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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 Niek Janssens  Tolakkerweg 108 Holl. Rading 
Secretaris  Hans Volman  Ds Ulferslaan 21 Tienhoven 0346-281186 
Bestuurslid (ledenadm) Teuni Böcker  Dr Welfferweg 86a Westbroek 0346-281510 
Bestuurslid (BC) Fokko Sijtsma  Ln van Niftarlake 64a Tienhoven 0346-281612 
Bestuurslid (Gekras) Jan Maasen  Wolkammerweg 26 Westbroek 0346-281006 
Bestuurslid (AC) vacature 
 
 
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 

 Teuni Böcker  Dr Welfferweg 86a Westbroek 0346-281510 
Schoonmaak:  Koen Perryck  Dr Welfferweg 26 Westbroek 0346-282023 
 
Ledenadministratie: Teuni Böcker  Dr Welfferweg 86a Westbroek 0346-281510 
 
Trainer:  Nico Snabel  Huinerweg 4-12            3882 TE Putten 06-4120 1313 
 
Wedstrijdleider: Joke van der Feest  Bg huydecoperweg 22 Westbroek 0346-281090 
 
 
 
 
 
 
 
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, had een bijzondere ontmoeting met een van de leden. 
Soms moet zelfs onze diplomatieke voorzitter even zijn hart luchten…  
 
Beste Kraaienvelders, 
 
Het seizoen is goed begonnen. Jullie 
klagen misschien al dat het te warm is? 
Maar het is de mooiste julimaand in de 
geschiedenis! 
Herinneren jullie nog de (te) lange winter 
en koud weer bij het openingstoernooi, de  
competities, de dubbelkampioenschappen 
en tossavonden? 
Er zijn verslagen van alle evenementen, 
maar ik moet vooral jullie aandacht vragen 
voor het succes van onze "older boys" en 
hun manager Agnes.  Van harte 
gefeliciteerd met jullie mooie 
competitieresultaat.   
Gelukkig werden ook onze interne 
toernooien goed bezocht  en ik zie dat 
Nico Snabel  een volle agenda heeft met 
lessen op baan een.   
 
Zijn de banen te druk? 
In de maan mei hebben we wat discussies 
gehad met een of twee leden, die 
gedurende een paar avonden wat langer 
hebben moeten wachten. Deze leden 
verwachten dat zij direct kunnen spelen op 
het moment dat zij bij de club aankomen. 
Natuurlijk heeft iedereen het recht te 
spelen binnen een redelijke tijd, maar ik 
vind het jammer dat ik moet constateren 
dat sommige mensen niet erg tolerant zijn 
als zij even moeten wachten op een vrije 
baan. Zo heb ik onder meer een 
opgewonden clublid moeten kalmeren, die 
al een onbeleefd telefoongesprek had 
gevoerd met de partner van een 
‘clubofficial’. 
Ik vind dat wij goed kunnen uitleggen, dat   
gedurende drie weken in mei de banen 
druk bezet zijn met competities,   
toernooien, lessen en toss. De wachttijden 
in de spitsuren (zondagochtend en de 
vroege avonduren) kunnen dan oplopen 
tot ruim een uur. De overige tijden en de 
overige 49 weken zijn de banen minder 
bezet. Je hoeft dan zelden te wachten.  
In ‘the heat of the moment’ heb ik het 
opgewonden clublid de  suggestie gedaan 

een grotere club te zoeken die meer 
banen heeft. Daar zijn de wachttijden het 
hele jaar door veel langer.  
Net als Zinedine Zidane zeg ik sorry voor 
mijn daad, maar ik heb er geen spijt van. 
Hoe dan ook, ik hoop dat zijn beslissing is 
om te blijven bij de club. Ik hoop dat hij 
nog lang kan genieten van tennis in 
Westbroek. 
 
Dat genieten kan best want onze banen 
zijn gerenoveerd en hopelijk zijn ze nog 
goed voor drie of vier jaren.   
Ook is er een klein parkeerterrein in de 
planning. Het is misschien jammer dat we  
een stukje van onze tuin moeten missen  
(maar: hoera, minder werk voor de 
tuinman !!).  Principieel is de Gemeente 
akkoord met het project. Volgens planning 
kan de firma van Oostrum het werk in 
augustus doen. 
 
Tot slot: dank je wel Gert Dijkstra. De 
(lig)stoelen zijn erg comfortabel. Heeft 
iemand wellicht een oude parasol en 
standaard, die hij/zij niet meer nodig 
heeft? Want we hebben nu een 
windscherm, we hebben ligstoelen, maar 
we hebben het ook vreselijk warm! In het 
hete weer van deze zomer zou het heerlijk 
zijn als je onder een parasol kon zitten! 
 

 
 
Roger Snell 
ook namens het bestuur. 
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ACTIVITEITENAGENDA 2006 
 
ZORG DAT U ER BIJ BENT IN 2006. 
NEEM DEZE DATA OVER IN UW AGENDA! 
 
 

 Dag: Datum: Tijd:  

X Donderdag 2 februari 2006 20.00 Algemene 
ledenvergadering. 

X Zondag 2 april 2006 11.00 Finales wintercompetitie 

X   14.00 Openingstoernooi 

X Maandag  3 april 2006 19.30 Start herentoss 

X Vrijdag 7 april 2006 19.30 Start gemengde toss/ 
familytoss;  
junioren vanaf 14 jaar! 

X Zondag  14 mei 2006  Start voorronden 
dubbelkampioenschap 
dames- en herendubbel 

X Zondag 11 juni 2006 11.00 Finales 
dubbelkampioenschappen 
senioren en junioren 

X Vrijdag  23 juni 2006 20.00 Midzomertoernooi; 
Tevens kennismaking 
nieuwe leden! 

 Zondag  6 augustus 2006  Ingelast 
zomervakantietoernooi 

 Zaterdag 12 augustus 2006 11.00 Clubwedstrijd tegen TC 
Groenekan 

 Zaterdag  19 augustus 2006   Start voorronden 
clubkampioenschap dames-
en herenenkel en gemengd 
dubbel 

 Zondag  17 september 2006  11.00 Finales clubkampioenschap 
senioren en junioren 

 Zondag  22 oktober 2006 13.00 Slottoernooi 

  Begin december 2006  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 

. Zie pagina 21! 
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VAN DE REDACTIE 
Computerproblemen en een hittegolf hebben dit nummer wat vertraagd. Het 
voornemen was om dit nummer eind juli in uw brievenbus te doen glijden. Excuses 
dus, maar de inhoud vergoedt veel. 
 
In het julinummer van Gekras staan 
traditiegetrouw veel toernooiverslagen. 
Veel tennis dus, niet in het minst omdat 
trotse ouders ons verrast hebben met 
minutieuze verslagen van de 
competitiewedstrijden van hun kroost. Alle 
setstanden, alle ups and downs en zelfs 
alle uitballen vindt u op de jeugdpagina’s. 
Ingrid Brand en Dik van Dijk vormen dit 
keer de jeugdredactie. 
Dik attendeerde mij ook nog op het PIP 
toernooi; daar heb ik helaas geen verslag 
van ontvangen. Welke ouder werpt zich op 
om (eventueel bij de volgende editie) een 
wedstrijdverslag te maken? 
Als het niet teveel gevraagd is, maakt u 
uw redacteur ook erg blij met enkele foto’s 
van de desbetreffende activiteit. Dik van 
Dijk geeft het goede voorbeeld met hele 
goede portretten van het jongensteam. 
 
Uiteraard staan ook de volwassen 
gezelligheidstoernooien uitvoerig in 
Gekras. Van de wintercompetitie (ik schrijf 
dit bij 32 graden Celsius!) tot het 
midsummernighttoernooi. Geniet nog 
maar wat na met de verslagen van Roger 
Snell, Bonne Buurmans en 
ondergetekende. 
 
Uiteraard staan er ook wat clubzaken in dit 
blad. De renovatie van de banen leverde 
kopij op van Fokko Sijtsma. En de 
beheerder van de  Kraaienveld 
distributielijst (Kraaienveld@nic.surfnet.nl) 
verzorgt een tussenevaluatie. 
 
 

Wilt u ook deelnemen aan de 
emaillijst    van het Kraaienveld? 
Stuur dan een email aan 
jmaasen@euronet.nl. 

 
 
De distributielijst heeft zelfs een bijdrage 
geleverd aan het terugvinden van Roger’s 
trouwe tuinvriend: de kruiwagen. Dit 
onmisbare werktuig bleek door 

kwajongens gebruikt te zijn tijdens het 
‘eindfeest’ van de korfbalclub. 
 
En tenslotte geven wij met blijdschap 
kennis van de eerste bijdrage van een 
nieuwe columnist. Dit voormalige clublid 
reist nogal veel en bezoekt toernooien in 
binnen- en buitenland. Hij heeft al zijn 
connecties met de Hilversumse 
tennisfilantroop RvdB verbroken, maar het 
liefst blijft hij toch Incognito. 
Hij gaat drie keer per jaar een bijdrage 
leveren met informatie ‘Uit de grote 
tenniswereld’. Dit keer bericht hij u vanuit 
Parijs, Groenekan en Utrecht. 
 
 
 

 
 
 
 
Jan Maasen 
jmaasen@euronet.nl
 
Het volgende nummer verschijnt in 
december 2006; u kunt uw bijdragen 
inleveren tot 15 november. 
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HET OPENINGSTOERNOOI 
Op zondag 2 april opende onze vereniging het zomerseizoen met het jaarlijkse 
openingstoernooi. Het openingstoernooi is overigens ook de afsluiting van het 
winterseizoen en de wintercompetitie. De activiteitencommissie had dan ook de 
finales van de wintercompetitie gepland voorafgaande aan een gezelligheidstoernooi. 
Maar dat liep dit keer een beetje anders… 
 
Na een totaal verregende ochtend, waarop 
de finales van de wintercompetitie 
gespeeld zouden worden, werd het 
omstreeks één uur toch droog. De 
wedstrijdleiding had noodgedwongen 
besloten de finalewedstrijden uit te stellen 
en zodoende kon kort daarna het 
openingstoernooi nog redelijk op tijd van 
start gaan. 
Er hadden zich 22 deelnemers 
aangemeld, een aantal dat in jaren niet 
gehaald werd. Enthousiast en fanatiek 
werden de wedstrijdjes afgewerkt. 
Ieder speelde 3 maal 25 minuten in 
wisselende samenstelling, waarbij het 
totaal aantal gescoorde games telde.  
Door het grote aantal deelnemers was het 
niet te voorkomen dat soms wat langer 

gewacht moest worden voordat er weer 
getennist kon worden. 
Maar achter het nieuwe windscherm was 
het, weliswaar met jas, goed toeven, ook 
al doordat het zonnetje zich ’s middags 
steeds vaker liet zien. 
De catering was uitstekend verzorgd door 
Teuni, Ciska en Niek, zodat er tussen de 
wedstrijden door  van soep, broodjes en 
croquetten gesmuld kon worden. 
Tenslotte werden om kwart over vijf door 
Marc de prijsjes uitgereikt. 
Eersten waren geworden : Ciska Janssens 
en Susan Klaase. Een goede derde werd 
Joop v. Raak en de poedelprijs ging naar 
Annemiek Volker. 
 
Bonne Buurmans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het openingstoernooi in drie beelden: 
Een stormachtig begin… De zon breekt door…  En de eerste rosé van het jaar. 
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Vervolg openingstoernooi 
 
De totale uitslag was als volgt : 
 
 Games vóór Games tegen 
Ciska Janssens 18 4 
Susan Klaase 18 4 
Joop v. Raak 17 6 
Jan Maasen 16 8 
Annelies Bannink 13 9 
Niek Janssens 13 9 
Michel Lammerts 13 10 
Huib Stekelenburg 12 8 
José Stortelder 12 9 
Agaath v. Klaren 11 9 
Jan Overeem  10 10 
Teuni Böcker 10 11 
Gert Dijkstra 9 11 
Bonne Buurmans 9 11 
Rob Fokker 9 13 
Janny v. Rossum 9 13 
Hans Volman 9 13 
Charlotte Verbunt 8 17 
Marjolein Bannink 7 12 
Herman Böcker 7 15 
Fokko Sijtsma 5 17 
Annemiek Volker 2 18 
 
        Catering en bardienst. 
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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
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DE WINTERCOMPETITIE 
In de heetste julimaand sinds eeuwen, moeten wij nog verslag doen van de 
wintercompetitie. Dat heeft er onder andere mee te maken dat de finales op zondag 2 
april verregend zijn (zie ook vorig artikel).  
 
Op 2 april om half elf verzamelden alle 
finalisten van de wintercompetitie zich in 
het clubhuis. Tot half een wachtten zij of 
de regen zou ophouden. Op dat moment 
besloot de wedstrijdleiding de finales uit te 
stellen, omdat om half twee een groot 
gezelligheidstoernooi moest beginnen. 
Een kwartier later stopte de regen en om 
half twee lagen de banen er speelklaar 
bij… 
Na afloop van het gezelligheidstoernooi, 
waaraan alle finalisten enthousiast 
meededen, besloten de gemengd dubbels 
om hun finale alsnog te spelen. Ciska en 
Niek Janssens, Marjolein Bannink en Joep 
van Raak hadden alle vier al meer dan 
anderhalf uur tennis in de benen. 
Bovendien stond er een harde, vlagerige 
wind in de lengterichting over de baan, 
waardoor veel gevraagd werd van het 
aanpassingsvermogen van de spelers. 

Ondanks deze handicaps slaagden ze er 
in een aantrekkelijke wedstrijd te spelen 
met sterk wisselende kansen. Ciska en 
Niek Janssens wonnen met 6-0, 1-6 en 6-
3. 
Een week later speelden Susan Klaase en 
Agaath van Klaren de damesdubbelfinale 
tegen Ciska Janssens en Teuni Böcker. 
Ciska en Teuni wonnen in twee sets: 4-6 
5-7. 
Op woensdag 10 mei speelden Rob 
Fokker en Jan Overeem de uitgestelde 
herendubbelfinale tegen Gert Dijkstra en 
Jan Maasen. 
De wedstrijd was niet heel goed, maar wel 
heel spannend met een groot aantal 
lange servicegames. Rob en Jan verloren 
de wedstrijd uiteindelijk met 5-7 en 
5-7. 
 
JM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vlnr Joop van Raak, Marjolein Bannink, Niek Janssens, Ciska Janssens 
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DE DUBBELKAMPIOENSCHAPPEN 
De officiële dubbelkampioenschappen voor jeugd en senioren worden sinds een 
aantal jaren gehouden in mei. Dit levert soms piekdrukte op op de baan (zie ook Van 
de Voorzitter), maar ook prachtig tennis (zie onderstaand verslag van dezelfde 
voorzitter).  
 
Op zondag 11 juni hadden we een mooie 
hete dag voor de finales. Sommige spelers 
vonden zelfs dat het te heet was om te 
spelen!.  
Er waren redelijk wat toeschouwers die 
allemaal een beetje schaduw  konden 
vinden. Er was meer dan genoeg eten en 
drinken beschikbaar (voorzien door Ciska 
en Niek) en de bar werd door Rob, Agaath 
en Joke van de Feest bewaakt. 
 
De tennisdag begon op tijd om 11 uur. Tijd 
was belangrijk, want we moesten klaar zijn 
voor 3 uur: de WK aftrap voor Nederland 
tegen Servië Montenegro!!!   
 
Op baan 2 waren de junioren Floris en 
Marco te sterk voor Diederick en Maxim. 
De uitslag was 6-4,6-3.  Gelijktijdig zagen 
we Eline en Fieke een onderhoudende 
wedstrijd winnen van Bianca en Marjolein 
6-3, 7-5. Bij 1-4 in de tweede set dachten 
we allemaal dat het een driesetter zou 
worden.   
De twee mannelijk dubbels volgden: de 
senioren Rob en Jan O waren te sterk 
voor Roger en Huib (en Huib's lobs 
werkten niet!). De uitslag was 7-6-, 6-2.  
Roel en Rutger speelden tegen Koen en 
Nick het beste tennis van de dag.  Het was 
erg, erg goed - Roland Garros was minder 
interessant!  Na drie sets was de stand 6-
3, 1-6, 7-6 in het voordeel van Roel en 
Rutger.    
De jongens waren blij dat ze van de baan 
konden stappen, wegens de warmte, maar 
de toeschouwers waren minder happy.  Zij 
wilden meer van dit fantastische tennis!   
De laatste wedstrijd was de damesfinale.  
Susan en Agaath wonnen ‘a close game’ 
tegen Diane en Maaike met 6-4, 6-3. Er 
was een angstig ogenblik toen Maaike 
moest stoppen (uitgeput van de warmte), 
maar gelukkig herstelde zij heel snel en 
ging zij verder. 
 

Joke, bekwaam geholpen door Lotte 
(Maaike's dochter), heeft de prijsuitreiking 
gedaan.   
Het was een geweldige dag.  Dank jullie 
wel, deelnemers en activiteitencommissie. 
 
Er komen nog twee extra 
dubbelwedstrijden om te zien wie de echte 
clubkampioenen zijn! 
Rob en Jan O. tegen Roel en Rutger en 
Susan en Agaath tegen Eline en Fieke.  
 
Roger Snell 
 

 
 
Roel en Rutger 
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Manege De Gagel 

. Zie pagina 21! 

(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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UIT DE GROTE TENNISWERELD 
Gekras heeft een nieuwe columnist. Een van onze ex-leden reist nogal wat rond in de 
wereld. Hij loopt niet graag te koop met zijn internationale contacten, maar voor 
Gekras wil hij wel een paar keer per jaar zijn verhaal doen. Hij stuurde zijn kopij voor 
dit nummer al begin juni naar de redactie, nadat hij Michaela Krajicek had gezien in 
Groenekan en vóórdat hij afreisde naar Wimbledon. 
 
Enige maanden geleden ontmoette ik uw 
hoofdredacteur op een lezing aan de 
universiteit van Leiden. Na wat 
beleefdheden te hebben uitgewisseld 
verzocht hij mij eens na te denken om een 
bijdrage te leveren aan Gekras. “Ik ken je 
enorme belangstelling voor de tennissport, 
je contacten met veel top- en 
subtoptennissers en je vele buitenlandse 
reizen. Ik weet dat je daar regelmatig 
toernooien bezoekt. Dat moet toch wel 
enige stof opleveren voor ons blad”, zei 
hij.  
Hij heeft mij later enige uitgaven ter hand 
gesteld en ik moet zeggen: alle lof voor 
Gekras. Dat heeft mij mede over de streep 
gehaald.  
Even een kleine correctie op de vorige 
uitgave: ik was jaren slapend lid maar heb 
dat een hele tijd geleden opgezegd. Ik 
geloof dat mijn echtgenote nog lid is, maar 
volgens mij verkeert ze meer in Haagse 
kringen. 

Onze columnist, toen hij nog lid was… 
Mijn werkzaamheden doe ik o.a. voor 
SBM Offshore. Deze heeft een ijzersterke 
positie in de levering van drijvende 
olieproductie- en opslagsystemen. U 
begrijpt dat ik zeer veel in het buitenland 
verkeer. Genoeg. Nu enige 
tenniswetenswaardigheden. 
 
Zeventien jaar oud en nummer 47 van de 
wereld, maar Michaëlla (Misa) Krajicek lag 
er in Roland Garros te Parijs snel uit. En 
dat nog wel op Court Central. Toen ik haar 
belde, zei ze: “Richard is op vakantie en ik 
ben heel blij dat hij deze partij niet heeft 
gezien”. Geeft niet. We zullen zeker nog 
veel van de “Kleine Kraai” horen.  
 

 
Misa Krajicek door uw columnist 
gefotografeerd tijdens een (verloren!) partij in 
Groenekan op 7 juni 2006 
 
Nederland kwakkelt met 
wereldtoptennissers. Sjeng Schalken en 
Martin Verkerk wisten zich nog enigszins 
in de kijker te spelen, maar op dit moment 
is armoe troef. Toch voorspel ik nu al 
enige namen: Thiemo de Bakker en Robin 
Haase. Het is ze vergeven dat ze allebei 
uit Den Haag komen. Een talentenfonds 
helpt ze op weg. 
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Vervolg Uit de grote tenniswereld 
Mochten Thiemo en Robin later de top-
100 halen dan moeten ze geld terug 
betalen. Robin vertelde me dat André 
Agassi zijn idool is. Natuurlijk heb ik even 
gesnoefd dat ze moeten opletten voor 
aanstormend geweld uit Westbroek. Toen 
vroeg ie waar Westbroek lag… 
Ja jongen; zo maak je geen vrienden. 
 
Serena Williams heeft zich teruggetrokken 
voor het toernooi van Wimbledon. “Ik blijf 
last houden van een knieblessure. 
Jammer, want ik wilde daar voor de derde 
keer winnen. Ik kom wel naar Londen. Als 
we elkaar treffen, gaan we aardbeien 
smikkelen”. Serena won in 2002 en in 
2003. 
 
In Utrecht is een sportspeeltuin gebouwd. 
Met dus o.a. een tennisveld. En wie was 
daar: Richard Krajicek. Logisch; want het 
is medegefinancierd door de Richard 
Krajicek Foundation. Maar wie was daar 
ook bij de opening ? Clown Bassie. Toen 
ik dat in de krant las heb ik Richard even 
gebeld: “Nee, met m’n verstandelijke 
vermogens gaat volgens mij nog steeds 
alles goed. Uitgangspunt was dat de 
kinderen het leuk zouden vinden. Als het 
Adriaan was geweest had ik ’t niet 
gedaan!” 
 
Sjeng Schalken woont sinds kort op de 
grens van Nederland en België. “Het heeft 
geen zin om in een belastingparadijs als 
Monaco te wonen als je geen inkomen 
hebt”. (Dat moet ie me nog eens 
uitleggen) Helaas wordt hij gekweld door 
een hernia. “Ik ben nu 29 jaar en denk niet 
meer terug te komen”. “In juli verwachten 
we (met echtgenote Ricky) ons eerste 
kind. Je krijgt een kaartje”. 
 
De nummer 2 van de wereld bij de 
vrouwen behaalde in mei dit jaar pas haar 
eerste zege. Ik belde even met haar; Kim 
Clijsters: “Inderdaad was mijn laatste 
overwinning in oktober 2005. Maar ik zal 
zeker nog van me laten horen”. Dat heeft 
ze nog niet waargemaakt. In Parijs tijdens 
de halve finale tegen Justine Henin werd 

ze in een dik uur met 6-3 6-2 van het 
gravel geveegd. 
 

 
Kim 
 
De Wimbledon-winnares van 1994 (even 
een stukje voor de oudjes) : Conchita 
Martinez stopt met enkelspel.  Ik sprak 
haar in Valencia: “Ik ben 34, heb blessures 
en het is het beste om te stoppen”.  Op 
Wimbledon versloeg ze de negenvoudige 
kampioene Martina Navratilova. We 
hoeven geen medelijden met Martinez te 
hebben, ze sloeg 12 miljoen dollar bijeen. 
 
Incognito 
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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 
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MADSUMMERNIGHTTOERNOOI 
Op vrijdagavond 23 juni werd het derde mid(mad)summernighttoernooi afgewerkt. 
Een gezellig deelnemersveld, dat volop bereid was om gezelligheid en sportiviteit met 
elkaar te combineren. 
 
De activiteitencommissie (in het bijzonder 
Joke van der Feest) had bijzonder haar 
best gedaan om ook leden te werven die 
niet zo vaak op toernooien te zien zijn. De 
deelnemers maakten zo op plezierige 
wijze kennis met Lous Roelofsen, Margot 
Blankert (en zoon Olivier en – later - 
echtgenoot) en ‘voetballer’ Edwin van Dijk 
(met zijn –eveneens voetballende -  
vriendin).  

Margot   
 

 Lous 

dwin 

 

 

E
De andere 
deelnemers waren
Roger Snell, Joke 
van der Feest, Jan 
Maasen, José 
Stortelder, Agaath
van Klaren, Gerard 
en Ingrid Brand, 
Annelies Bannink en 
Marc Peeters. 
 

Het wedstrijdschema werd door 
laatkomers en plotselinge wisselingen nog 
wel eens door elkaar gegooid, maar 
uiteindelijk werden de volgende partijen 
gespeeld: 
Lous/Roger – Joke/Jan   2-5 
José/Agaath – Annelies/M  0-7 arc
Olivier/Gerard – Margot/Anneli 1-3 es 
Lous/Jan – Agaath/Ingrid  5-0 
Ingrid/Roger – Margot/Ger d 2-3 ar
José/Marc – Joke/Edwin  4-4 
Agaath/Jan – Lous/Anneli  5-1 es 
Ingrid/Edwin – Margot/Marc  3-5 
Joke/Roger – José/Gerard  5-2 

Bij de prijsuitreiking werd pas duidelijk 
waarom het midsummertournooi 
uiteindelijk altijd een 
madsummernighttoernooi is: Joke en Marc 
hadden tevoren al besloten wie de prijzen 
zouden krijgen. Onze nieuwe vrienden 
Lous, Margot en Edwin waren de 
gelukkigen.  
 
Het zomeravondtoernooi blijft een plezierig 
evenement, waarbij gelukkig de 
gezelligheid altijd voorop staat. Dat bleek 
ook dit jaar tijdens de ‘after tennis’ op ons 
prachtige terras. Leuke gesprekken, 
lekkere rosé of een biertje en vooral een 
goed gezelschap… 
Diep in de nacht toog iedereen huiswaarts. 
Het was nog lang onrustig in Westbroek 
en Tienhoven… 
JM 
 

 
Afwassen in de late uurtjes: vlnr José, Marc en 
Joke 
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KRAAIENVELD EMAILLIJST 
Sinds begin 2006 heeft Het Kraaienveld een eigen emaillijst. De digitale snelweg loopt 
ook door Westbroek en Tienhoven. Tijd voor een evaluatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf het begin van de lijst hebben zich in 
totaal 51leden opgegeven voor de lijst, 
verspreid over 38 emailadressen. Dat 
betekent dat we inmiddels bijna de helft 
van ons ledenbestand kunnen bereiken 
met behulp van de emaillijst. 
We begonnen met 22 adressen en 28 
leden. De groei zit er duidelijk in. 
We hebben inmiddels 54 mails verstuurd 
over de lijst. De meeste berichten zijn 
mededelingen van de 
activiteitencommissie, het bestuur of 
individuele leden. Maar we hebben ook al 
een paar initiatieven en discussies mogen 
noteren. 
Zo waren er 8 mails naar aanleiding van 
een verzoek van een erelid om een 
zomervakantietoernooitje te houden. Dit 
verzoek is door de activiteitencommissie 
gehonoreerd en het toernooi wordt op 12 
augustus gehouden. 
Daarnaast zagen we 6 mails over de 
dubbelkampioenschappen en 5 mails over 
de competitie. Voor een deel waren dit 
mededelingen, maar er was ook een 
discussie over de bezettingsgraad van de 
banen en de afspraken op de algemene 
ledenvergadering over baanreservering 
voor competities en toernooien. 
Ook de bestuursinformatie over de 
baanrevitalisering riep wat reacties op (in 
totaal 3). En verder waren er berichten 
over het openingstoernooi (verslag en 
bedankjes) en over de prijsuitreiking van 
de winterkampioenschappen, die twee of 
meer reacties opriepen. 
 
Inhoudelijk voldoet de lijst daarmee aan de 
verwachtingen, maar er zijn ook wel wat 
kanttekeningen bij te plaatsen. 
In de eerste plaats is er op gewezen dat – 
zolang niet ALLE leden op de lijst zijn 
aangesloten – bestuursmededelingen ook 

via het clubhuis verspreid moeten worden. 
Uw lijstbeheerder zal proberen om officiële 
bestuursmededelingen bijtijds op het 
prikbord in het clubhuis te hangen. 
In de tweede plaats roepen publieke 
discussies over wel of niet gemaakte 
afspraken ook wel wat ergernissen op. In 
emailberichten ontbreekt wel eens de 
nuance. Dit hoort helaas een beetje bij het 
medium. Iedereen die een 
discussieberichtje schrijft moet goed 
bedenken of hij de discussie via de lijst wil 
voeren of rechtstreeks met de 
persoon/personen die het aangaan. 
Uw lijstbeheerder zal ingrijpen als 
discussies teveel uitgesponnen worden. 
Als een discussiebijdrage geleverd is, 
mensen hebben kunnen reageren (repliek) 
en er eventueel een tweede ronde is 
geweest (dupliek), zal uw lijstbeheerder de 
discussie stoppen (bijvoorbeeld met een 
afsluitend bericht). 
In de derde plaats wordt het medium 
effectiever als zoveel mogelijk leden zich 
aansluiten bij de lijst. 
Uw lijstbeheerder doet daarom nogmaals 
een oproep om u aan te melden. 
 
 

Wilt u ook deelnemen aan de 
emaillijst    van het Kraaienveld? 
Stuur dan een email aan 
jmaasen@euronet.nl. 

 
 
Tot slot: 
Er zijn allerlei zaken die u via de lijst aan 
de orde kunt stellen. Zoekt u nog een 
tennispartner? Wilt u uw racket verkopen? 
Heeft uw kind geweldig gespeeld in een 
competitiewedstrijd? Zet het op de lijst! 
En jeugdleden: de lijst is er ook voor 
jullie! 
 
 
 
 
 
 
Uw lijstbeheerder: JM

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld distributielijst bij jmaasen@euronet.nl. Zie pagina 21! 

mailto:jmaasen@euronet.nl


  Pagina 22  

 
 

 
 
 

 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld distributielijst bij jmaasen@euronet.nl. Zie pagina 21! 



  Pagina 23  

  

DE BAANRENOVATIE 
Heeft  u al op de geheel gerenoveerde baan gespeeld? Zoals u weet hebben de banen 
een grote opknapbeurt gehad door de firma SilicaNova. Waar was dat nou allemaal 
voor nodig? Fokko Sijtsma legde het al een keer uit via de emaillijst. Maar wij hebben 
er nu ook foto’s bij. 
 
Zoals toegezegd in de laatste algemene 
ledenvergadering heeft het bestuur een 
technisch rapport laten maken met 
betrekking tot de conditie van onze 
kunstgrasmat. 
Het onderzoek is verricht door een 
onafhankelijke deskundige van de KNLTB. 
Samenvattend was de conclusie: Slijtage 
van de mat valt reuze mee, dus de mat 
kan nog wel een tijdje mee, maar het zand 
is danig vervuild. Dit resulteert in, onder 
andere, meer mosgroei en dat regenwater 
moeilijker wegloopt. Het advies is de 
banen te revitaliseren, dwz. zand eruit en 
opnieuw instrooien. 
 
Na uitvoerig overleg kregen we het fiat van 
onze penningmeester. Daarna hebben we 
aan drie bedrijven een offerte gevraagd. 
Na een zorgvuldige afweging hebben we 
gekozen voor de firma SilicaNova. Ons 
vorige onderhoudsbedrijf is afgevallen. Dit 
onder meer vanwege de slechte 
onderhoudsbeurt van het afgelopen najaar 
en de slechte inzet naderhand om dit 
alsnog te corrigeren. 
 
SilicaNova heeft zich gespecialiseerd in 
het onderhoud van kunstgrasvelden. Ze 
adviseerden ons tevens om de banen 
steviger te bezemen. We konden tegen 
een gereduceerde prijs een tractortje met 
een zware borstel kopen. Het bestuur 
heeft besloten dit te gaan doen. Het gedoe 
met de huidige "huppelbezems" is nu 
gelukkig verleden tijd.  
 
In mei hebben ze de klus geklaard. Dat 
betekende wel dat er op een aantal dagen 
niet gespeeld kon worden. Uiteindelijk is 
dat goed verlopen. Het bestuur is tevreden 
over de gang van zaken. En het resultaat? 
Dat mag u zelf beoordelen… 
 
Namens het bestuur TV Het Kraaienveld, 
Fokko Sijtsma, baancommissaris 
 

 
Zwaar materieel bij onze banen. 
 

 
Zwaar materieel op de banen.. 
 

 
Roger is trots op ons niet zo zware materieel 
en de jeugd vindt het ook wel leuk. 
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DE JEUGDFOTO 

 
Op 7 juni waren een hoop jeugdleden naar Groenekan gekomen om de eredivisiewedstrijd TC 

 Groenekan tegen Leimonias te zien. Goed idee, want van deze (semi-)profs kun je een hoop leren. 
En daar zagen ze (links) de service van Michel Koning van Groenekan. Rechts zien we onze eigen 
Jeroen Geurtsen op het Kraaienveld. En we weten zeker dat hij over een paar jaar net zo’n zwiepende 
servicebeweging heeft als zijn voorbeeld uit Groenekan. 
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ACTIVITEITENAGENDA 2006 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 Vrijdag 
31 maart 2006 

Openingstoernooi Jeugd 16.00 – 20.00 BS 
VO 

 X Vrijdag  
7 april 2006 

Start vrijdagmiddagtoss  16.00 – 17.00 
17.00 – 18.30 

BS tm groep 7 
Groep 8 en VO 

 X Zondag  
14 mei 2006 

Start Clubkampioenschappen 
Dubbelspel 

 BS 
VO 

 X Zondag 
11 juni 2006 

Finales Clubkampioenschappen 
Dubbelspel; Jeugd en Volwassenen 

Vanaf 13.00 BS 
VO 

 X Zondag  
25 juni 2006 

Kind/Oudertoernooi 11.00 – 17.00 BS 
VO 

 Vrijdag 
25 augustus 2006 
1 september 2006 
8 september 2006 
15 september 2006 

Clubkampioenschappen 16.00 – 17.30 BS tm groep 7 

 Vrijdag 
25 augustus 2006 

Start clubkampioenschappen enkelspel en 
Gemengd Dubbel 
 (toss vervalt) 

Op afspraak Groep 8 en VO 

 Zondag 
17 september 2006 

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

Vanaf 11.00 VO 

 Zondag  
8 oktober 2006 

Slottoernooi voor de jeugd 11.00 BS 
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.  
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DE JONGENSCOMPETITIE 
De jongenscompetitie was een groot genoegen voor deelnemers, teammanager en 
trotse ouders.  Dat blijkt wel uit onderstaande enthousiaste bijdrage van Dik van Dijk. 
 
Jongens 14-17 bestaat uit Rutger Verhoef, 
Koen Perryck, Rik Pul, Roel van Dijk en 
algeheel reserve Zegert Verhoef.  
 
Eerste wedstrijd 
Op 09 april werd gespeeld tegen 
Griffensteijn. Het werd redelijk 
verdienstelijk 3-3, al lieten WIJ feitelijk de 
overwinning glippen… Ons eerste dubbel 
was vandaag niet zo goed op dreef, maar 
het tweede  gelukkig des te beter.  
De uitslagen waren : 
Roel : 6-2, 6-3,  
Rutger : 1-6, 6-4, 5-7, 
Koen : 6-4, 3-6, 6-3,  
Rik : 3-6, 2-6,   
Roel/Rutger : 3-6, 1-6, 
Rik/Koen : 6-2,6-1. 
Drie partijen met 3 setters. U kunt wel 
nagaan hoe spannend het was op het 
Kraaienveld, waar het goed zitten was 
achter -of zo u wilt: voor- het nieuwe Rabo 
scherm.  
 
Tweede wedstrijd, tweede paasdag 
Tweede speeldag, uit tegen Shot uit Zeist. 
Een gerenommeerde tegenstander, met 
veel teams in de hoofd- en 1e klasse. Het 
was tussen de Kraaienveldbedrijven door 
genieten daar, want het 1e dames/heren 
gemengd Shot speelde thuis. En 
hoe………  
 
Roel mocht spitsen en stond in no time via 
0-6 op 1 set. Een zich verslapende 
tegenstander zeer uit zijn hummetje – en 
die ook hierna maar niet in zijn ritme 
kwam. Jammer van deze 1e man van 
Shot. Later bleek hij ook in de dubbel niet 
echt te kunnen vlammen. Ook de tweede 
set ging, wat moeizamer, maar toch ruim 
naar Roel met 4-6.  0-1 dus. 
 
Dan komt Rutger aan bod en die heeft 
veel pech. Veel ballen hard gespeeld – 
maar ook onzuiver en veel uit – waardoor 
er veel puntverlies optreedt. Het wordt 6-3, 
6-4  - dus 1-1 in de wedstrijd.  

Vervolgens wint Koen met 3-6,1-6; bijna 
een walkover.  
 

 
Koen 
 
Dan speelt Rik vervolgens om mogelijk het 
3e wedstrijdpunt – maar daar komt het niet 
van. De 1e set is nog wel aardig met 6-3, 
maar de 2e onder zijn maat, 6-0. Hij zou 
zich later nog wreken…. Het is 2-2 dus en 
de dubbels komen er aan.  
 

 
Rik 
 
We kunnen achter elkaar door spelen, 
omdat nu eenmaal bij Shot op zondag de 
competitie veel belangrijker is dan 
recreatietennis en omdat er 8 banen zijn, 
waarvan 6 in gebruik zijn voor de 
‘thuisspeelcompetitiesituatie’ die dag. 
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Vervolg jongens 
Roel en Rutger op baan 3/4 en Rik en 
Koen verkassen naar 7/8. Dat wordt dus 
pendelen……. voor coach Agnes. Rutger 
en Roel halen cool de 1e set binnen met 
3-6. Ook in de tweede gaat goed, maar 
Shot spartelt wat tegen: het duurt lang, erg 
lang voordat uiteindelijk dan toch de 4-6 
op het bord staat.  
 

 
Roel 
 
Dan is het 2-3 voor Kraaienveld, 
maar……….. het andere dubbel staat 
versipt met 1-0 achter (6-3). Krijgt echter 
de triomfinfo van baan 3 /4  door en veert 
dus wonderbaarlijk op….of zakt Shot 
daarom in…  ???  (zie “Geheime krachten 
in de sport, deel 14……….) Kraaienveld 
pakt overtuigend set 2 met 2-6.  
Het komt dus op de 3e set aan. Het wordt 
1-3, 4-3, 4-4, 5-5 en natuurlijk ook nog 6-6. 
tiebreak dus, en nog meer spanning. Via 
een mini break achter naar 4-2, dan een 
break terug naar 4-4 – maar lekker, ook 
naar 4-5…. Smashing Rikkie in actie….. 
En dan maakt Shot meer fouten dan ze lief 
is – nadat ze een hele tijd zeer afwachtend 
en daardoor secuur hebben gespeeld.  
Het wordt 4-6, 5-6 en dan maken we het 
toch echt af : 5-7 en de 1-2 winst. 
Einduitslag : 2-4  voor ONS Kraaieveld uit 
Westbroek.  
Een pracht ploegprestatie, waarbij 
iedereen vandaag een partij wint en Rik 
heel, heel erg sterk dubbelde; dat mag 
gezegd worden.    
 

Laatste wedstrijd 
Op 28 mei j.l. speelde ons jongensteam de 
laatste competitiewedstrijd tegen 
Hilverheide 
Het is ongemeen spannend in de poule, 
tenminste 4 ploegen – waaronder  ’t 
Kraaienveld, Vleuten, Shot Zeist en ook 
Hilverheide ontlopen elkaar in de 7 poule 
wedstrijden slechts een paar gamepunten 
(sets). Waardoor het van no. 1 tot en met 
4 per week dringen en stuivertje wisselen 
is. We gingen als de no. 3 van de ranglijst 
de laatste partij in. Twee weken geleden 
stonden we bovenaan. Ik bedoel maar….. 
Met een zo hoog mogelijke uitslag winnen 
is dan het devies; maar eerst “winnen” 
uiteraard. Ja….ja….!  
Alle enkelpartijen op één na werden in het 
Kraaienveldnest gehouden en dus 
binnengeslagen. Dat was dus 3-1 voor 
Kraaienveld en een gelijkspel was al 
binnen. Dan volgen nog de dubbels, 
waarbij Rutger en Roel regelmatig maar 
vooral clever spelend  winnen met 2-0.  
 

 
Rutger 
 
Na een “wat steviger potje” winnen Rick 
en Koen met 2-1; vooral te danken aan 
“geloven er in en inzet”.  
Eindstand : Kraaienveld- Hilverheide  5-1 
en dat kan dus bijna niet beter.  
Afwachten nu… hoe de afgelaste en 
inhaalpartijen zijn gespeeld van voor en 
rondom die verregende zondag en 
Hemelvaartdag.    
De coach Agnes bedankte het team voor 
hun inzet en hun prima spel. Het deed de 
vaste fans en toeschouwers goed en ook 
vandaag werd er uitstekend gespeeld.  
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Vervolg jongens 
Diverse spelers kwamen van een 0-1 
achterstand in sets terug en wonnen 
uiteindelijk toch hun wedstrijd.  
Dat is dus karakter en weten, hoe moeilijk 
het ook af & toe is, dat je het kunt en dat 
het DAAROM kan.  
Jongens worden echter senioren en ook 
dat overkomt diverse leden van dit team. 
Dus  voor hen vandaag ook afscheid van 
het jeugdtennis. Dit was een heel goede 
lichting en de “zittende senioren” kunnen 
voor hen hun borst gaan nat maken. Als je 
ooit met ze afhangt, natuurlijk……. 
      
Nawoord 
Uiteindelijk is Shot uit Zeist toch met het 
kampioenschap gaan strijken. Twee luttele 
punten meer dan wij en Vleuten.  
Kraaienveld is derde geworden, met 
evenveel punten als Vleuten, maar 
Vleuten heeft van ons gewonnen (4-2). 
Dus telt dat resultaat in hun voordeel. En 
niet meer dan dat….  
WIJ hebben als enige gewonnen van 
SHOT; de enige verliespartij van hen dit 
seizoen. Dus wij hebben kennelijk de 
punten ergens laten liggen tegen anderen. 
So what…? 
 

 
Teamcaptain Agnes 

 
Kijk eens naar de GROTE verenigingen 
waar we tegen gespeeld hebben, hun 
accommodaties en hun keus uit heel veel 
jeugdmateriaal. Dan verdient dit team en 
haar begeleiding een HELE hele grote 
pluim. Wederom heeft een jeugdteam van 
’t Kraaienveld uit Westbroek de vereniging 
op de competitiekaart gezet.  
 
Hulde dus aan: Joke van der Feest, Agnes 
van Dijk, Rik Pul, Rutger en Zegert 
Verhoef, Koen Perryck en Roel van Dijk. 
En……..we vergeten alle bij-klus-hulp ook 
niet : Jacqueline en Jan Pul, Rut en Lenie 
Verhoef, Annemiek Volker en de vaste 
thuis-speel mannenfans. Altijd was er wel 
drukte, waren er fans. Zelfs bij 
uitwedstrijden kwamen de fans de ploeg 
op de fiets achterna… Waar heb je dat 
nog  ..?  Bedankt allen. …en natuurlijk :  
het team. Succes bij de senioren…….    
     
Game, Set en Match……. 
Een ballenjongen……………   
 

 
 
Ballenjongen….

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld distributielijst bij jmaasen@euronet.nl. Zie pagina 21! 



  Pagina 30  

 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld distributielijst bij jmaasen@euronet.nl. Zie pagina 21! 



  Pagina 31  

 
POWERGIRLS 
Ingrid Brand is niet alleen een fantastische teamcaptain voor haar powergirls, ze 
schrijft ook graag en veel over haar oogappels. Veel tekst dus, maar … geen foto’s. 
Uw redacteur zal een enkele foto van vorige jaren gebruiken, maar hij vreest dat de 
meiden zich zo snel ontwikkelen dat ze zichzelf niet meer (willen) herkennen in die 
oude plaatjes. 
 
Verslag van de meisjes 12-17 jaar zondag 
2e  klasse  

 
De meiden in 2004 
 
Dit jaar konden we zowel en meisjes- als 
een jongensteam laten spelen. Joke van 
der Feest had met de KNLTB geregeld dat 
de twee teams niet op dezelfde dag hun 
thuiswedstrijden speelden. Om duistere 
redenen werden onze meiden ingedeeld 
met voornamelijk Gelderse teams. Zowel 
wij als onze tegenstandsters moesten 
vroeg uit de veren, want het was al snel 45 
tot 60 minuten reistijd.  
 
Op donderdag 14 april jl. speelden wij 
onze eerste wedstrijd. Dat was schrikken 
voor onze 12-jarige meiden. “Moeten we 
daar tegen spelen?”, zei Marjolein. De 
meiden van de Bongerd waren 15-jaar en 
behoorlijk stevig.  

Slechts Eline en Marjolein konden enige 
tegenstand van betekenis bieden. Eline 
ging met 6-3 en 6-4  tegen Nicole van Dijk 
ten onder en Marjolein ging met 7-5 en 6-3 
tegen Nicoletta Kaparounakis ten onder. In 
de dubbels bleken Bianca en Marjolein de 
meeste games te hebben verzameld. 
Weliswaar te weinig want ze verloren met 
6-2 en 6-3 van Nicole en Nicolette. Voor 
het overige werden we gewoon overklast. 
De eerste wedstrijd, geïmponeerd door de 
tegenstandsters en de slechte 
weersomstandigheden  waren de factoren 
die de 6-0 nederlaag verklaarden.  
 

 
Marjolein en Bianca in 2005 
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              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.  
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Vervolg powergirls 
Op zondag 17 april jl. speelde Het 
Kraaienveld thuis tegen Harava. Marjolein 
van Zijtveld kon wegens omstandigheden 
niet spelen. Amber Sijmons was zo lief om 
Marjolein te vervangen.  
Eline Geurtsen (V7) en Bianca Brand (V7) 
openden de wedstrijd tegen respectievelijk 
Iris Steeg (V6) en Diedy Hendriks (V6). 
Eline moest als eerste speelster aantreden 
tegen de sterkste speelster van Harava. In 
de eerste set was Eline duidelijk niet in 
goede doen. De tegenstandster was 
minstens zo behendig en snel op de baan 
als Eline, maar Iris plaatste daarnaast de 
ballen feilloos op de plek waar zij dat 
wilde. Om moedeloos van te worden. De 
tweede set ging heel wat beter. Toch was 
Iris Steeg duidelijk een maatje te groot 
voor onze Eline. Iris Steeg won ook de 
tweede set met 3-6.  
 
 
 
Op de andere baan bleek Bianca wel 
bestand tegen Diedy Hendriks. Hoewel de 
uitslag anders doet vermoeden (6-2) (6-4) 
heeft Bianca lang op de baan gestaan en 
voor de overwinning moeten knokken. 
Bianca heeft een niet zo sterke service 
maar bezit wel over een goed 
loopvermogen en goede returns. Ze 
wisselde goed korte en lange slagen af en 
haalde daarmede haar niet zo snelle 
tegenstandster volledig uit het ritme. De 
ballen van Diedy verdwenen veelvuldig in 
het net of werden ver uitgeslagen. 
Over de derde partij tussen Fieke van 
Klaren tegen Bregje Steeg valt weinig te 
zeggen. Fieke ging met (1-6) (1-6) 
onderuit. Fieke had een volledige off day. 
Niets lukte. Met Amber Sijmons (V9) ging 
het ook niet goed want met (0-6) (0-6) 
verloor zij haar partij van Paulien van 
Schaik (V7). Dit was de eerste 
competitiewedstrijd van Amber dus te 
verwachten. Amber heeft wel aanleg. Als 
Amber meedoet aan wintertraining dan 
denk ik dat zij volgend seizoen een 
aanwinst voor het team kan zijn. De eerste 
meisjesdubbel werd gespeeld tussen Eline 
Geurtsen en Fieke van Klaren tegen Iris 
Steeg en Paulien van Schaik. Onze 

meiden kregen geen grip op de wedstrijd 
en gingen met (2-6) (2-6) roemloos ten 
onder. Iris Steeg bleek genadeloos alle 
foutjes hoe klein ook af te straffen. Je kunt 
echt niet zeggen dat Eline en Fieke slecht 
gespeeld hebben. Nee het probleem was 
Iris Steeg.  
Het tweede meisjesdubbel van Bianca 
Brand en Amber Sijmons onderging 
hetzelfde lot tegen Diedy Hendriks en 
Bregje Steeg (2-6) (1-6).  
 

 
Fieke in 2004 
 
Op zondag 23 april moest het Kraaienveld 
uit spelen tegen Waalrackets.  
Eline is onze 1e speelster en ze moest het 
opnemen tegen Eveline. Ze won de eerste 
set met 7-5 en de tweede met 6-1. Dit 
hadden we niet verwacht. Maar met haar 
strijdlust en techniek kon ze dit toch 
bereiken. 
Eline wisselde vele lange rally’s van wel 
30 slagen met haar tegenstandster en 
stond maar liefst 2 uur op de baan. 
Fieke speelde als 2e speelster haar enkel 
tegen Chantal. Ze stond goed te spelen 
maar had ook een zeer sterke 
tegenstandster. Maar Fieke maakte ook 
veel punten met haar geweldige service. 
Uiteindelijk verloor ze haar 1e set met 4-6. 
Maar Fieke bleef rustig en ging door. 
Helaas: ook haar 2e set verloor ze met 0-
6. 
Bianca speelde een enkel tegen Merel. Dit 
was een makkie voor Bianca, want ze won 
haar eerste set met 6-0. Veel ballen van 
de tegenstandster vlogen uit of in het net. 
Ook de 2e set won Bianca glansrijk met 6-
0. 
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Vervolg powergirls 
Marjolein speelde tegen Susan. Het was 
een erg leuke wedstrijd om naar te kijken, 
want de twee meiden speelden gelijk op. 
Maar Marjolein won uiteindelijk na vele 
deuces haar eerste set met 6-3 en haar 
tweede met 6-2.  
Bianca en Marjolein speelden hun dubbel 
tegen Susan en Louise. Met name de 
ballen van Louise waren erg hard, 
waardoor Bianca en Marjolein hun eerste 
set verloren met 3-6. Maar ze gaven niet 
op want ze kwamen terug met een tactiek. 
En wonnen hun tweede set met 7-5. Er 
moest dus een 3 setter gespeeld worden. 
Helaas hadden de tegenstandsters de 
tactiek door en Bianca en Marjolein 
verloren hun 3e set met 2-6.  
Fieke en Eline speelden hun dubbel tegen 
Eveline en Merel. Dit was een hele 
spannende wedstrijd met weer vele rally’s, 
die Fieke bij het net mooi afmaakte. Eline 
maakte ook mooie returns vanuit achterin. 
Zo wonnen ze hun eerste set met 6-3. 
Maar de tegenstandsters waren niet 
helemaal eerlijk en zeiden vaak dat ballen 
uit waren terwijl ze op de lijn waren. 
Daardoor werden er na vele discussies 
ook veel lets gespeeld. Fieke en Eline 
lieten niet over zich heen lopen en wonnen 
hun 2e set met 6-2.  
Uiteindelijke uitslag: 4-2  
  
Op zondag 7 mei speelden Het 
Kraaienveld thuis tegen Ten Medel.  
Het was warm weer. En de hele familie 
van Ten Medel kwam mee. Met Opa’s en 
Oma’s en vele kinderen zaten we daar 
met een stuks of 20 mensen.  
Eline speelde haar enkel tegen Lenore. Ze  
deed goed haar best maar ze verloor haar 
eerste set met 1-6. Ook haar tweede set 
verloor ze met 3-6.  
Bianca speelde haar enkel tegen 
Savannah. Het was een hele spannende 
wedstrijd, want de meiden gingen gelijk 
op. Doordat Bianca harde ballen recht op 
haar voeten probeerde te spelen won ze 
haar eerste set met 6-4. Bianca kreeg een 
kleine dip in de tweede set en stond snel 
met 0-4 achter. Maar ze kwam terug door 
zachte ballen voorin en daarna keihard 
achterin te slaan. Maar omdat Savannah 
toch iets sterker was werd het 4-6. Er 

moest een 3e set gespeeld worden. Door 
vele lange rally’s won Bianca uiteindelijk 
met 6-3.  
Marjolein moest tegen een klein 
onderdeurtje met de naam Merel. Vergis je 
niet want zij kon goed spelen. Marjolein 
maakte een aantal keren foutjes met haar 
backhand wat haar punten kostte. De 
eerste set verloor ze met 3-6. Maar door 
ballen terug te slaan die bijna onmogelijk 
te halen waren, wist ze toch weer punten 
te scoren. Maar helaas ook haar tweede 
set verloor ze met 5-7. 
 
Fieke speelde tegen Eva. Fieke speelde 
héél erg goed. Ze sloeg prachtige rally’s 
met strakke ballen, vlak over het net. Ze 
won haar eerste set met 6-4. Ook weer in 
de tweede set gingen de meiden gelijk op 
maar met de service van Fieke scoorde ze 
een aantal aces. En won ook haar tweede 
set met 6-4.  
Bianca en Marjolein speelden tegen 
Simone en Savannah. De wedstrijd verliep 
goed, maar de tegenpartij had moeite met 
ballen die uit waren bij Bianca en 
Marjolein. Zo kwamen er weer veel 
discussies en lets. Het ging gelijk op en er 
waren veel rally’s. de eerste set werd 
gewonnen met 6-4. door Bianca en 
Marjolein.  
De tweede set ging iets minder. De tactiek 
werd regelmatig besproken door de 
tegenstandsters. Nadat Bianca maar liefst 
3 keer een bal in de tramlijn liet terecht 
komen zonder hem tegen te houden aan 
het net. Bianca kreeg een niet al te 
aardige opmerking van haar moeder. Maar 
na die opmerking ging het een stuk beter. 
De tweede set verloren Bianca en 
Marjolein met 3-6. Het was zeer spannend 
en er moest een derde set gespeeld 
worden. Maar dit ging weer heel erg goed. 
Het was heel spannend, het stond 5-4 en 
voordeel voor Bianca en Marjolein. Bianca 
dacht dat ze het al had gewonnen en 
stond te juichen, maar het was nog niet 
zover. Er moest nog 1 punt gescoord 
worden. En dat lukte gelukkig … 6-4. 
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Vervolg powergirls 
Eline en Fieke speelden tegen Eva en 
Merel. Het was ook een hele spannende 
wedstrijd met vlakke ballen. Maar Fieke en 
Eline waren toch beter dan de 
tegenstandsters en wonnen hun eerste set 
met 6-4. De tegenstandsters hadden ook 
veel overleg minuutjes, want ze wisten niet 
meer hoe ze zulke sterke tegenstandster 
moesten bestrijden. Maar door Eline’s 
mooie ballen vanuit achteren en Fiekes 
geweldige service, maakte de 
tegenstandsters echt geen kans. Fieke en 
Eline wonnen ook hun tweede set met 6-2. 
Uiteindelijke uitslag: 4-2  
 

 
Eline in 2005 
 
Op 21 mei 2006 speelden wij een 
uitwedstrijd tegen Keltenwoud (Tiel). Het 
leek een verregende dag te worden maar 
in Tiel aangekomen viel het erg mee. Om 
10:00 uur konden vier enkels tegelijk 
gespeeld worden.  
Eline Geurtsen speelde tegen Maaike de 
Waal. Het ging Eline gemakkelijk af in de 
eerste set. De meiden hielden de bal lang 
in het spel maar uiteindelijk maakte 
Maaike de fouten. Het werd 6-0 voor Eline. 
In de tweede set kwam Maaike sterk 
terug. Ze zette onze Eline regelmatig 
onder druk en pakte daarmee games. De 

set ging gelijk op maar uiteindelijk bleek 
Eline over een geweldige conditie te 
beschikken en trok de set toch nog naar 
zich toe met 6-4.  
Bianca Brand stond in haar enkel tegen 
Ginou van de Berg. De meiden waren 
goed aan elkaar gewaagd. Ginou 
beschikte over een uitstekende service 
maar Bianca over uitstekende returns.En 
als Bianca de bal terugkreeg was het ook 
direct raak. Bianca veroverde de eerste 
set met 7-5. In de tweede set bleek de 
strijdwijze van beide meiden overduidelijk. 
Ginou plaatste de ballen zoveel mogelijk 
op de baselijn en scoorde daarmede de 
games. Bianca plaatste de ballen zoveel 
mogelijk op de back hand van Ginou. 
Bianca bleek daarmede meer succes te 
hebben dan haar tegenstandster en won 
de set en de partij met 6-4.  
In de derde enkel streed Marjolein van 
Zijtveld tegen Angela van Hunen. Angela 
was 15 jaar oud  en groot en stevig. 
Snoeiharde ballen waren het die van het 
racket van Angela vertrokken en daarop 
had Marjolein in de eerste set geen 
antwoord. Marjolein  ging met 6-1 ten 
onder. In de tweede set had Marjolein wel 
een antwoord op de harde service van 
Angela. Ze sloeg ze gewoon net zo hard 
weer terug en meestal in. Ook kreeg 
Marjolein door dat Angela niet zo snel was 
en Marjolein maakte daarvan goed gebruik 
door lange en korte ballen af te wisselen 
De tweede set ging met 6-2 naar onze 
Marjolein. Een derde set moest gespeeld 
worden. Voor Marjolein geen probleem 
maar voor Angela wel. Angela’s krachten 
vloeiden weg en Marjolein rook bloed. Met 
lange en korte ballen en spreidslagen ging 
de derde set naar Marjolein. 
 
Fieke van Klaren speelde de vierde enkel 
tegen Lisa Maas. Beide speelsters 
speelden de ballen dicht bij de baseline en 
dat ging met strakke ballen. Wat Fieke 
meer had was haar veel betere service. 
Fieke sloeg gewoon een hoop aces. Niet 
dat het zo gemakkelijk was maar die 
service bleek een goed wapen te zijn. De 
eerste set ging met 6-3 naar Fieke. Ook in 
de tweede set hetzelfde patroon. Ook die 
set ging naar Fieke met 6-3. 
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Vervolg powergirls 
Eline en Fieke speelde tegen Angela en 
Krista de Vreede. Krista was nog fris. De 
rest was heel moe, die hadden al 2 uur op 
de baan gestaan en daarnaast bleek 
Krista prima een balletje te slaan. Krista 
bleek de ballen steevast tussen de 
tramlijnen te spelen op de services van 
onze meiden. De moeheid speelde daarbij 
duidelijk parten en onze meiden bleken 
niet in staat om de tramlijnen af te dekken. 
De eerste set ging met 3-6 verloren. Eline 
wilde zich niet neerleggen bij een 
nederlaag, maar helaas ging het ook in de 
tweede set niet goed. Die set ging met 6-4 
verloren.  
Bianca en Marjolein speelden hun dubbel 
tegen Ginou en Lisa. Hoewel de tweede 
set anders doet vermoeden, hadden onze 
meiden geen kind aan de tegenstanders. 
De eerste werd met 6-2 gewonnen en in 
de tweede na wat spielerei met 7-5. 
De eindstand was 1-5 in ons voordeel. 
 
De laatste wedstrijd was tegen Ludenti 
gepland op 26 mei 2006. Doordat twee 
van onze speelsters in het buitenland 
waren, hebben we getracht een andere 
datum te zoeken. Dat is helaas niet gelukt, 
zodat wij de wedstrijd hebben moeten 
opgeven. Zonder te spelen werd de uitslag 
6-0 voor Ludenti. 
 
Winnaar van de poule is uiteindelijk 
HARAVA geworden omdat zij in de 
onderlinge wedstrijd Ludenti hebben 
verslagen. Kraaienveld werd uiteindelijk 
zesde maar we hebben meer winstpartijen 
dan Waalrackets de nummer 5 van de 
ranglijst. Waalrackets heeft meer sets 
gewonnen dan wij en dat telt. 
Voor ons is dit een leerjaar geweest. Net 
als bij de woensdagmiddagcompetitie 
worden de vruchten eerst in het tweede 
jaar geplukt. Dan zijn de meiden weer 
sterker, ouder, sneller en balvaster. 
Hopelijk houden we de meiden bij elkaar. 
Aan ons zal het niet liggen. Wel moeten 
we er dan voor zorgen dat de geplande  
wedstrijddata en de inhaaldata vrij worden 
gehouden.  
Wij willen onze meiden bedanken voor 
hun inzet en voor het eerste jaar 
geweldige resultaten. Op deze plaats 

willen wij ook Lisette van Noort en Amber 
Sijmons bedanken voor hun invalbeurten 
en dat was op dit niveau moedig. Ook de 
ouders die ons geholpen en gesteund 
hebben om dit team te laten spelen. 
We zouden het fijn vinden als wij met deze 
groep meiden ook het volgend jaar verder 
kunnen spelen. Het zou dan wel fijn zijn 
als het team weer uit vijf meiden bestaat. 
Daarbij denken wij aan Amber Sijmons die 
na een goede wintertraining zeer goed zal 
kunnen meedraaien.  
 
Geschreven door: Ingrid Brand 
 
  wedstrijden Gewonnen 

sets 
1 HARAVA 1 

 
7 31

2 LUDENTI 1 
 

7 31

3 DE BONGERD 1 
 

7 30

4 TER WEYDE 1 
 

7 25

5 WAALRACKETS 
1 

7 21

6 KRAAIENVELD 
1 

7 15

7 TEN MEDEL 1 
 

7 9

8 KELTENWOUD 
1 

7 6

 

 
Ingrid in 2004
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OUDER / KIND TOERNOOI 
Dik van Dijk ontwikkelt zich tot een vaste schrijver over alle jeugdevenementen. En hij 
levert er foto’s bij… Ga zo door Dik; we zijn erg blij met je bijdragen aan Gekras. 
 

 
Aankondiging… 
 
Wederom had de jeugdcommissie kans 
gezien een jeugdactiviteit te organiseren. 
Het jaarlijks terugkerend “Kind/ouder  ?! 
(ook wel Ouder / kind toernooi genoemd) 
toernooi stond op zondag 25 juni op de 
Kraaienveld rol.  
Er waren 2 poules geformeerd, waarbij 
gerekend werd op wel 12-16 ouders (met 
kind.. of andersom). De helft daarvan was 
ruim aanwezig – zodat kinderen die 
“overbleven” geadopteerd werden.  Want 
spelen gaat boven de aanwezigheid van je 
eigen ouders, toch….?  
Iedereen kwam dus aan spelen toe en aan 
nog veel meer.  Er was wederom door de 
catering een gastronomisch festijn in 
werking gezet waarbij een aantal gasten 
minder dan op gerekend - voor de 
aanwezigen - in ieder geval niets 
uitmaakte…. Het kwam allemaal weer 
lekker op en we hadden ook ruim genoeg.  
Het tennis was van een goed Ouder/kind 
gehalte.  Iedereen vulde iedereen aan en 
er werden heel wat geempjes 
weggeslagen en weggegeven.  
Er dreigde wel ander weer dan het warme 
en melige dat we hadden gehad en dat 
bouwde zich van 10.00 tot 15.00 uur tot 
stortbuien en wat onweer gestadig op. Het 
spetterde uren wat maar niet genoeg om 
van tennis genoeg van te krijgen. Dus 
speelden we door – tot alles uitgespeeld 
was.  
 

 
Regen… 
 
En dat betekent weer dat je winnaars en 
verliezers heb. Die laatste categorie heb je 
op zón dag natuurlijk niet, want zij die er 
waren, waren allemaal winnaars.   
De poulewinnaars werden Roel en Dik en  
Roger en Floris.  Een lekker flesje wijn of 
ballen of een mooie bidon mocht als prijs 
mee naar huis.  Ook de verliezers werden 
uiteraard niet vergeten. Zij wonnen net zo 
veel als de winnaars ; Agaath en Fieke en 
Agnes en Mannus in dit geval.  
 
Tennissen met je zoon of dochter, het blijft 
leuk. Het gaat er niet om of je dat goed 
kan, het gaat er om dat je het doet…. En 
spelen met adoptiekinderen of een 
adoptieouder tijdens een tennistoernooi – 
het kan allemaal in 2006 bij ‘t Kraaienveld 
in Westbroek.   
 
Allemaal een prettige vakantie gewenst 
door de Jeugdcommissie…… Annemiek, 
Agnes, Marleen, Gerard, Ingrid en Roger 
 
 
Dik van Dijk

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld distributielijst bij jmaasen@euronet.nl. Zie pagina 21! 
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Jeugdcommissie  Telefoon  E-mailadres 
 
Annemiek Volker   0346 – 282023 a.volker@planet.nl 
Roger Snell    0346 – 281037 rsnell@wolmail.nl 
Marleen van Walbeek 0346 – 281075 rvdkeuken@hotmail.com 
Ingrid Brand    06 – 36097463 brand216@zonnet.nl 
Gerard Brand   06 – 40133057 gerardbrand@hotmail.com 
Agnes van Dijk  0346 – 281909 coenvandijk1@hotmail.com 
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