De 
uitslag was 6-3,5-7,4-6.  Roel heeft met 3 
verschillende partners de wisselbeker nu  
3 keer gewonnen. Hij en Koen hebben 
heel goed gespeeld.  Hopelijk kan  
Koen volgende jaar in ons jongensteam 
spelen.   
De finale voor de junioren tot 12 jaar was  
net zo spannend.  Ook een driesetter.  
Uiteindelijk waren Olivier en Thijs te sterk 
voor Floris (Olivier's broer) en Jay. De 
uitslag was 2-6, 6-4, 6-2. 
Het was jammer dat niet alle 
poulewedstrijden waren gespeeld voor de 
finaledag. Anders hadden we misschien 
andere finalisten gezien.   
Speciale bekers gingen naar Bianca en 
Veerle. Zij hebben zeer goed tegen alle  

jongensteams gespeeld, en ze hebben 
één van de wedstrijden gewonnen. 
 

 
Te sterk voor de jongens? 
 
Er is talent genoeg in onze jeugdafdeling.  
Ik zie in de toekomst goede kansen voor 
Floris, Jay, Thijs, David, Mannus en 
Maxim.  Het was duidelijk dat Olivier in 
een hogere groep moet spelen.  De 
volgende keer moet hij in competitie met 
Nick, Rick, Jeroen en anderen spelen. 
 
Roger 

 

Jeugdcommissie  Telefoon  E-mailadres 
 
Annemiek Volker   0346 – 282023 a.volker@planet.nl 
Roger Snell    0346 – 281037 rsnell@wolmail.nl 
Marleen van Walbeek 0346 – 281075 marleenvanwalbeek@hetnet.nl 
Ingrid Brand    0346 – 281113 brand216@zonnet.nl 
Gerard Brand   0346 – 281113 brand216@zonnet.nl 
Agnes van Dijk  0346 – 281909  
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OPENINGSTOERNOOI VOOR DE JEUGD 
De jeugdcommissie doet er alles aan om een mooi programma met 
competitiewedstrijden en toernooien te organiseren, waarbij alle jeugdleden actief 
betrokken worden. En – net als bij de volwassenen – het seizoen begint uiteraard met 
een openingstoernooi. Het verslag is van Gerard Brand.  
 
Het openingstoernooi voor de jeugd vond 
plaats op zondag 28 maart jl (2e paasdag). 
De dag was koel maar prima om te 
tennissen. De organisatie had de jeugd in 
twee poules ingedeeld. Een poule voor de 
jongens en meisjes van de basisschool en 
één poule voor de jongens en meisjes van 
het voortgezet onderwijs. Het blijft 
overigens wel vreemd dat de deelname 
van meisjes aan onze toernooien bij de 
oudere jeugd veelal beperkt blijft tot 
Marleen Volman en Laura Staal. Er 
moeten toch meer meiden lid zijn van de 
club? Dit probleem speelt niet bij de 
basisschooljeugd. Daar is een redelijk 
evenwicht tussen jongens en meisjes 
aanwezig. 
 
Het mocht overigens de pret niet drukken, 
want de jongens en meisjes  gingen er 
keihard tegen aan. Het toernooi ving  
precies om 11:10 aan en partijen werden 
met een onderbreking van vijf minuten in 

maximaal 20 minuten afgewerkt. Omdat 
het toernooi om 16:00 uur zou eindigen, 
konden er 12 partijen per poule worden 
gespeeld. Met elf deelnemers/ 
deelneemsters werden per persoon vier 
partijen gespeeld.  Het ging om de meest 
gewonnen games en prijzen waren er voor 
de nummers 1, 2, en 3 van iedere poule.  
Annemiek Volkert verzorgde de poule-
indeling , Ingrid Brand , Marleen van de 
Keuken en Agnes van Dijk runden de 
keuken en de financiën.  
 
Om met de jongsten te beginnen. Eline 
toonde wederom dat zij de sterkste 
jeugdspeelster is, want in iedere partij 
waarin zij optrad werd er flink gescoord. 
Met in totaal 19 gewonnen games bleef zij 
Veerle met 3 games voor. Derde ex aequo 
waren Marjolein, Floris , Maxim van de 
Keuken en Thijs Driessen met ieder 15 
games. 

 

 
Bij de basisschooljeugd zijn de meisjes het sterkst … 
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Vervolg openingstoernooi 
 
Ook bij de oudere jeugd werden per 
deelnemer vier partijen gespeeld. Roel en 
Jeroen deelden daar de lakens uit. 
Complimenten ook voor Marleen en Laura 
die zich tussen hard hitting boys goed 
staande wist te houden. Marleen won 15 
games en was dus ex aequo tezamen met 
Roel tweede. Rick ten slotte behaalde 14 
games. 
 
De prijsuitreiking werd verricht door de 
voorzitster van de jeugdcommissie 
Annemiek Volkert. De  organisatoren 
hadden afgesproken dat alleen degenen 
die bij de prijsuitreiking aanwezig waren 
een prijs in ontvangst mocht nemen. 
Jeroen, Roel en Rick mochten om die 
reden de drie prijzen in  ontvangst nemen. 
En bij de jongste jeugd waren het Eline, 
Veerle, Floris en Thijs die de prijzen 
incasseerden. 
 
Al met al verliep het toernooi goed met 
hier en daar een kleine dissonant 
respectievelijk strubbeling. Daarbij zal het 
stress-element ongetwijfeld een rol 
hebben gespeeld.  
 
 
 
 
 

 
Openingstoernooi 2005: 
M: Kijk jongen, zo sla je een dubbelhandige 
backhand. 
Z: Ik verheug me er nu al op, moeder. 
 
 
Hartelijke dank voor de inzet aan alle 
dames, die hun kostbare tijd aan onze 
jeugd spenderen. 
 
Gerard Brand
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COMPETITIE-UITSLAGEN VAN DE JONGENS 12-17 
 
Uitslagen jongens 
Speeldagnr Speeldagdatum  
    Thuisteam Uitteam  Thuis Uit  
1 10-04-2005 NIEUWKOOP 1   LOOSDRECHT 1   5 1   
1 10-04-2005 NEDERHORST 1   WOERDEN 1    6 0   
1 10-04-2005 HILVERHEIDE 1   LOENEN 2    5 1   
2 17-04-2005 LOOSDRECHT 1   NEDERHORST 1   2 4   
2 17-04-2005 WOERDEN 1   NIEUWKOOP 1   0 6   
2 17-04-2005 LOENEN 2    KRAAIENVELD 1   0 6   

 

3 24-04-2005 NEDERHORST 1   LOENEN 2    6 0   
3 24-04-2005 HILVERHEIDE 1   WOERDEN 1    5 1   
3 24-04-2005 KRAAIENVELD 1   LOOSDRECHT 1   4 2   
4 08-05-2005 LOOSDRECHT 1   HILVERHEIDE 1   3 3   
4 08-05-2005 WOERDEN 1    KRAAIENVELD 1   0 6   
4 08-05-2005 LOENEN 2    NIEUWKOOP 1   1 5   
5 22-05-2005 NIEUWKOOP 1   NEDERHORST 1   3 3   
5 22-05-2005 LOOSDRECHT 1   WOERDEN 1    5 1   
5 22-05-2005 HILVERHEIDE 1   KRAAIENVELD 1   3 3   
6 29-05-2005 NEDERHORST 1   HILVERHEIDE 1   5 1   
6 29-05-2005 WOERDEN 1    LOENEN 2    5 1   
6 29-05-2005 KRAAIENVELD 1   NIEUWKOOP 1   2 4   
7 05-06-2005 NIEUWKOOP 1   HILVERHEIDE 1   6 0   
7 05-06-2005 LOENEN 2    LOOSDRECHT 1   1 5   
7 05-06-2005 KRAAIENVELD 1   NEDERHORST 1   2 4   
 
 
 
 
 
Eindstand 
 Ploeg  Gespeeld  
       Gewonnen  
             Gelijk  
         Verloren   

Punten voor Punten tegen 
  
1 NIEUWKOOP 1  6 5 1 0  29 7  
2 NEDERHORST 1 6 5 1 0  28 8  
3 KRAAIENVELD 1 6 3 1 2  23 13  
4 LOOSDRECHT 1 6 2 1 3  18 18  
5 HILVERHEIDE 1 6 2 2 2  17 19  
6 WOERDEN 1  6 1 0 5  7 29  
7 LOENEN 2  6 0 0 6  4 32  
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ZONDAGCOMPETITIE JONGENS 12-17 
Agnes van Dijk is apentrots op haar jongensteam. Ze heeft zes zondagen opgetrokken 
met de trots van onze vereniging en de jongens hebben het geweldig gedaan.  
Maar de club is ook apentrots op Agnes. Onze voorzitter geeft haar terecht een 
compliment in zijn column. Uw redactie sluit zich daar graag bij aan: Dank je wel voor 
al je inzet Agnes.  
De uitslagen staan op de bladzijde hiernaast en Agnes schreef het volgende verslag: 
 
Het Kraaienveld team bestaande uit: Arjan 
van Noort, Rick Pul, Rutger Verhoef en 
Roel van Dijk heeft het dit jaar in de 
competitie 2005 geweldig gedaan! 
Jammer dat Arjan volgend seizoen moet 
afhaken omdat hij 18 jaar wordt. Niet 
getreurd, hij zal zich zeker laten gelden bij 
de senioren. 
 
Er werden door dit team prachtige 
competitiepartijen gespeeld. Vier 
enkelpartijen en twee dubbelpartijen 
stonden per competitiewedstrijd op het 
programma. Vooral als dubbelteams (dat 
was wel wennen…) hebben de jongens 
zich dit seizoen dubbel en dwars 
bewezen. 
Als je 3e wordt in een poule van zeven 
ploegen (waarbij ook hele grote 
verenigingen als bijvoorbeeld Hilverheide) 
en als je weet hoe weinig het heeft 
gescheeld met de 2e of 1e plaats in de 
poule, dan mag je met recht als kleinste 
vereniging van de regio midden Nederland 
(maar wel....met de mooiste omgeving) 
HEEL trots zijn. 
 

 
Agnes en haar jongens. Ziet U de trouwe 
supporters op de achtergrond? 
 
We hebben tijdens de competitie op grote 
tennisparken gespeeld van en tegen grote 

verenigingen uit onze regio, waar veel 
meer selectie onder de jeugd plaats vindt 
dan bij het Kraaienveld. Vaak hebben wij 
bij Kraaienveld geen keus en dus geen 
selectiemogelijkheid. Meedoen aan de 
competitie is nog steeds een beetje een 
moeilijke zaak als het gaat om het aantal 
spelers in een team. Soms moet je dan 
concessies doen aan het minimaal 
gewenste spelniveau. Dit Kraaienveldteam 
was echter minstens zo goed als de teams 
van de grote verenigingen en zelfs beter 
dan we mogelijk verwachten. En dat komt 
vooral door training, training, training, inzet 
en vooral willen en doen.... 
 
Eens te meer dus tijd om tegen andere 
jeugdleden te zeggen: neem ALTIJD les, 
ga VEEL OEFENEN en kom ook naar de 
TOSS. Doe mee met de onderlinge 
toernooien en wedstrijden. Van dit alles 
leer je veel, je sport, je blijft gezond en 
bezig én je gaat vooruit in je tennis. 
Iets wat je leuk vindt moet je veel gaan 
doen. Dan word je er nog beter in en wordt 
het steeds leuker om te doen. Loon naar 
werken heet dat. Dan zie je ook een 
zichtbare tennisontwikkeling, die soms met 
mega grote sprongen steeds maar vooruit 
gaat. Laten we daarom ook zuinig zijn op 
onze goede trainers en deze niet 
vergeten..... 
Voor het eerst dit jaar moest er bij 
Kraaienveld voor het jongensteam ‘een 
beetje geselecteerd’ worden omdat in 
deze leeftijdklasse meerdere spelers de 
goede leeftijd hadden om in aanmerking te 
komen voor het team. Daarom werden de 
speel- en teameisen aangescherpt, wat 
o.a. betekende dat - als je competitie wilde 
spelen in het team - je in ieder geval 
verplicht was om tennislessen te volgen. 
Dat heeft ons team ontzettend geholpen 
en iedereen is enorm gegroeid in het spel 
en de wedstrijdtactiek. 



  Pagina 36  

 

 



  Pagina 37  

Vervolg jongens 

 
Een vergroting van de supporters op de vorige 
foto. Vaders Verhoef en Pul namen er een 
biertje op. Vader van Dijk nam de foto. 
 
Er werden 6 competitiewedstrijden 
gespeeld op zes zondagen achter elkaar. 
Soms van 08.30 tot 17.30 uur. Het 
werden, zo hier en daar wel heel ......... 
lange speeldagen. 
Er werden in deze competitie drie 
wedstrijden gewonnen, één gelijk 
gespeeld en twee verloren. De 
verliespartijen werden allen maar nipt 
verloren - met 4-2 - en er waren heel veel 
driesetters met ‘creepy’ uitslagen van 7-5 
of 7-6 (tie-break). Zo dicht lag winnen of 
verliezen bij elkaar. Net niet dus als je 
verliest, maar net wél hebben we ook 
meegemaakt. 
Bovendien is de vorm van de dag 
belangrijk en het moment (ben je wel een 
ochtendmens?) waarop je speelt... En 
laten we vooral het WEER niet vergeten, 
tenslotte stelt het Hollandse weer (uitstel, 
onderbreking partijen) ons altijd WEER 
voor verassingen....... 
 
Bij de thuiswedstrijden waren altijd fans en 
belangstellenden aanwezig. Ze 
moedigden de ploeg aan en genoten 
daarbij soms ook van het mooie weer en 
meer aan "de vaart". De broodnodige (in 
dit geval altijd tosti's) tips en 
aanmoedigingen werden door het publiek 
aan de ploeg toevertrouwd en er was 
natuurlijk sfeer. 
Iedereen ontzettend bedankt die het 
spelen mogelijk maakte en de fans die er 
toch weer altijd waren. Zonder hulp en die 
aandacht is het toch allemaal een stukje 
minder. 

 
Coach Agnes is ontzettend trots op HAAR 
team en feliciteert de teamleden met dit 
fantastische resultaat. Ik hoop dat jullie 
nog vele mooie partijen op de banen 
zullen brengen en ik denk dat er genoeg 
senioren binnen onze vereniging zullen 
zijn die grote moeite met deze 
aanstormende jeugd zullen hebben. En 
terecht, ze doen namelijk al zo veel meer 
dan alleen maar een balletje slaan.... Ze 
willen feitelijk maar 1 ding: winnen...! 
 
Wist u dat: 
• Arjan 17 jaar werd tijdens deze competitie 

en daarom ons allen trakteerde bij de 
wedstrijd tegen Hilverheide?  

• Niet één van de teamleden zich tijdens 
deze competitie ooit heeft verslapen? 
Iedereen altijd om 09.30 uur aanwezig 
was?  

• Arjan geleerd heeft om zijn handtekening 
keurig op het wedstrijdformulier te zetten? 

• Rutger iedere week de rating van onze 
spelers op Internet bijhield? En ook van de 
tegenstanders! 

• Je maakt hem dus niet gek met je rating...!  
• Er een tenniszondag was die om 08.30 

met vervoer begon en pas om 17.45 uur 
(terug bij het Kraaienveld) was 
afgelopen....... ? Hoe bedoelt u, even snel 
.... op zondag een wedstrijdje spelen? 

• Rick altijd (en dat zonder ooit te 
mopperen!) ieders bidon vulde met water 
en Roel gelijk voorzag van brood?  

• Roel, de jongste van het stel, op 
zondagochtend in de auto wat rustiger aan 
moet doen (is "te wakker" volgens 
insiders), zodat de ‘bigger boys’ in het 
team rustig(er) "wakker" kunnen worden 
na een drukke uitgaansavond/nacht? 

 
Namens jullie coach en onze vereniging 
bedank ik jullie voor zoveel goede partijen, 
voor het genieten van jullie spel en voor 
de gezelligheid. Jullie wisten waar je mee 
bezig was en gingen er elke keer weer 
voor. Ik heb van jullie genoten en dus 
........... ga zo door. 
 
Agnes van Dijk,  
coach team jongens 12-17 zondag
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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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COMPETITIE MEISJES TOT 12 JAAR 
Agnes met de jongens en Ingrid met de meisjes.  
Als Agnes al apentrots is, dan is Ingrid de overtreffende trap. 
Hieronder staat ook de overtreffende trap van een verslag: alle wedstrijden en de 
emoties krijgt u tot in de details. 
 
Op 6 april 2005 werd de eerste wedstrijd 
van de meisjes t/m 12 jaar thuis gespeeld.  
Er  stond een harde wind en er was regen 
voorspeld. Gelukkig voor ons begon het 
pas te regenen toen alle wedstrijden 
gespeeld waren.  
Onze meisjes moesten het opnemen 
tegen de Blauwe Reiger. Die meisjes 
deden voor het eerst mee aan de 
competitie. Al snel bleek dat  the 
powergirls veel meer ervaring hadden. 
Fieke van Klaren speelde haar enkel 
tegen Chantal Heusden. Met name in de 
1e set bood Chantal behoorlijk tegenstand 
en er werden lange rally’s gespeeld. Fieke 
won uiteindelijk toch nog gemakkelijk met 
4-3 en 4-1. Eline Geurtsen overklaste 
Demi Alblas met 4-0 en 4-0. 
Hetzelfde gold voor Marjolein van Zijtveld, 
die geen enkele moeite had met Eva Etty. 
Het laatste enkel tussen Veerle Driessen 
en Malon Toolenaars ging echter naar 
Malon met 3-4 en 1-4.  
Vervolgens speelden Fieke en Veerle 
tegen Demi en Eva. Onze meisjes wonnen 
in een korte partij met 4-1 en 4-0. Tot slot 
speelden Eline en Marjolein hun dubbel 
tegen Malon en Chantal. Moeiteloos en 
snel werd de partij afgewerkt: 4-2 en 4-1. 
Rest mij nog Agaath van Klaren te 
bedanken voor de hulp die zij mij heeft 
geboden. 
 
Op woensdag 13 april  moesten onze 
meiden uitspelen tegen Luck Raeck. Met 
ontzag voor de reputatie van Luck Raeck 
gingen wij met lood in onze schoenen naar 
die grote tennisvereniging. Tot overmaat 
van ramp begon het om 14:00 uur te 
regenen en het is die dag ook niet meer 
droog geworden. Eline moest het 
opnemen tegen Farina Abdoelazi. De 
speelsters bleken aan elkaar gewaagd te 
zijn. Er werden harde en strakke rally’s 
gespeeld. Farina sloeg soms zo hard dat 
Eline de ballen niet meer terug kon krijgen. 
Gelukkig voor Eline bleef het bij soms 

want de meeste kreeg ze wel terug en dan 
sloeg Farina de ballen meestal ver buiten 
de achterlijn. Het was een boeiende partij. 
Eline is een meisje dat altijd wil  winnen en 
ervoor wil vechten. De 1e set won ze met 
4-1 en de 2e set met 4-3.  
Marjolein speelde vervolgens de tweede 
partij tegen Esther Schrama. Achteloos 
veegde ze haar tegenstandster van de 
baan met 4- 1 en 4-2. Esther was zo 
ontdaan dat zij na de partij een huilbui 
kreeg. Dit toont maar eens temeer dat de 
teambegeleiders de emoties van kinderen 
niet moeten onderschatten en de kinderen 
goed moeten leren met verlies om te 
gaan.  
 

 
Concentratie… 
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Vervolg meisjes 
Fieke speelde daarna tegen Kim 
Popeliers. Fieke was duidelijk sterker. Zij 
is een meisje dat haar partijen rustig 
afwerkt en risicomijdend maar erg goed 
verzorgd tennis speelt. Fieke won haar 
partij met 4-2 en 4-3.  
Bianca Brand moest de laatste enkel 
tegen de kleine maar felle Beate Blom. De 
regen kwam nu in bakken neer. Na een 
uur wachten werd besloten de rest van de 
partijen op vrijdag 15 april af te maken. 
Het werd een spannende partij. De 1e set 
ging nipt verloren voor Bianca . Het was 4-
3 voor Beate. Bianca is een slowstarter, 
want in de 2e set kwam ze sterk terug (4-2 
voor Bianca). Er moest een 3e set 
gespeeld worden. De meisjes waren aan 
elkaar gewaagd. Maar het ging gebeuren. 
Het was Bianca die met 4-3 ook de 3e set 
wist te pakken. Dit was haar eerste 
overwinning in een enkelspel!!! 
Eline en Fieke moesten een dubbel spelen 
tegen Farina en Esther. Hier werd een 
geweldige partij tennis gespeeld. Vele 
mooie rally’s en strakke harde ballen. 
Maar het bleek al gauw dat Eline en Fieke 
veel te sterk waren. De partij werd 
gewonnen met 4-2 en 4-0. 

Bij de dubbel van Bianca en Marjolein ging 
het spelen nog makkelijker. Met Bianca 
aan het net en Marjolein achterin kon het 
niet meer stuk. De beide dames zijn goed 
op elkaar ingespeeld en wonnen dan ook 
met 4-0 en 4-0. De meiden hebben 2 uur 
staan te tennissen en ook hier vreugde bij 
de één en veel verdriet bij de ander. 
 
We moesten 20 april uit spelen tegen 
Hercules. Daar begon Eline een enkel 
tegen Lotte Swank. De dames waren van 
een gelijk niveau en dat maakte de 
wedstrijd spannend. Lotte won haar 1e set 
met 4-3. Maar Eline vocht terug en won de 
2e set met 4-3. en de 3e set met 4-1.  
Marjolein speelde een enkel tegen Jamie 
Kok. Marjolein won met gemak haar 1e set 
met 4-1. Maar Jamie kwam terug en bleek 
een goede tegenstandster. Jamie won de 
2e set met 4-2. Het was reuze spannend 
en er kwam alweer een 3e set. Er werd 
prachtig tennis gespeeld door de beide 
dames. Marjolein bleef op iedere bal 
lopen, maar helaas Jamie won de 3e set 
met 4-0. 
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Vervolg meisjes 
Fieke moest tegen Lisa Rietveld haar 
enkel spelen. Dat ging bijzonder goed. 
Fieke was duidelijk sterker dan Lisa en 
Fieke won de 1e set dan ook met 4-0 en 
de 2e set met 4-2. 
Bianca speelde een enkel tegen Klara 
Jansen. Ook Bianca was duidelijk sterker 
in het spel dan Klara. Bianca won de 1e 
set met 4-1 en haar 2e set met 4-0. 
Marjolein en Veerle speelden een dubbel 
tegen Lisa en Jamie. Het werd een 
spannende partij. De dames waren 
gewaagd aan elkaar. Er werden mooie en 
lange rally´s gespeeld. Marjolein en Veerle 
wonnen de 1e set met 4-2. Daarna vochten 
Lisa en Jamie zich terug met 4-3. Weer 
moest er een 3e set gespeeld worden. 
Marjolein en Veerle stonden geweldig te 
spelen en lieten hun talenten zien. 
Marjolein en Veerle wonnen de 3e set met 
4-3. 
Eline en Fieke speelden een dubbel tegen 
Lotte en Klara. Dit was een makkie voor 
onze Powergirls. De 1e set wonnen Eline 
en Fieke met 4-0 en de 2e met 4-1.  
 
14 mei speelde Kraaienveld thuis tegen 
Bijvanck. Er stond veel wind die dag. 
Eline speelde een enkel tegen Esmee.  Er 
werden mooie lange rally’s gespeeld, 
maar Eline verloor haar eerste set met 2-4 
omdat Esmee minder fouten maakte. Als 
Eline niet kan winnen wordt ze boos op 
zichzelf. Dat is geweldig om te zien en 
daarna gaat ze ook nog beter spelen. Het 
was erg spannend maar helaas Eline 
moest nog beter spelen. Voor het eerst 
verloor ze ook de 2e set met 3-4.  
Tegelijkertijd speelde Fieke tegen Demi.  
Fieke was in topvorm. Alles werd 
afgemaakt door Fieke en niets hield haar 
meer tegen. Ze won dan ook de 1e set 
met 4-0.  In de 2e set ging Demi wat meer 
scoren. Maar Fieke was duidelijk sterker 
en won met 4-3.  
Marjolein speelde een enkel tegen 
Mylene. Marjolein is altijd heel vrolijk maar 
slaat af en toen een beetje nonchalant. 
Omdat zij deze keer een vrij sterke 
tegenstandster had kon ze zich dat niet 
permitteren. De 1e set verloor ze met 3-4. 
Marjolein slaat bijna altijd alle onmogelijk 
ballen terug. Als er een bal over haar heen 

achter haar terecht komt, dan denk je daar 
is niks aan te doen. Maar Marjolein is 
allang in actie en komt achter de bal en 
slaat hem terug om te scoren. Het was 
jammer dat ze haar 2e set verloor met 0-4. 
Veerle speelde haar enkel tegen Fauve. 
Veerle moest inkomen en haar 
tegenstandster maakte daar gebruik van. 
Ze verloor haar 1e set met 1-4. Maar 
Veerle kwam terug met de tactiek van 
hoge ballen. Zij had een nogal kleine 
tegenstandster. En deze methode werkt 
vaak want dat bracht haar van haar stuk.  
Eindelijk won Veerle haar 2e set met 4-3. 
Toen moest er dus een 3e set gespeeld 
worden. Veerle begon steeds beter te 
slaan en won uiteindelijk haar 3e set 4-1. 
Dit was haar eerste overwinning in een 
enkel!!!! 
Daarna speelde Eline en Fieke een dubbel 
tegen Esmee en Fauwe. Nu moet je 
natuurlijk wel heel erg sterk zijn wil je van 
deze unieke dubbel winnen, maar ik had 
mijn twijfels vanwege die enkel van Eline. 
Maar mijn twijfels verdwenen als sneeuw 
voor de zon. Het is geweldig om te zien 
zo’n teamwork. Zowel de 1e als de 2e set 
hebben Eline en Fieke gewonnen met 4-1.  
Tegelijkertijd speelde Marjolein met 
Bianca een dubbel tegen Demi en Mylene.  
Marjolein en Bianca zijn ook samen super 
sterk. Weer had ik mijn twijfels vanwege 
Marjolein’s enkel. Maar wat speelden ze 
goed, Marjolein achter en Bianca voor bij 
het net. Geweldig die twee. De tegenpartij 
was net iets sterker. De eerste set 
verloren ze met 3-4.  
Maar daarna ging Bianca scoren aan het 
net, en moesten de ballen over haar 
heengeslagen worden. Maar daar stond 
Marjolein en dan was het weer punten 
verzamelen. Het was heel spannend met 
lange rally’s, de tweede set wonnen 
Marjolein en Bianca met 4-3. De 3e set  
het ging gelijk op in de punten en het was 
3-3. Gelukkig was Marjolein aan de beurt 
om te serveren. En door een fenomenale 
harde strakke bal werd de game, set en 
partij gewonnen door Bianca en Marjolein.  
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Vervolg meisjes 
Op woensdag 18 mei 2005 werd 
uitgespeeld bij Eemnes. Eline moest het 
opnemen tegen Nicky Bruggeman. In de 
1e set had Eline het zwaar te verduren. 
Nicky won met 4-3. Maar Eline kreeg de 
tactiek van haar tegenspeelster door en 
vocht zich terug in de partij. Door bekeken 
spel trok ze de 2e set naar zich toe met 4-
2.  De dames stonden in de 3e set als 
echte profi’s de ballen over het net te 
rammen. Lange rally’s met strakke ballen 
dus. Geen 120 km per uur maar toch. 
Eline was uiteindelijk met powertennis de 
sterkste en won ook de 3e set met 4-2.  
Fieke moest de 2e enkel tegen Femke 
Ham spelen. Fieke won de 1e set met 4-2. 
Het was spannend maar Femke won toch 
de 2e set met 4-3. Haar tegenstandster 
kon niet tegen haar verlies en riep dan bij 
een bal die duidelijk in was, dan ook dat 
die uit was. Dat is niet echt leuk spelen en 
je bent dan ook minder geconcentreerd. Er 
werd prachtig tennis gespeeld in de 3e set 
door beide dames, maar helaas Femke 
won met 4-3. 
Marjolein moest een enkel spelen tegen 
Keri van Ettehoven .Marjolein was 
duidelijk sterker. Ze heeft veel talent en 
kan een game ook goed afmaken door 
ballen te slaan die niemand meer kan 
retourneren. Ze won met 4-1 en 4-1. 
Veerle speelde een enkel tegen Sophie 
Beemsterboer. Sophie is klein van stuk, 
maar speelt al jaren tennis. Ze was ook 
niet eerlijk met de telling en gaf ook ballen 
uit die in waren. Sophie won haar 1e set 
met 4-1. Maar Veerle gaat gewoon door 
en laat zich niet kisten. Veerle speelt 
constant en slaat steeds vaker prachtige 
ballen waar ze games mee scoort. 
Veerle won de 2e set dan ook met 4-1. 
Toen moest er nog een 3e set gespeeld 
worden. Sophie won helaas met 4-2. 
Eline en Fieke speelden een dubbel tegen 
Nicky en Femke. Nu zijn  Eline en Fieke 
gewoonweg een geweldig duo. Je moet 
van goede huize komen wil je van dit duo 
winnen. Dat bleek wel weer want Eline en 
Fieke wonnen met 4-0 en 4-2.  
Marjolein en Bianca speelden een dubbel 
tegen Keri en Sophie. Marjolein en Bianca 
zijn ook zeer goed op elkaar ingespeeld. 
Marjolein is achterin heel snel en Bianca 

maakt alle ballen af aan het net. Marjolein 
en Bianca wonnen met 4-1, 4-2. 
De `Powergirls`hebben vandaag weer 
laten zien dat ze talent hebben. 
 
Op 25 mei 2005 werd de laatste wedstrijd 
uitgespeeld bij Hoogerheide 1 in 
Hilversum. Het begon al slecht die 
middag. Bij het verzamelen kwam 
Marjolein ons vertellen dat ze met 
sportdag was gevallen en zich niet goed 
voelde. Dat was een zware tegenvaller. 
Eline vertelde dat ze ook was gevallen en 
last van haar arm had. Maar deze meiden 
moesten de klus nu toch met z’n vieren 
klaren. Dankzij de vader van Eline reden 
we snel naar het luxe en mooi gelegen 
sportpark. Daar aangekomen merkte ik dat 
iedereen een beetje nerveus was en dat er 
veel op het spel stond. Het ging natuurlijk 
om de eerste en de tweede plaats. Later 
hoorde ik van hun begeleidster dat ze 
bang voor ons waren omdat we alle 
wedstrijden tot vandaag gewonnen 
hadden. Vervelend voor onze meiden was 
de ondergrond waarop ze moesten 
spelen. Het waren oude gravelbanen 
waarop de ballen traag opkwamen. Onze 
meiden zijn snelle banen gewend en dat 
was duidelijk een voordeel voor de 
tegenpartij.  
Eline had het zwaar in haar enkelspel 
tegen Monique Keijzer, maar stond 
ondanks haar blessure heel goed en zeer 
geconcentreerd te spelen. Ze waren in het 
spel aan elkaar gewaagd, maar de 
blessure speelde Eline  de gehele partij 
parten. Maar ook de tactiek van M. Keijzer 
was goed. Zij wisselde lange en korte 
ballen af, zodat Eline heel veel energie 
kwijtraakte aan het halen van de korte 
ballen. Met 4-1 en 4 -2 verloor ze de partij. 
Fieke moest tegen Julia Huiskes en dat 
was hard werken in de hitte. Fieke had 
niets in te brengen tegen de veel sterkere 
Julia. En dat was aan de uitslag te 
merken: 4-0 en 4 -0.  
Bianca speelde goed maar haar 
tegenstandster Michelle Kolk bleek toch 
meer in huis te hebben: 4-1 en 4-1.  
Veerle speelde haar partij tegen Belinda 
Beek . Ook zij had geen succes. Met 4-0 
en 4-0 werd ze verslagen. 



  Pagina 43  

Bij de eerste dubbel ging het met Fieke en 
Eline gelukkig beter. Ze wonnen de 1e set 
met 4-3 van M. Keijzer en M. Kolk. Daarna 
hadden ze echter niet veel in te brengen 
en verloren met 0-4 en 1-4. 
Bianca speelde samen met Veerle de 
tweede dubbel tegen Julia Huiskes en 
Belinda Beek. In de eerste boden Veerle 
en Bianca goed tegenstand. Jammer was 
het dat heel veel punten met name aan 
het net verloren gingen. Het blokkeren 
ging gewoon niet en de ballen kwamen 
steeds door. Het werd 4-2. In de 2e set 
bleek heel duidelijk dat de tegenstandsters 
gebruik maakte van de tactisch onjuiste 
opstelling van onze meiden. Er werd door 
onze meiden vanuit het midden 
geserveerd waardoor de tramlijnen vrij 
kwamen te liggen. De tegenstandsters 
plaatsten de ballen steeds tussen de 
tramlijnen zodat de tweede set supersnel 
verloren ging met 4-0. 
Het was niet leuk om alles te verliezen, 
maar winnen was te hoog gegrepen. De 

meisjes van Hoogerheide kregen wel drie 
keer in de week tennisles.  
 
Onze meiden hebben dit jaar een 
zeerverdiende tweede plaats behaald voor 
onze club.  In twee jaar  tijd hebben de 
“powergirls” een goed resultaat neergezet, 
waarop we trots kunnen zijn.  
Deze meiden gaan nu over naar de 
leeftijdsgroep 13 t/m 14 jaar en het zou 
voor onze vereniging jammer zijn als zij 
door banengebrek niet meer zouden 
kunnen spelen.    
                      
Rest mij nog de meiden  te bedanken voor 
hun geweldige inzet en natuurlijk ook de 
ouders die zo nu en dan mij ondersteund 
hebben bij het begeleiden van het 
meisjesteam. Ik hoop dat wij volgend jaar 
weer dit team kunnen inzetten in de 
competitie, Ik zal mijn best doen om dat te 
realiseren. Ik wens iedereen een fijne 
vakantie  toe. 
 
Groetjes Ingrid Brand                                                         

 
 
 
 

 
 
 
 

Manege 
De Gagel 
(J.H. Bettinger) 
 
Wij zijn een F.N.R.S. erkende 
keurrijschool (tevens erkend stage 
opleidingsbedrijf), waar goed les wordt 
gegeven door bekwame instructeurs. 
Daarnaast willen we een gezellige 
manege zijn, waar je nog betaalbaar 
kunt lessen. Met gevorderden maken 
we ook mooie buitenritten. 
Breng ons gerust vrijblijvend een 
bezoek of bel voor verdere informatie. 
 
Ons adres:   Gageldijk 53a in Maarssen 
Ons telefoonnummer: 030-2611001 
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COMPETITIE-UITSLAGEN VAN DE MEISJES ONDER 12 
 
Uitslagen 1e ronde 
 
Speeldagnr  
 Speeldagdatum Thuisteam Uitteam  Thuis Uit  
 
1 06-04-2005 HERCULES 1   LUCK RAECK 1   4 2   
1 06-04-2005 KRAAIENVELD 1   BLAUWE REIGER 1   5 1   
2 13-04-2005 LUCK RAECK 1   KRAAIENVELD 1   0 6   
2 13-04-2005 BLAUWE REIGER 1   HERCULES 1   2 4   
3 20-04-2005 HERCULES 1   KRAAIENVELD 1   1 5   
3 20-04-2005 BLAUWE REIGER 1   LUCK RAECK 1   2 4   
 
 Ploeg   Gespeeld  
     Gewonnen  
      Gelijk  
       Verloren Punten voor  

Punten tegen  
 
1 KRAAIENVELD 1 3 3 0 0  16 2  
2 HERCULES 1  3 2 0 1  9 9  
3 LUCK RAECK 1 3 1 0 2  6 12  
4 BLAUWE REIGER 1 3 0 0 3  5 13  
 
 
 
Uitslagen 2e ronde 
 
 Speeldagdatum Thuisteam Uitteam  Thuis Uit  
 
1 11-05-2005 HOOGERHEIDE 1   EEMNES 3    6 0   
1 11-05-2005 KRAAIENVELD 1   BIJVANCK 1   4 2   
2 18-05-2005 EEMNES 3    KRAAIENVELD 1   2 4   
2 18-05-2005 BIJVANCK 1   HOOGERHEIDE 1   1 5   
3 25-05-2005 HOOGERHEIDE 1   KRAAIENVELD 1   6 0   
3 25-05-2005 BIJVANCK 1   EEMNES 3    5 1   
 
 
 Ploeg   Gespeeld  
     Gewonnen  
      Gelijk  
       Verloren Punten voor  

Punten tegen
  

 
1 HOOGERHEIDE 1 3 3 0 0  17 1  
2 KRAAIENVELD 1 3 2 0 1  8 10  
3 BIJVANCK 1  3 1 0 2  8 10  
4 EEMNES 3  3 0 0 3  3 15  
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KISTJES 
Er is veel creativiteit in onze vereniging. Dat bleek bij de tentoonstelling Kunst uit de 
Kernen. Er zijn door de jeugdleden verschillende kijkdozen (kistjes) gemaakt over 
tennis en over de tennisvereniging. Het bestuur is bang dat deze kistjes ergens op 
zolder onder het stof verdwijnen. Daarom een oproep om de kistjes in het clubhuis ten 
toon te stellen.
 
In april werd er in het Dorpshuis van 
Westbroek en in de vitrine van de 
Rabobank een kleine tentoonstelling 
gehouden. De tentoonstelling bestond uit 
houten kistjes, waarin kinderen en 
verenigingen iets uitbeeldden van het 
dorpsleven. De actie werd georganiseerd 
door de groep Kunst uit de Kernen (KUIK) 
en eindigde met een manifestatie in het 
gemeentehuis van de Bilt. 
Ook jullie vereniging Het Kraaienveld werd 
uitgenodigd om een kistje te maken. Dit 
kistje is hieronder afgebeeld en het 
bestond uit foto’s uit Gekras en een 
tennisnet dat werd gehaakt door José 
Stortelder. 
Het bestuur heeft echter in het Dorpshuis 
nog veel meer kistjes gezien met het 
onderwerp tennis. Het bleek dat 
verschillende jeugdleden van onze 
vereniging het zelfde goede idee hadden 
om een kistje over hun favoriete sport te 
maken. 

Het bestuur zou deze kistjes graag ten 
toon stellen in het clubhuis. Het lijkt ons in 
ieder geval leuk om tijdens de 
clubkampioenschappen, als er veel 
mensen in het clubhuis komen, de kistjes 
te laten zien. Misschien willen jullie ze wel 
afstaan voor een permanente 
tentoonstelling? 
 
Daarom vragen wij:  
Wie heeft er een kistje gemaakt voor de 
tentoonstelling?  
Wie wil zijn/haar kistje ten toon stellen 
in het clubhuis? 
Je kunt je kistje aanmelden bij Roger Snell 
(tel 281037) of Jan Maasen (281006). 
Je mag het kistje ook zelf in het clubhuis 
zetten, maar doe er dan een briefje bij met 
je naam. Dan zullen we bij elk kistje 
vermelden wie de maker was. 
 

 

  
Ons kistje boven de bar in het clubhuis.  
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