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BESTUURSINFORMATIE 
Westbroekse tennisvereniging Het Kraaienveld 
Accommodatie: Pr Christinastraat 2, Westbroek 
Postadres :  Ds Ulferslaan 21,  Tienhoven  
Bankrekening: 36.91.09.171 RABO bank Westbroek 
 
Bestuur: 
Voorzitter  Charlotte Verbunt Looydijk 1  Tienhoven 0346-282231 
Penningmeester Niek Janssens  Tolakkerweg 108 Holl. Rading 035-5770834 
Secretaris  Marjolein Bannink 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 (JC) Margot Blankert  Herenweg 10A  Maarssen 0346-250745 
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: Gerard Brand  Ds Ulferslaan 23 Tienhoven 0346 215470 

Agnes van Dijk  Wolkammerweg 19 Westbroek 0346-281909 
   Ingrid Brand  Ds Ulferslaan 23 Tienhoven 0346-281113 

   Marleen van Walbeek Dr Welfferweg 46 Westbroek 0346-281075 
   Margot Blankert  Herenweg 10A  Maarssen 0346-250745 
   Ellen Sijmons 
 
Barcommissie: Teuni Böcker  Dr Welfferweg 86a Westbroek 0346-281510 
Schoonmaak:   
 
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 
Miv seizoen 2007: Ingrid Brand  Ds Ulferslaan 23 Tienhoven 0346-281113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 

Contributie 2007
€ 1-ouder en 1 kind € 170,50
€ 1-ouder en 2 kinderen € 188,50
€ 1-ouder en 3 kinderen € 206,50

€ 2-ouders en 1 kind € 283,50
€ 2-ouders en 2 kinderen € 301,50

2-ouders en 3 kinderen € 320,00
Inschrijfgeld is per persoon

85,50  
63,00  

Inschrijfgeld
Borg sleutels

15,00  
7,50    

senior
student

jeugd

119,50

Op bladzijde 25 staat een tennisquiz voor onze jeugdleden. Doe mee (als je jonger bent dan 16 jaar) en 
stuur  de uitslag naar:  jmaasen@euronet.nl of doe een briefje in de bus op Wolkammerweg 26. 
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VAN DE VOORZITTER 
Onze voorzitter Charlotte ziet het allemaal! Of u de afwas doet op de vereniging. Of u 
netjes afhangt op de baan. En of u de auto goed parkeert. 
Uw redactie sluit zich van harte aan bij haar pleidooi voor het nakomen van afspraken. 
Alle leden verwachten dat het bestuur zich houdt aan de afspraken, die op de 
ledenvergadering gemaakt worden. Dan mag onze voorzitter toch wel verwachten dat 
de leden zich ook aan de afspraken houden? 
 
 
Vrijheid………Blijheid 
 
In de vorige editie van Gekras bracht ik 
naar voren “dat we bij onze 
tennisvereniging niet zo moeilijk doen”. Ik 
ben de laatste maanden in deze mening 
alleen maar gesterkt. 
Bij mijn bezoeken aan andere 
verenigingen tijdens competitie en 
toernooien, zie ik dat de leden verplicht 
zijn een aantal taken te verrichten. Dat 
komt met het lidmaatschap van de 
vereniging. 
Mensen, wij zijn uniek! Bij ons geen 
vastgestelde baanopeningen en geen 
verplichte bardiensten. Je kunt spelen 
wanneer je wilt en er zijn geen 
vastgestelde taken. 
 
Toch lukt dit alles alleen, indien we ons 
allen uit eigen beweging aan een aantal 
algemene regels houden. Het zou jammer 
zijn als we als lid van de vereniging 
verplichtingen opgelegd krijgen, omdat 
door een enkeling de regels niet worden 
nageleefd. 
En… …. we hebben een aantal afspraken 
met elkaar gemaakt! Ik noem met name 
het parkeren van auto’s voor het hek van 
de tennisbaan. Het pad moet vrij zijn 
vanwege landbouwverkeer. Maar 
belangrijker zijn de 
veiligheidsoverwegingen. Een ambulance 
moet altijd direct ter plaatse kunnen zijn. 
Mijn persoonlijke argument is ook nog dat 
het enorm jammer is dat het prachtige 
uitzicht vanaf de tennisbaan over de 
weilanden belemmerd wordt door gekleurd 
blik. Daarom hebben we met elkaar 
afgesproken auto’s te parkeren óf in de 
tegenoverliggende woonwijk óf op de 
parkeerplaats bij het dorpshuis. 
Ik noem ook nog het gebruik van de bar. 
De afspraak is dat iedereen zijn eigen 

gebruikte serviesgoed afwast, afdroogt en 
terugzet in de kast. Daarom geen 
bardiensten bij ons, omdat iedereen het 
heel goed zelf kan. 
Aan veel afspraken houden we ons wel en 
misschien denken velen van jullie wel dat 
dit schrijfsel een beetje overdreven is. En 
inderdaad voor velen is dit bekend en in 
het algemeen verloopt alles bijzonder 
goed. Maar toch even “de puntjes op de i 
gezet”. En voor een enkeling: “wie de 
schoen past, trekke hem aan”.  
 
Lieve leden, laten we voorkomen dat we 
elkaar verplichtingen op moeten gaan 
leggen. Het is o zo belangrijk dat een ieder 
bij ons vrij en blij de tennisbanen kan 
betreden. En alleen met elkaar kunnen we 
dat zo houden. 
 
Natuurlijk wens ik iedereen een heerlijke 
zomer met veel plezierige tennispartijen. 
 
Charlotte Verbunt  
 
 

 

Op bladzijde 25 staat een tennisquiz voor onze jeugdleden. Doe mee (als je jonger bent dan 16 jaar) en 
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Op bladzijde 25 staat een tennisquiz voor onze jeugdleden. Doe mee (als je jonger bent dan 16 jaar) en 
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ACTIVITEITENAGENDA 2007 
 
ZORG DAT U ER BIJ BENT IN 2007. 
NEEM DEZE DATA OVER IN UW AGENDA! 
 
 

 Dag: Datum: Tijd:  

X donderdag 15 februari 2007 20.00 Algemene 
ledenvergadering. 

     
X Zondag 1 april 2007 10.30 Finales wintercompetitie 

X   14.00 Openingstoernooi 

X Maandag  2 april 2007 19.30 Start herentoss 

X Donderdag 5 april 2007  8.30 Start damestoss 

X Vrijdag 6 april 2007 19.30 Start gemengde toss/ 
familytoss;  
junioren vanaf 14 jaar! 

X Maandag  14 mei 2007  Start voorronden 
dubbelkampioenschap 
dames- en herendubbel 

X Zondag 10 juni 2007 11.00 Finales 
dubbelkampioenschappen 
senioren en junioren 

X Vrijdag  29 juni 2007 20.00 Midzomertoernooi; 
Tevens kennismaking 
nieuwe leden! 

Zondag 5 augustus 2007 13.00 Zomertoernooi voor 
thuisblijvers 

Zaterdag  25 augustus 2007   Start voorronden 
clubkampioenschap 
dames- en herenenkel en 
gemengd dubbel 

 Zondag  23 september 2007  11.00 Finales 
clubkampioenschap 
senioren en junioren 

 Zondag  28 oktober 2007 13.00 Slottoernooi 

 Zaterdag 3 november 2007  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 

 of doe een briefje in de bus op Wolkammerweg 26. 
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VAN DE REDACTIE 
Trots presenteert uw redacteur weer een nummer van Gekras. Trots omdat steeds 
meer leden bereid zijn om een stukje voor ons aller clubblad te schrijven. Dit keer 
ontvingen we bijdragen van:  Charlotte Verbunt, Incognito, Huib Stekelenburg, Niek 
Janssens, Marc Peeters, Gerard Brand, Marleen van Walbeek, Ingrid Brand en Margot 
Blankert. De inhoudsopgave is langer dan ooit.  
  
Dit vrijwilligerswerk is van groot belang 
voor onze vereniging. Ook ander 
vrijwilligerswerk, zoals onderhoud en 
schoonmaak, moet gedaan worden. 
Daarover schrijft bestuurslid Niek 
Janssens op bladzijden 17. We bevelen 
zijn oproep van harte in uw aandacht aan. 
Trouwens, we doen nog een oproep voor 
vrijwilligerswerk. Volgend jaar bestaat 
onze club 20 jaar.  We willen dit uitgebreid 
gaan vieren en we willen proberen om met 
de lustrumactiviteiten extra leden te 
werven. Op bladzijde 23 staat een oproep 
voor de lustrumcommissie. Meld u aan! 
Ook jeugdleden mogen (nee: moeten) 
meedoen in de organisatie van ons 
lustrum. 
Dit is trouwens wel een Gekras met veel 
‘bestuursnieuws’. Charlotte doet als 
voorzitter op bladzijde 3 een oproep in het 
kader van normen en waarden. De 
baanbeheerder wijst u op bladzijde 20 en 
21 op het baanreglement. En de 
jeugdcommissie spreekt u toe op bladzijde 
27. 
 
Gelukkig zijn er ook heel veel verslagen. 
Vooral de competitieverslagen zijn 

prachtig. Het seniorenteam  ontmoette 
allerlei tennisgrootheden in onze eigen 
regio! De meisjes speelden tegen Harry 
Potter en de jongens gingen met vakantie.  
Tenslotte is er onze columnist Incognito, 
die u informeert over de activiteiten van 
alle tennisgrootheden als ze niet in onze 
regio moeten spelen. 
 
Wat is het toch geweldig om vrijwilliger te 
zijn voor TV Het Kraaienveld! 
 

 
 
Jan Maasen 
jmaasen@euronet.nl

 
Het volgende nummer verschijnt in december 2007; u kunt uw bijdragen inleveren tot 
15 november. 
 
BERICHT VAN ROGER 
Als het gaat om vrijwilligerswerk, komt Roger Snell in onze 
vereniging nog altijd op de eerste plaats. Door ziekte zien we hem 
wat minder op en bij de baan. Het bestuur stuurde hem een 
bloemetje en daarop reageerde hij met het volgende bericht: 
 
Hallo allemaal, 
Ontzettend bedankt voor de mooie bloemen.  
Heel aardig.  Elke dag voel ik me iets beter 
- nog geen honderd procent, maar ik ga in de 
goede richting! 
Groeten, Roger 

Op bladzijde 25 staat een tennisquiz voor onze jeugdleden. Doe mee (als je jonger bent dan 16 jaar) en 
stuur  de uitslag naar:  jmaasen@euronet.nl of doe een briefje in de bus op Wolkammerweg 26. 
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COMPETITIEAVONTUREN 
Altijd al gedroomd van een tenniscarrière? Het ware tennisleven begint bij 35! Dan 
mag u namelijk op stap met ‘playing captain’ Huib Stekelenburg en zijn 35plus 
competitieteam. Dat zijn ware avonturen in Westbroek en de wijde omgeving. En als 
oom Huib over zijn avonturen gaat vertellen dan wordt het nóg leuker. Leest u maar. 
 
Beste jongelui van Het Kraaienveld. 
 
Wij, van het 35 plusteam, hebben totaal 7 
competitie wedstrijden gespeeld.  Het 
deelnemersveld was enorm. Ik was erg blij 
met alle oudere jongeren, die met het 
team wilden spelen. Op zoveel 
belangstelling had ik helemaal niet 
gerekend. Ik heb hier een paar wedstrijden 
in het kort beschreven. 
  
Allereerst de wedstrijd in Hollandse 
Rading. We zouden om half 12 
verzamelen, dus we waren er al om 11.45. 
Beetje nerveus; eerste wedstrijd. Bleek dat 
we pas om 1 uur aanwezig moesten zijn. 
Maar het was prachtig weer 25 graden 
met zon. 
Hollandse Rading heeft  4 banen met 
gravel. Keiharde baan, dus de ballen 
stuiten 10 meter hoog. Even wennen voor 
de kunstgrasvreters uit Westbroek. 
Ik hou wel van hoge ballen, maar ik moest 
de enkel spelen tegen Agassi. Ik heb dus 
zwaar verloren. Bij de dames enkel moest 
Marjolein tegen Serena; ook verloren dus.  
In de gemengd dubbel speelden Jan en 
Susan tegen twee mensen, waarvan ik de 
namen even vergeten ben. Toch hebben 
zij ook verloren. In het heren dubbel 

speelden Huib en Jan tegen Agassi en 
Björn Borg. Ook deze wedstrijd ging 
verloren, maar al met al hadden we een 
hele leuke dag. 
 
De wedstrijd tegen Geinoord was ook een 
leuke partij, maar voor we er waren, waren 
we anderhalf uur verder.  
Joop had een routeplanner uitgedraaid, 
maar we hadden een dame in de auto, 
genaamd Agaath. Agaath wist het zonder 
routeplanner wel. Niet dus: we hebben 
sommige wegen wel 10 keer gezien. We 
hebben onderweg 3 verenigingen 
aangedaan. Een uur te laat, nadat we  
gebeld hadden, kwamen we eindelijk op 
de plek van bestemming. Na een lauw 
bakkie koffie te hebben genuttigd, zijn we 
begonnen. De heren enkel ging tussen 
Joop en Tom Okker; uitslag bekend.  
De dames enkel ging tussen Charlotte en 
Venus , maar door het lange zitten in de 
auto was Charlotte erg stijf geworden. Dus 
schoot de kramp in de kuit, dus ook 
verloren. Daarna hebben we Susan 
gebeld en die was er binnen 20 minuten 
zonder Agaath en routeplanner. De 
andere partijen hebben we ook nipt 
verloren, maar ook weer heel gezellig. 

 
 
Marjolein speelde tegen 
Serena en Charlotte tegen 
Venus; dan zat deze man 
zeker op de tribune? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie volgende bladzijde. 

Op bladzijde 25 staat een tennisquiz voor onze jeugdleden. Doe mee (als je jonger bent dan 16 jaar) en 
stuur  de uitslag naar:  jmaasen@euronet.nl of doe een briefje in de bus op Wolkammerweg 26. 
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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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op bladzijde 25 staat een tennisquiz voor onze jeugdleden. Doe mee (als je jonger bent dan 16 jaar) en 
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Vervolg tennisavonturen 
We zijn ook in De Bilt geweest bij FAK. 
Dat is ook een leuke club. We waren er 
om 13.00 uur en we werden daar ook 
ontvangen met koffie en gebak. 
Om 13.30 begonnen we met de heren 
enkel. Die ging tussen Huib en Nadal. 
Nadal had een slechte nacht gehad, dus 
met enkele slimme ballen wist ik de eerste 
set te winnen. De tweede set begon over 
en weer, maar door sterk spel met veel 
hoge ballen en met kapballen wist ik de 
partij toch naar me toe te trekken. Beide 
sets won ik met 6-4. Dit was de eerste 
partij die ik trouwens won.  
 

 
Nadal had een slechte nacht gehad… 
 
De dames enkel ging tussen Charlotte en 
Justine, die iets te sterk was voor de toch 
sterk spelende Charlotte. 
De heren dubbel ging tussen Joop en Huib 
tegen Nadal en Haarhuis. Door goed spel 
van Joop en mij wisten we in 3 sets ook 
deze partij te winnen. De eerste 2 punten 
zijn binnen gehaald. Een goede afsluiting 
van de competitie. En nu maar hopen dat 
de tendens zich voortzet in de volgende 
competitie.  

 

 
Hoge ballen van Huib… 
 
 
  
Al de spelers die mee gespeeld hebben 
hartelijk dank:  
 
Charlotte  
Susan  
Agaath  
Joke  
Teuni  
Annelies  
Jan  
Herman  
Huib  
Joop  
Rob  
Co  
 
Als ik nog iemand vergeten ben hoor ik dat 
graag.  
Ik hoop dat jullie volgend jaar weer 
meedoen.  
 
Vriendelijke groet, 
Huib.  

 
 

Op bladzijde 25 staat een tennisquiz voor onze jeugdleden. Doe mee (als je jonger bent dan 16 jaar) en 
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UIT DE GROTE TENNISWERELD 
Onze speciale correspondent (Incognito) volgde, mede dankzij zijn werk in het 
buitenland, weer de ontwikkelingen in het professionele tennis. Hij heeft in al zijn 
bijdragen geschreven over Kim Clijsters. En nu gaat ze trouwen… 
 
De Kleine Kraai tennist sinds kort in een fit 
lijf en met een kort, fris kapsel. Een 
nieuwe look. “Veel makkelijker dan dat 
lange haar. Een beetje gel erin en klaar. 
Tachtig van de honderd tennissters 
hebben tegenwoordig lang, blond haar. Je 
haalt ze bijna niet uit elkaar”. “En vermeld 
ook nog even dat ik behoorlijk ben 
afgevallen”. Nou, dat was ook wel een 
beetje nodig. Laten we hopen dat de 
resultaten er door zullen stijgen ! 
 

 
Fris kapsel, fit en afgevallen… 
 
Martin Verkerk slaagde er - na drie jaar 
blessureleed, mentale inzinkingen en 
uitspattingen - weer niet in een 
overwinning te boeken. Eerst was er het 
verlies bij zijn rentree in Ahoy. In Monte 
Carlo ging hij ook al in de eerste ronde 
onderuit. Martin staat na dit verlies als de 
1044-ste in het ATP klassement.  
 
Sjeng Schalken stopt er mee.  “Vanwege 
aanhoudende herniaklachten. Mijn 
lichaam heeft de beslissing voor mij 

genomen”. Niemand hoeft medelijden met 
hem te hebben. Hij heeft veel gewonnen 
en aan officieel prijzengeld ruim vijf 
miljoen dollar verdiend. Hij is na Krajicek 
en Tom Okker ( kent u ‘m nog ?! ) de 
beste Nederlander. Hij werkt nu alleen nog 
als assistent bij zijn vrouw in BV Sjeng 
Sports. Maar dat loopt nog niet hard.  
 
Serena Williams maakte in Miami voor de 
tweede keer gehakt van Maria Sjarapova. 
In Melbourne was ze nog redelijk lief maar 
dit keer was ze veel meedogenlozer. “Dit 
is nog maar het begin”, sprak ze na afloop. 
 
Kim Clijsters ( de zeer sympathieke 
sportvrouw ! ) stopte wel zeer plotseling. 
En ze is pas 23 jaar. “Het is mooi geweest, 
de rackets gaan aan de haak. Tijd voor 
een nieuw leven. Voor trouwen. 
Kinderen?”. Op 14 juli gaat ze trouwen. Ik 
houd u op de hoogte want ik heb een 
uitnodiging. Kim stond in haar loopbaan 19 
weken op de eerste plaats. Ze heeft zo’n 
beetje alles gewonnen. Ze staat op dit 
moment nog nummer vier. Maakt u zich 
geen zorgen of ze nog een baantje moet 
zoeken. Alleen al aan officieel prijzengeld 
sleepte ze vijftien miljoen dollar binnen. 
Ja, u leest het goed. 
 

 
We zullen je missen, Kim! 
 
 
Zie volgende bladzijde. 
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Vervolg Uit de grote tenniswereld 
 
Het ABN Amro-toernooi was maar een 
tamme boel. Grote namen konden niet 
worden betaald of zegden af. Het aantal 
toeschouwers viel daarom ook tegen. Het 
deelnemersveld miste een echte 
publiekstrekker. Het was zeker niet de 
schuld van Richard Krajicek: “Ik heb alles 
uit de kast getrokken maar werd gek van 
de afzeggingen”. Inmiddels is de bank in 
een wel zeer onstuimig vaarwater 
gekomen. Niet meedoen aan de volgende 
Volvo Oceanrace was al bekend maar wie 
weet staat er binnenkort helemaal niets 
meer op het programma. Zijn jullie als 
Kraaienvelders nou maar blij met de 
sponsoring van de Rabobank !  
 
Nadal heeft zijn dertiende toernooizege op 
gravel op rij op zak. Tevens won hij 
driemaal achtereen de titel in Rome. “Een 
droomprestatie”, vertelde hij mij. 
Daarnaast slaagde hij erin 
om maar liefst 76 keer achter elkaar op 
gravel te winnen. Nooit eerder had een 
tennisprof zo vaak op rij gewonnen op 
dezelfde ondergrond. Hij versloeg hiermee 
John McEnroe die eerder 75 
overwinningen boekte op tapijtbanen. 
 
Martin Verkerk bakte er in Parijs weer 
helemaal niets van. Sinds zijn rentree 
heeft hij alleen maar verloren. Hij staat er 
nu helemaal alleen voor. Geen 
beschermde ranking, geen grote 
toernooien. Terug naar de kelder van het 
proftennis, zwoegen in de anonimiteit. 
  
De Kleine Kraai kwam in Parijs een tandje 
tekort tegen haar idool Serena Williams. 
Ze wist dat ze er geen spierballenwedstrijd 
van moest maken. Dat heeft geen zin 
tegen die imposante gestalte met die 
stevige bovenarmen. Toch deed ze het 
lang niet slecht. 6-3 en 6-4. Het had 
slechter gekund. 
 
Ook in Parijs hebben ze begrepen dat een 
vrouw heel goed in staat is om een 
mannenfinale te leiden. De emancipatie 
van vrouwen bij de open Franse 
kampioenschappen was eerder al te zien 
in het toekennen van het prijzengeld. Voor 

het eerst krijgen mannen en vrouwen op 
Roland Garros hetzelfde prijzengeld. Wat 
heeft dat idioot lang geduurd. 
 
Ja, en dan nog even de finalisten in Parijs. 
Hulde voor Henin ! Ze was vaak een 
gesloten en stugge kampioene. Dat was 
gelukkig nu anders. En dat ze beresterk is, 
zegt wel de eindstand in de finale. De 
Servische Ana Ivanovic werd afgedroogd 
met 6-1 en 6-2. 
 
De finale tussen de heren stond bij 
voorbaat al vast. Dus schrijf ik daar maar 
niets over. 
 

 
 
 
Incognito 
 
PS Toen ik dit schreef waren de eerste 
Wimbledondagen net verregend. In de 
volgende Gekras zal ik misschien iets 
meer vertellen over mijn ontmoeting met 
Prins Charles tijdens een van de 
regenonderbrekingen. Een beroemde 
Westbroeker zei ooit over deze prins:  
‘What a wanker!’. 

Op bladzijde 25 staat een tennisquiz voor onze jeugdleden. Doe mee (als je jonger bent dan 16 jaar) en 
stuur  de uitslag naar:  jmaasen@euronet.nl of doe een briefje in de bus op Wolkammerweg 26. 
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                                                                               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 
 NABEWERKING, beitsen, borstelen, schuren 
 FINISHING kan door ons verzorgd worden, zoals: lakken, glasparelstralen, verzinken 

e.d.  

 of doe een briefje in de bus op Wolkammerweg 26. 

mailto:info@dewildemetaal.nl
http://www.dewildemetaal.nl/
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DUBBELKAMPIOENEN 
Op de dag dat in Parijs de beslissing viel tussen Rafael Nadal en Roger Federer, vielen 
in Westbroek de beslissingen in het dubbelkampioenschap van TV het Kraaienveld. 
Bij Het Kraaienveld worden de kampioenschappen herendubbel en damesdubbel 
gehouden in mei en juni. Gedurende twee weken staat het verenigingsleven in het 
teken van de voorronden en daarna is er de lang verwachte finaledag.  
  
Tijdens de voorronden is er door de teams 
hard gestreden om een plaats in de finale. 
Bij de herendubbel waren de emoties zelfs 
zodanig hoog opgelopen dat de finalisten 
aan het organisatiecomité vroegen om een 
umpire tijdens de wedstrijd. Agaath van 
Klaren werd bereid gevonden deze taak 
op zich te nemen en zij deed dat 
voortreffelijk. 
Onder haar leiding ontwikkelde zich een 
spannende finale tussen Huib 
Stekelenburg en Mark Peeters aan de ene 
kant van het net en Rob Fokker en Jan 
Overeem aan de andere kant. 
Geconcentreerd en in stilte knokten de 
heren zich door een wedstrijd met sterk 
wisselende kansen. Stekelenburg en 
Peeters pakten de eerste set met 6-2; 
Fokker en Overeem namen de tweede set 
met 6-1.  
In de beslissende derde set ging het gelijk 
op tot 4-4. Toen sloeg het noodlot toe voor 
Rob Fokker, die net hersteld was van een 
elleboogblessure. Na een gemiste volley 
kreeg hij opnieuw acute klachten en moest 
opgeven. Stekelenburg en Peeters werden 
reglementair tot winnaars uitgeroepen. 

 
Tijdens de blessurebehandeling. Volgende 
keer een ander T-shirt? 
 

Hoe anders was de sfeer bij de dames. 
Joke Bettinger en Dina Simberi streden 
moedig tegen Marjolein Bannink en José 
Stortelder, maar verloren met 6-3 en 7-5. 
In een sportieve strijd werd er – zonder 
umpire – een aantal keer een ‘let’ 
gespeeld bij een bal die vlak bij de lijn viel. 
Tussendoor hadden de dames zelfs tijd 
om wetenswaardigheden uit te wisselen, 
die niets met tennis te maken hadden.  
 

 
Links feliciteren de winnaars elkaar. Rechts 
vinden de verliezers troost; ook bij elkaar. 
 
Daarmee is overigens de sfeer van het 
kampioenschap beter getekend, dan met 
de fanatieke inzet van de heren. Het 
Kraaienveld is vooral een 
gezelligheidsvereniging met een groot 
seniorenbestand. De meeste finalisten op 
10 juni waren ouder dan Federer en Nadal 
samen … 
Gelukkig heeft Het Kraaienveld ook een 
goede jeugdafdeling. De verjonging komt 
er dus aan. 
 
(Uit De Vierklank en de VAR van 12 juni 
2007) 
 
 
 
 

Op bladzijde 25 staat een tennisquiz voor onze jeugdleden. Doe mee (als je jonger bent dan 16 jaar) en 
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UITSLAGEN HERENDUBBEL (voorrondes) 
Gerard Brand en Bonne Buurmans  Huib Stekelenburg en Marc Peeters 3-6 2-6 
Gerard en Bonne Rob Fokker en Jan Overeem 0-6 0-6 (NG) 
Gerard en Bonne Jan Maasen en Fokko Sijtsma 0-6 0-6 (NG) 
Gerard en Bonne Co de Groot en Rick de Groot 4-6 4-6 
Gerard en Bonne Ad Verhoef en Gert Dijkstra 3-6 4-6 
Huib en Marc Rob en Jan 6-1 6-4 
Huib en Marc Jan en Fokko 4-6 6-2 6-1 
Huib en Marc Co en Rick 4-6 6-2 4-6 
Huib en Marc Ad en Gert 6-1 7-5 
Rob en Jan Jan en Fokko 6-2 6-0 
Rob en Jan Co en Rick 5-7 6-3 3-6 
Rob en Jan Ad en Gert 6-2 7-6 
Jan en Fokko Co en Rick 6-2 6-2 
Jan en Fokko Ad en Gert 6-4 6-3 
Co en Rick Ad en Gert 5-7 4-6 
   
Huib en Marc bereiken de finale 
met 9 gewonnen sets 

Jan en Rob en Jan en Fokko 
hebben ieder 7 gewonnen sets; 
onderling resultaat telt 

 

NG = Niet Gespeeld 
 
 
UITSLAGEN DAMESDUBBEL (voorrondes) 
Dina Simberi en Joke Bettinger  Agaath van Klaren en Joke vd Feest 6-1 6-3 
Dina Simberi en Joke Bettinger José Stortelder Marjolein Bannink 2-6 3-6 
Dina Simberi en Joke Bettinger Annemiek Volkers en Ingrid Brand 6-4 6-3 
Agaath van Klaren en Joke vd 
Feest 

José Stortelder Marjolein Bannink 4-6 1-6 

Agaath van Klaren en Joke vd 
Feest 

Annemiek Volkers en Ingrid Brand 5-7 6-2 6-1 

José Stortelder Marjolein Bannink Annemiek Volkers en Ingrid Brand 1-6 6-2 6-4 
 
 
 
advertentie 
 

Wijnkoperij La Grange Verte 
In onze favoriete vakantiestreek aan de rivier de Lot hebben wij bijzondere, nog 
grotendeels onbekende wijnen ontdekt. Wijnen die doen verlangen naar zomerse 

dagen, maar ook warme volle op 
eikenhout gerijpte wijn die past bij een 

winters diner. Wij importeren ze 
rechtstreeks van kleine franse 

wijnboeren en bieden u met regelmaat 
de gelegenheid ze te komen proeven in 
onze Westbroekse “cave”. Alvast een 

voorproefje? 
Bezoek onze website www.vindecahors.nl

 

Op bladzijde 25 staat een tennisquiz voor onze jeugdleden. Doe mee (als je jonger bent dan 16 jaar) en 
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
Het bestuur stuurde een noodkreet naar Gekras onder de angstaanjagende titel “Cry 
for help”.  Feit is dat door ziekte (Roger) en vertrek het aantal vrijwilligers voor directe 
onderhoudsklussen sterk is teruggelopen. Het bestuur gaat proberen om daar wat aan 
te doen. 
 
Beste leden, 
Zoals jullie weten draaien verenigingen, en 
zeker kleine verenigingen zoals de onze, 
volledig op de inzet van vrijwilligers. 
Tennisvereniging het Kraaienveld gaat 
komend jaar haar 20ste jaar in, wat zonder 
de inspanning van vele vrijwilligers 
gedurende deze jaren onmogelijk zou zijn 
geweest.  
 
We hebben een groep enthousiaste 
vrijwilligers die zich met veel plezier inzet 
voor de vele taken die er in een vereniging 
zijn te verrichten (Bestuur, Redactie 
clubblad, Jeugd-, Activiteiten-, Baan-, en 
Onderhoudscommissie, en vele andere 
taken). Desondanks hebben we meer hulp 
nodig aangezien een groot deel van de 
werkzaamheden nu op een beperkte 
groep mensen rust.  
Om onze vereniging toch een nette en 
verzorgde uitstraling te laten behouden, en 
de banen bespeelbaar te houden, vragen 
wij langs deze weg nieuwe vrijwilligers die 
hun bijdrage willen leveren aan de 
volgende activiteiten: 
▪ Regelmatige schoonmaak van het 
clubhuis; 
▪ Onderhoud van de tennisbanen en het 
hekwerk (regelmatig vegen en instrooien 
van zand wanneer nodig, in aanvulling op 
de jaarlijkse onderhoudsbeurt door een 
professionele partij); 
▪ Onderhoud van het groen op en om de 
tennisvereniging (gras maaien, snoeien 
van struiken om de tennisbanen, onkruid 
wieden etc.). 
 
Wij hebben onderstaande mensen bereid 
gevonden zich op te werpen als 
coördinator voor deze verschillende 
activiteiten; 
▪ Teuni Böcker: schoonmaak clubhuis (tel: 
0346 – 281510) 
▪ Fokko Sijtsma: onderhoud clubhuis, 
onderhoud tennisbanen en onderhoud 
groenvoorziening (tel: 0346 - 281612) 

Ons verzoek aan jullie om je op te geven 
bij bovenstaande personen voor de 
activiteit van je keuze. Afhankelijk van het 
aantal vrijwilligers dat zich aanmeldt, zal 
dit een paar uur per jaar aan inspanning 
van een ieder vergen, maar ook hier geldt: 
“VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK.” 
 
Op zaterdag 21 juli heeft Fokko een 
onderhoudsdag georganiseerd. Daar 
kwamen twaalf volwassenen en vier 
jeugdleden om de baan en de groenstrook 
onder handen te nemen. Het bestuur 
denkt na over mogelijkheden om dit soort 
activiteiten te herhalen en om meer leden 
bij het onderhoud te betrekken. 
 
Wij vertrouwen op jullie verenigingshart, 
en hopen op een overweldigende respons, 
zodat onze vereniging nog minstens de 
volgende 20 jaar door kan. 
Dit is echt een laatste CRY FOR HELP. 
Mochten we niet voldoende aanmeldingen 
krijgen, dan is het Bestuur genoodzaakt 
andere passende maatregelen te treffen. 
Voorlopig gaan we er maar van uit dat 
dergelijke maatregelen, voor zo’n gezellige 
vereniging als het Kraaienveld, niet nodig 
hoeven te zijn. Daarom  nogmaals; meld je 
snel aan en help als lid de vereniging en 
haar leden! 
Het Bestuur 
 

 
Groenonderhoud in februari; vele handen 
maken licht werk. 

Op bladzijde 25 staat een tennisquiz voor onze jeugdleden. Doe mee (als je jonger bent dan 16 jaar) en 
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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 

 
 

Op bladzijde 25 staat een tennisquiz voor onze jeugdleden. Doe mee (als je jonger bent dan 16 jaar) en 
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MIDSUMMERNIGHT TENNISTOERNOOI 2007 
Niet altijd worden de tennissuccessen op de baan gehaald. Soms is het clubhuis de 
plaats waar je kunt winnen. Lees het verhaal van Marc over het 
midsummernighttoernooi. 
 
Onder het Adagium “als het regent, word 
je nat ” vond 30 juni jl het jaarlijkse 
midsummernight tennistoernooi van TV 
het Kraaienveld plaats. Ongeveer 6 
‘diehards' uit het ledenbestand lieten zich  
wel of niet natregenen tijdens de partijen 
die werden gespeeld. Met ander woorden: 
af en toe regende het, af en toe niet. Er 
viel geen peil op te trekken dus. 
 

 
Regen? 
 
 

Aangezien het binnen niet regende 
verplaatste de krachtmeting zich van het 
veld naar de binnenruimte van de kantine. 
Aan sterke verhalen geen gebrek; de een 
nog sterker dan de ander. Je wist soms 
niet wat waar was of niet. Wel bleek 
iedereen opgelucht (vooral Margot 
Blankert) wanneer achteraf bleek dat een 
gestorvene niet echt dood was, maar 
slechts in het verhaal het leven liet. 
Kortom: er werden wel wat partijtjes 
gespeeld, maar we zaten meer binnen (te 
verhalen) dan buiten. Bovendien bleken 
alle 6 deelnemers even sterk, dus de 
prijzen hebben we maar niet verdeeld 
(staan bij ondergetekende in de kelder). 
De bitterballen van kok Diederik (dit is ook 
zijn studie) waren onovertroffen en het 
was weer eens ouderwets knus en 
gezellig. 
 
Tot volgend jaar! 
Marc Peeters

Op bladzijde 25 staat een tennisquiz voor onze jeugdleden. Doe mee (als je jonger bent dan 16 jaar) en 
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BAANREGLEMENT 
 
1. Speelrecht hebben zij die aantoonbaar lid van de vereniging zijn, met hun eventuele 

betalende introducé(s). 
2. Onder speelrecht wordt verstaan het recht tot afhangen op de daarvoor beschikbaar 

gestelde banen. De banen van onze accommodatie zijn altijd beschikbaar, tenzij de baan 
gereserveerd is voor een geplande activiteit (bijvoorbeeld training, toss uren, toernooien, 
competitie etc). De reserveringen staan vermeld in de actuele baanagenda, die op het 
clubhuis hangt. De baanagenda wordt beheerd door de baanbeheerder (zie art 16). 

3. Via het afhangbord kan men een half uur speelrecht verkrijgen op één van de op dit bord 
aangegeven banen. Er mag alleen gebruik gemaakt worden van door het bestuur voor 
het geldende jaar afgegeven pasjes. Verlies van een pasje moet aan het bestuur worden 
gemeld. Tegen betaling ontvangt men een duplicaat. 

4. Het tijdstip waarop het speelrecht aanvangt, wordt aangegeven door het hele of halve 
uur op het afhangbord en kan alleen ingaan als het pasje of de pasjes zijn opgehangen. 

5. Spelers zijn verplicht het spel op het eerstvolgende hele of halve uur te beëindigen, 
indien: 

a. Op de betreffende baan is afgehangen 
b. Op de betreffende baan wordt gespeeld zonder dat er pasjes zijn opgehangen; 
c. Op de betreffende baan zonder speelrecht wordt gespeeld (zie bijvoorbeeld art 14 

tm 16). 
6. Op drukke tijden dienen, teneinde het wachten te beperken, zoveel mogelijk dubbels te 

worden gespeeld. Is de baan met enkelspel bezet, dan heeft een ander paar het recht 
om mede af te hangen. Onder drukke tijden wordt verstaan wanneer de wachttijd langer 
dan drie kwartier bedraagt. 

7. Men heeft alleen speelrecht, als men persoonlijk op het park aanwezig is en blijft. Het 
speelrecht vervalt, zodra men niet meer op het park verblijft. Speelgerechtigden kunnen 
in dat geval hun pasje bijhangen. 

8. Wanneer alle banen bezet zijn, dient eerst de baan waarop het langst wordt gespeeld, te 
worden afgehangen. 

9. Wanneer men na het spelen (ook na de training) van de baan komt, mag men een 
bezette baan pas afhangen voor een periode, die een half uur later ligt. Deze regel geldt 
niet voor vrijliggende banen. 

10. Het pasje mag niet worden verplaatst naar de volgende periode, vóór het verstrijken van 
de speeltijd waarvoor is afgehangen. 

11. Indien niemand de volgende periode afhangt, mag u vanzelfsprekend doorspelen. 
12. Het is niet toegestaan zonder overleg met de betrokkene(n) pasjes te vervangen of te 

verwijderen, tenzij hij/zij niet aanwezig is. 
13. De pasjes dient u persoonlijk in bezit te houden. 
14. Bij misbruik van een pasje wordt deze ingenomen en kan het speelrecht door het bestuur 

worden ontzegd. 
15. Jeugdleden tot 14 jaar mogen tot uiterlijk 19.00 uur recreatief spelen. Na 19.00 uur 

hebben zij geen speelrecht meer. Ook een ouder (seniorlid) met zijn/haar kind (juniorlid) 
heeft speelrecht tot 19.00 uur. 

16. In geval van onenigheid over het speelrecht, het afhangen of de interpretatie van dit 
reglement, beslist de baanbeheerder. Deze beslissing is bindend en kan alleen, achteraf, 
door het bestuur worden herroepen. 

Westbroek, juli 2007 
 
Baanbeheerder: Jan Maasen, telefoon 0346-281006 
Bij afwezigheid: Teuni Böcker, telefoon 0346-281510
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NEEM JE PASJE MEE! 
Het stuk op de pagina hiernaast hadden we liever niet in Gekras gepubliceerd. We 
doen het toch, omdat het de consequentie is van een afspraak in de ledenvergadering.  
 
In de vorige Gekras schreven we al over 
de baanbeheerder, de baanagenda en het 
afhangen. De afgelopen maanden is 
gebleken dat er vrijwel geen problemen 
meer voorkomen over vrij spelen en 
georganiseerde activiteiten. In april is er 
één keer een beroep op de 
baanbeheerder gedaan en verder zijn er 
geen problemen geweest. Met het bestuur 
hebben we daarom ernstig getwijfeld of we 
wel weer aandacht moesten besteden aan 
dit onderwerp. We doen dat toch maar, 
omdat we de indruk hebben dat de zorg 
voor een correcte agenda en een duidelijk 
reglement, een preventieve werking heeft. 
We hopen dus met de publicatie hiernaast 
dat we problemen voorkomen. 
 
Daarom nog even voor de goede orde: 
Uitgangspunt voor alle spelers is het 
baanreglement. Dit baanreglement schrijft 
voor dat er altijd moet worden 
afgehangen! Het baanreglement was 
echter meer dan 7 jaar oud. Samen met 
het bestuur, hebben we daarom het 
reglement geactualiseerd. Het resultaat 
staat op de pagina hiernaast. 
 

 
Altijd afhangen! 
 
Bij het baanreglement hoort ook een 
baanagenda. Daarin staan alle geplande 

activiteiten. De baanagenda is bindend 
voor alle partijen. Baanreglement en 
baanagenda hangen aan het clubhuis. De 
baanagenda wordt ook per email 
rondgestuurd. 
Tenslotte hebben we als derde zekerheid 
nog de functie van baanbeheerder. De 
baanbeheerder zorgt er voor dat er naast 
geplande activiteiten (die in de agenda 
staan) ook ruimte overblijft om vrij te 
spelen. Dit betekent dat hij/zij soms 
activiteiten kan beperken. Bij conflicten 
mag de baanbeheerder een beslissing 
nemen en iedereen moet zich in deze 
beslissing schikken. De baanbeheerder 
kan alleen achteraf, via het bestuur, 
worden aangesproken op de genomen 
beslissing. 
 
De ALV heeft ingestemd met dit voorstel. 
We hopen dat we hiermee alle zaken 
netjes geregeld hebben. We staan als 
baanbeheerder(s) graag voor iedereen 
klaar,  maar eigenlijk vertrouwen we er op 
dat de leden nu alle problemen zelf 
kunnen oplossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baanbeheerder: Jan Maasen, 
telefoon 0346-281006 
Bij afwezigheid: Teuni Böcker, 
telefoon 0346-281510
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LUSTRUMOPROEP VOOR JONG EN OUD 
 
 

Beste leden,  
In 2008 bestaat Het Kraaienveld 20 jaar! 
We willen dit heugelijke feit graag vieren met een grote 
ledenwerfcampagne. 
Wie wil helpen om onze vereniging te promoten in 
Westbroek, Tienhoven en omgeving? 
In de lustrumcommissie zitten Niek Janssens en Jan 
Maasen namens het bestuur. Wie sluit aan?  
 
We zoeken actieve en creatieve volwassenen. 
Maar natuurlijk ook enthousiaste jeugdleden, die op 
school en in het dorp iets willen organiseren voor 
leeftijdgenoten. 
 
Het bestuur. 
 
Bel of mail 0346-281006 jmaasen@euronet.nl. 
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DE JEUGDFOTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  Eyes on the ball!!!! 
 
JEUGDQUIZ 
 
In het vorige nummer had de redactie van Gekras besloten een echte tennisquiz te 
organiseren. We hebben het alleen te moeilijk gemaakt: het aantal antwoorden was 
precies NUL! We proberen het nog een keer. Hopelijk iets makkelijker. 
Op de foto zien jullie een top 20 speler. Jeugdleden, die voor 1 oktober de naam van 
deze tennisheld aan ons doorgeven, maken kans op een set wedstrijd- of 
trainingsballen. Iedere deelnemer ontvangt de enige, echte Kraaienveldpet!  
Geef de naam door per email aan jmaasen@euronet.nl of op een briefje in de 
brievenbus van Wolkammerweg 26 in Westbroek. 
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 ACTIVITEITENAGENDA JUNIOREN 2007 
 
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 

Zondag 25 maart 
2007 
 

Openingstoernooi Jeugd 12:00 – 16:00 
Zomertijd!!!! 

Jeugd BS/ VO 

Vrijdag 6 april 
2007 
Goede Vrijdag! 

Start vrijdagmiddagtoss Jeugd 16.00-17.00 BS 
17.00-18.30 VO 

Jeugd BS / VO 

Maandag  14 mei 
2007 
 

Start Clubkampioenschappen 
Dubbelspel (toss vervalt) jeugd 
VO 

zelf afspreken Jeugd VO  

Vrijdag 1 juni 
2007 

Voorronden  
Clubkampioenschappen 
Dubbelspel (toss vervalt) jeugd 
BS  

16:00 – 18:30 
 

Jeugd BS 

Vrijdag 8 juni 
2007 

Halve finales 
Clubkampioenschappen 
Dubbelspel (toss vervalt)

16:00 -18:30 Jeugd VO/BS    

Zondag 10 juni 
2007 

Finales Clubkampioenschappen 
Dubbelspel 

Vanaf 11:00 Jeugd VO/BS 

Zondag 24 juni 
2007 

Kind/Oudertoernooi 1 11.00-17.00 Jeugdleden en 
(inval-) ouders  

Vrijdag 7 en 14 
september 2007  

Voorronden 
clubkampioenschappen 
basisschool jeugd (toss 
vervalt) 

16:00-18:30 Jeugd BS  

Zondag 9 en 16 
september 2007 

Voorronden 
clubkampioenschappen 
enkelspel en Gemengd Dubbel  

Vanaf 11:00 uur Jeugd VO 

Zondag 23 
september 2007 

Finale clubkampioenschappen 
enkelspel en gemengd dubbel 
voor jeugd en volwassenen 

Vanaf 11.00 Jeugd VO/BS 

Zondag 7 
oktober 2007 

Kind/Oudertoernooi 2  11:00 -17:00 Jeugdleden en 
(inval-) ouders  

Zondag 14 
oktober 2007 

Reservedag 
Kind/oudertoernooi 2 

11.00 -17:00  Jeugdleden en 
(inval-) ouders 

 
Toss is gratis; 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 
Op vrijdagmiddag toss is op één baan. De andere baan is bezet voor training. Op vrijdagmiddagen 
waarop clubkampioenschappen jeugd basisschool gepland zijn, is er geen toss. 
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DE NIEUWE JEUGDCOMMISSIE 
Na het vertrek van twee belangrijke leden is de jeugdcommissie verder gegaan onder 
voorzitterschap van Gerard Brand. Hij geeft een overzicht van de activiteiten van de 
nieuwe  jeugdcommissie. 
 
Beste Kraaienvelders, 
 
Met ingang van 1 januari 2007 hebben 
Annemiek en Roger afscheid genomen 
van de Jeugdcommissie. Met de komst 
van Ellen en Margot hebben we de 
ontstane gaten in de JC goed kunnen 
opvullen. Gelukkig zijn Agnes van Dijk en 
Marleen van Walbeek beiden lid gebleven 
van de jeugdcommissie. Maar de nieuwe 
JC heeft besloten om het bestaande  
activiteiten gewoon voort te zetten. De 
Jeugdcommissie is wel bezorgd om het 
jeugdledenbestand. Het aantal nieuwe 
jeugdleden compenseert niet het aantal 
jeugdleden dat is vertrokken. Duidelijk is 
dat het vertrek van een aantal oudere 
jongens – het volledige 
jongenscompetitieteam  Koen Perryck, 
Roel van Dijk, Rick Pul, Rutger en Zegert 
Verhoef-  een behoorlijk gat heeft 
geslagen. 
Toch leert de ervaring dat  na verloop van 
tijd de zaken er heel anders voor kunnen 
staan. 
Derhalve moet je er niet te lang bij 
stilstaan en de draad weer oppakken. 
Welnu de volgende activiteiten waren 
respectievelijk zijn voor het seizoen 
gepland. 
 

 
Margot…nieuw in de jeugdcommissie en het 
bestuur 

 
Jeugdcompetitie  
 
In de eerste plaats heeft de JC heeft voor 
het seizoen 2007 een jongensteam o.l.v. 
Margot Blankert  en Agaath van Klaren en 
een meisjesteam o.l.v. Ingrid Brand en 
Ellen Sijmons voor deelname aan de 
KNLTB-Perry Sport competitie 
voorgedragen.  Hierover zullen de 
teamcoaches Margot respectievelijk Ingrid 
zelf hun verhaal doen. Voor het seizoen 
2008 voorziet de Jeugdcommissie 
problemen met de bezetting van de teams. 
Om die reden wordt o.a. gedacht aan een 
mixed-team.  Mogelijk is ook om een 
meisjesteam in het voorjaar te laten 
spelen en een mixed team in het najaar. 
Duidelijk is wel dat Ingrid Brand, die met 
ingang van het seizoen 2008 Joke van de 
Feest opvolgt als 
Verenigingscompetitieleider (VCL), niet 
meer inzetbaar zal zijn voor de 
begeleiding van een jeugdteam. De 
Jeugdcommissie denkt dat de oplossing 
ligt in een grotere participatie van de 
ouders van de competitiekinderen.  
Uiteraard gaat e.e.a. niet zonder inspraak 
van de betrokken meisjes en jongens zelf. 
 
 

 
Ellen…nieuw in de jeugdcommissie, maar nog 
geen foto
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Vervolg  nieuwe jeugdcommissie

Gerard en Ingrid…gebleven 
 
Kind-/oudertoernooien 
 
In de tweede plaats heeft de JC voor het 
seizoen een openingstoernooi en 2 kind-
/ouder-toernooien gepland. Zoals 
verwacht is het kind-/oudertoernooi van 24 
juni jl. een groot succes geworden.  
 
Bij het kind-/oudertoernooi hadden we 16 
deelnemers verdeeld over twee groepen. 
Één voor de Voortgezet 
Onderwijsleerlingen en één voor de 
Basisschoolleerlingen. Omdat er niet 
genoeg ouders zouden meedoen hebben 
we Annemiek Volker, Susan Klaase en 
Jan Overeem bereid gevonden om als 
gastouder op te treden. Waarvoor onze 
grote dank. 
Winnaars bij de VO-groep waren Niels 
Broekmeijer en Jan Overeem, David en 
Gerard Mientjes, en Bianca en Gerard 
Brand met ieder 10 gewonnen games. Bij 
de BS-groep waren Frank en Gert Dijkstra 
met 11 gewonnen games overtuigend 
winnaar. Op de voet gevolgd door Jan 
Broekmeijer met Susan Klaase, en Bram 
en Bernard Steenaert  met ieder 9  
gewonnen games. Zoals gewoonlijk was 
de catering weer ouderwets verzorgd. 
Maar ook onze dank aan kok Frans 
Sijmons. De hamburgers en saté 
smaakten heerlijk. In oktober staat het 
tweede kind-/oudertoernooi gepland en wij 
verwachten weer een grote opkomst voor 
het leukste toernooi van Kraaienveld. 

 
De Tossmiddagen 
 
In de derde plaats hadden we weer de 
tossvrijdagmiddagen voor Basisschool- en 
Voortgezet onderwijsleerlingen ingepland. 
Evenals vorig jaar worden deze 
tossmiddagen niet of nauwelijks bezocht. 
Teneinde de tossmiddagen aantrekkelijker 
te maken wilde de JC een 
laddercompetitie opzetten. Helaas is ook 
dit voorstel niet uitvoerbaar gebleken, 
omdat er bijna geen kind komt opdagen. 
Omdat de opkomst slecht blijft kun je van 
de JC-leden niet verwachten dat zij iedere 
vrijdag komen opdraven om het hek voor 
een enkel kind te openen. Ik denk ook dat 
wij moeten overwegen om de 
tossmiddagen weliswaar in stand te 
houden maar het aan de ouders van met 
name de jonge kinderen van 16:00 uur tot 
17:00 uur zelf over te laten of ze de 
kinderen willen laten spelen. Zoals het nu 
gaat, werkt het niet. Bij de VO-leerlingen 
ligt het anders. Daar zijn het ook steeds 
dezelfden die komen opdagen maar die 
hebben zelf toegang tot de tennisbanen. 
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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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Vervolg  nieuwe jeugdcommissie

 
Marleen…gebleven 
 
De clubkampioenschappen 
 
De jeugd heeft niet deelgenomen aan de 
dubbelkampioenschappen in het voorjaar. 
De competitiejeugd was nog bezig met 
wedstrijden en was niet te bewegen om 
nog aan de clubkampioenschappen deel 
te nemen. De JC, wijs geworden door 
ervaringen uit het verleden, had al 
besloten om de clubkampioenschappen in 
het najaar veilig te stellen door de 
kampioenschappen in toernooivorm af te 
werken. Alle jeugdleden hebben een 
schrijven ontvangen waarin zij zonder 
afmelding worden geacht deel te nemen 
aan de geplande toernooien.  
 
 
De Basisschoolleerlingen werken de 
enkelkampioenschappen  af op vrijdag 7 
en 14 september af tussen 16:00 uur en 
18:30 uur (geen toss dus) en de 
Voortgezet onderwijsleerlingen spelen op 
zondag 9 en 16 september tussen 11:00 

uur en 16:00 uur. Voor het eerst hebben 
we ervoor gekozen om niet te kijken naar 
de sekse van het kind maar alleen naar de 
speelsterkte. Dat betekent dat jongens en 
meisjes van ongeveer dezelfde sterkte in 
één poule samen spelen. Inmiddels zijn de 
poules samengesteld en via de e-mail aan 
ouders en kinderen bekend gemaakt.   
Naast de enkelkampioenschappen zijn we 
er in geslaagd om een drietal gemengde 
dubbels  samen te stellen: Eline Geurtsen 
met Floris Blankert, David Mientjes met 
Bianca Brand en Olivier Blankert met 
Fieke van Klaren. Dus ook voor dat 
kampioenschap zal worden gestreden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Jeugdcommissie 
 
Gerard Brand 
 

 
Agnes…gebleven
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COMPETITIE-UITSLAGEN JONGENSTEAM 
Dit zijn de uitslagen van ons jongensteam in de competitie. Intrigerend is vooral dag 3: 
waarom zijn onze jongens niet op komen dagen?  
 
 
Speeldag  Wedstrijd        Uitslag Wedstrijdstatus 
Dag 1, 15-04-2007   

VINKEVEEN 2  WOERDEN 1    2 - 4     
VAN NISPEN 1  HEKSENMEPPERS 1   3 - 3     
BOTESA 2  LINSCHOTEN 1   0 - 6     
BREUKELEN 2  KRAAIENVELD 1    4 - 2     

Dag 2, 22-04-2007     
WOERDEN 1  VAN NISPEN 1    5 - 1     
HEKSENMEPPERS 1  VINKEVEEN 2   2 - 4     
LINSCHOTEN 1  BREUKELEN 2    5 - 1     
KRAAIENVELD 1  BOTESA 2    4 - 2     

Dag 3, 29-04-2007   
VINKEVEEN 2  KRAAIENVELD 1    6 - 0  Niet komen opdagen    
VAN NISPEN 1  LINSCHOTEN 1    2 - 4     
BOTESA 2  HEKSENMEPPERS 1    0 - 6     
BREUKELEN 2  WOERDEN 1    3 - 3     

Dag 4, 06-05-2007   
WOERDEN 1  BOTESA 2     6 - 0     
HEKSENMEPPERS 1  BREUKELEN 2   3 - 3     
LINSCHOTEN 1  VINKEVEEN 2    1 - 5     
KRAAIENVELD 1  VAN NISPEN 1    1 - 5     

Dag 5, 13-05-2007   
VINKEVEEN 2  VAN NISPEN 1    4 - 2     
WOERDEN 1  HEKSENMEPPERS 1   2 - 4     
BOTESA 2  BREUKELEN 2    1 - 5     
LINSCHOTEN 1  KRAAIENVELD 1   4 - 2     

Dag 6, 20-05-2007   
VAN NISPEN 1  BOTESA 2    6 - 0     
HEKSENMEPPERS 1  LINSCHOTEN 1   2 - 4     
BREUKELEN 2  VINKEVEEN 2    2 - 4     
KRAAIENVELD 1  WOERDEN 1    0 - 6     

Dag 7, 03-06-2007   
VINKEVEEN 2  BOTESA 2     5 - 1     
VAN NISPEN 1  BREUKELEN 2    4 - 2     
LINSCHOTEN 1  WOERDEN 1    1 - 5     
KRAAIENVELD 1  HEKSENMEPPERS 1   1 - 5   

 
Eindstand  
        Gesp. Gew. Gel. Verl. Pt. voor Pt. tegen  
1  WOERDEN 1    7  5 1 1     31 11  
2  VINKEVEEN 2    7  6 0 1     30 12  
3  LINSCHOTEN 1    7  5 0 2     25 17  
4  HEKSENMEPPERS 1  7 3 2 2     25 17  
5  VAN NISPEN 1    7  3 1 3     23 19  
6  BREUKELEN 2    7  2 2 3     20 22  
7  KRAAIENVELD 1    7  1 0 6     10 32 
8  BOTESA 2    7 0 0 7         4 38 
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EN HET VERSLAG… 
Teamcaptains Agaath en Margot kunnen gelukkig uitleggen waarom de jongens niet 
kwamen opdagen in Vinkeveen. Helaas hebben we geen foto’s van de jongens. 
Daarom plaatsen we maar een foto van de ‘non playing captains’. 
 
Beste Kraaienvelders, 
Dit voorjaar speelde een groepje van 5 
jongens de voorjaarscompetitie. De 
KNLTB plaatst de groep in 3e klasse van 
de regio met nummer enzovoort. Eigenlijk 
is een team leiden een hele bedoening als 
je dat nog nooit gedaan hebt. 
 
Enfin; er stonden 7 competitiezondagen 
op het programma, dus alle agenda’s bij 
elkaar en verdelen maar. Dat komt er 
ongeveer op neer dat alle moeders die 
bewuste data in hun agenda’s blokken… 
Agaath en Margot hadden zich al bereid 
verklaard de jongens te begeleiden. 
 
Over welke jongens hebben we het 
eigenlijk: Maxim vd Keuken, Fons v 
Klaren, de broers Diederick, Olivier en 
Floris Blankert. 
 
De eerste dag werden we ontvangen in 
Breukelen: 
De Blankertbroeders stonden oog in oog 
met vroegere buurjongens en 
voetbalmaatjes. Dat was natuurlijk een 
leuke binnenkomer. Het was prima 
geregeld; we konden snel beginnen en de 
wedstrijden waren leuk om naar te kijken.  
Er werd voorzichtig gespeeld, maar de 
winst was uiteindelijk wel voor Breukelen. 
Leuke dag gehad. 
De volgende wedstrijddagen waren 
eigenlijk ook wel leuk. We hebben er één 
(Vinkeveen) gemist vanwege vakantie; en 
er was geen “tennisminnende 
Westbroeker” van goede leeftijd te vinden 
die ons aan een overwinning wilde helpen.  
Eén wedstrijddag  (Montfoort) duurde 
ongelooflijk lang vanwege een vol 
programma en 6 thuisspelende teams. 
We kwamen ’s middags aan en konden 
pas na 2 uur wachten 1 single spelen; dus 
je kunt je voorstellen dat we pas om kwart 
voor zeven ’s avonds in de auto zaten. 
Maxim was die middag ook niet lekker 
geworden, dus dat was erg vervelend. 
 

De andere wedstrijden hebben we thuis 
gespeeld. 
Opvallend was wel steeds dat diegenen 
die achter stonden, en/of uiteindelijk 
verloren, steeds van mening waren dat het 
niet helemaal eerlijk was gegaan…… 
Fons miste nog de laatste speeldag 
vanwege een verstuikte enkel en Maxim 
was die dag afwezig. De gebroeders 
Blankert kregen het zwaar te verduren….. 
Over het algemeen waren de gasten 
sterker, al moet gezegd dat we wel een 
paar kanjers in het team hadden. Soms 
speelden ze vooral ook tegen zichzelf; 
soms vermanden ze zich prima en werden 
er zelfs singles en dubbels gewonnen!!!! 
 
De sfeer was eigenlijk gezellig, er werden 
broodjes gemaakt, hotdogs soms ook, dan 
is een  klein clubje toch wel heel intiem. 
We zijn benieuwd of de gewonnen partijen  
resulteren in hogere rating.  
Wie weet kunnen we volgend seizoen 
weer een clubje bij elkaar krijgen; een 
mixed team misschien???? 
 
Vriendelijke groeten van Agaath en Margot 
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COMPETITIE-UITSLAGEN MEISJESSTEAM 
Dit zijn de uitslagen van ons meisjesteam in de competitie. Ook bij andere clubs 
komen ze soms niet opdagen. Maar als je steeds met 6-0 verliest… 
 
Speeldag  Wedstrijd        Uitslag 
Dag 1, 15-04-2007  

OOG IN AL 1  NIENHOF 3     0 - 6     
   VIANEN 1  OUDEGEIN 1     4 - 2     
   KRAAIENVELD 1  LOPIK 2     1 - 5     
   VLEUTEN MEERN 1  GRIFFENSTEYN 2   6 - 0     
Dag 2, 22-04-2007   

NIENHOF 3  VIANEN 1     5 - 1     
   OUDEGEIN 1  OOG IN AL 1    6 - 0     
   LOPIK 2  VLEUTEN MEERN 1    0 - 6     
   GRIFFENSTEYN 2  KRAAIENVELD 1   6 - 0     
Dag 3, 29-04-2007   

OOG IN AL 1  GRIFFENSTEYN 2    0 - 6     
   VIANEN 1  LOPIK 2      2 - 4     
   KRAAIENVELD 1  OUDEGEIN 1    0 - 6     
   VLEUTEN MEERN 1  NIENHOF 3    6 - 0     
Dag 4, 06-05-2007   

NIENHOF 3  KRAAIENVELD 1    4 - 2     
   OUDEGEIN 1  VLEUTEN MEERN 1   1 - 5     
   LOPIK 2  OOG IN AL 1     6 - 0     
   GRIFFENSTEYN 2  VIANEN 1    2 - 4     
Dag 5, 13-05-2007   

OOG IN AL 1  VIANEN 1     0 - 6     
   NIENHOF 3  OUDEGEIN 1     3 - 3     
   KRAAIENVELD 1  VLEUTEN MEERN 1   0 - 6     
   LOPIK 2  GRIFFENSTEYN 2    3 - 3     
Dag 6, 20-05-2007   

VIANEN 1  KRAAIENVELD 1    2 - 4     
   OUDEGEIN 1  LOPIK 2     2 - 4     
   VLEUTEN MEERN 1  OOG IN AL 1   6 - 0  Niet komen opdagen    
   GRIFFENSTEYN 2  NIENHOF 3    3 - 3     
Dag 7, 03-06-2007   

OOG IN AL 1  KRAAIENVELD 1    0 - 6     
   VIANEN 1  VLEUTEN MEERN 1    0 - 6     
   LOPIK 2  NIENHOF 3     1 - 5     
   GRIFFENSTEYN 2  OUDEGEIN 1    5 - 1 
 
Eindstand  
        Gesp. Gew. Gel. Verl.  Pt. voor Pt. tegen  
1  VLEUTEN MEERN 1   7  7 0 0    41 1  
2  NIENHOF 3    7 4 2 1    26 16  
3  GRIFFENSTEYN 2   7 3 2 2    25 17  
4  LOPIK 2     7  4 1 2    23 19  
5  OUDEGEIN 1    7  2 1 4    21 21  
6  VIANEN 1     7  3 0 4    19 23  
7  KRAAIENVELD 1    7  2 0 5    13 29  
8  OOG IN AL 1    7  0 0 7      0 42  
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EN HET VERSLAG… 
Teamcaptain Ingrid Brand vertelt  weer over ‘haar meiden’.  
De competitie verliep overigens dramatisch: “Marjolein 
ging door haar enkel en moest haar enkel opgeven.”  Hoe 
gaat het nu met Marjolein? We zijn erg benieuwd hoe is 
met één enkel.  
 
 
De competitie van de Powergirls zit er al 
een tijdje op. Het liep dit jaar minder 
voorspoedig dan het vorige jaar. De 
tegenstanders waren sterk. De eerste 
wedstrijd thuis werd tegen Lopik gespeeld. 
Deze ging met 1-5 verloren. Alleen 
Marjolein van Zijtveld wist haar partij te 
winnen. De tweede wedstrijd tegen 
Griffensteyn uit ging al na een paar 
minuten mis. Griffensteyn is de naam een 
orde waartoe de grote Harry Potter 
behoort. Toeval of niet : de tegenstanders 
hadden een heks meegenomen. Onze 
Eline werd geplaagd door intimidatie van 
haar tegenstandster en haar moeder. 
Eline wilde er eigenlijk direct mee stoppen.  

Ballen die door Eline werden ingeslagen 
werden consequent uitgegeven. De trainer 
van de tegenpartij kwam er aan te pas om 
de wedstrijd te begeleiden. Het bleef een 
vervelende wedstrijd. Eline kwam mede 
door de grote hitte en de vervelende sfeer 
niet in haar spel en verloor met 6-2 en 6-4. 
Bianca en Fieke speelden duidelijk onder 
hun kunnen en gingen kansloos ten onder. 
Marjolein ging door haar enkel en moest 
haar enkel opgeven. Ook de dubbels 
gingen verloren. 
 
 
 
‘De meiden’ en Ingrid Brand. 

 

Op bladzijde 25 staat een tennisquiz voor onze jeugdleden. Doe mee (als je jonger bent dan 16 jaar) en 
stuur  de uitslag naar:  jmaasen@euronet.nl of doe een briefje in de bus op Wolkammerweg 26. 
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Vervolg verslag 
 
De derde wedstrijd was thuis tegen TV 
Oudegein. Een prettig verlopen wedstrijd. 
Eline speelde erg goed, maar verloor toch 
uiteindelijk met 2-4 en 5-7. Bianca speelde 
ook de eerste set sterk, maar verloor 
uiteindelijk in een tiebreak. De tweede set 
bleek een formaliteit te zijn. In deze 
wedstrijd speelde onze Amber Sijmons 
haar eerste wedstrijd . Ze speelde voor 
wat ze waard was, maar het niveau was te 
hoog voor haar. Toch bedankt Amber. 
Overigens  gingen alle partijen verloren: 0-
6. 
De vierde wedstrijd uit tegen Niënhof ging 
het gelukkig beter. Onze Eline die altijd de 
sterkste tegenstandster treft, had nu 
eindelijk succes. Het was geweldig om 
naar te kijken, lange en strakke rally’s  en  
omdat haar tegenstandster niets cadeau 
wilde geven. Maar met  tweemaal 7-5 was 
de eerste winst binnen. Ook met Fieke 
ging het als vanouds met liefst 6-1 en 6-2 
werd de tegenstandster van de baan 
geveegd. Fieke bleek vooral aan het net 
goed te scoren. Dan verwacht je toch veel 
van zo’n wedstrijd, maar het liep 
uiteindelijk niet goed af. Hoewel zowel 
Bianca als Marjolein echt wel hun best 
deden, bleken zij niet in staat de partijen 
naar zich toe te trekken. Ze verloren 
respectievelijk met 6-1 , 6-2 en 6-4 , 6-2. 
Ook de dubbels gingen verloren, maar het 
had ook andersom kunnen zijn. Vooral 
Eline en Fieke waren op dreef. Met 7-5 , 5-
7 en 6-3 ging de partij uiteindelijk toch 
naar Niënhof. Ook Bianca en Marjolein 
speelden goed en toch verloren zij ook en 
wel met 6-4 en 7-5. 
 
De vijfde speeldag was tegen Vleuten- de 
Meern. We waren gewaarschuwd. Hele 
kleine meisjes van 9, 10 en 11 jaar, maar 
ze speelden als profs. Alle foute ballen 
werden afgestraft en ze hadden een 
vreselijk sterke service aangeleerd. Deze 
kinderen behoren tot de KNLTB-
jeugdselectie en dat was inderdaad te 

zien. Geen schande dus om daarvan te 
verliezen. Het was mooi om naar te kijken 
en te zien dat tennis puur op techniek 
aankomt. De einduitslag was 0-6 . 
De zesde wedstrijd was uit tegen Vianen. 
De temperatuur van 20 º C is lekker om te 
tennissen. Eline speelde haar eerste enkel 
met lange en strakke rally’s en pakte de 
eerste set met 7-5, maar moest uiteindelijk 
de tweede set met  3-6 en de derde set 
met 2-6 prijsgeven. Eline heeft twee uur 
lang gevochten maar werd geplaagd door 
kramp. Fieke moest in haar partij even 
inkomen. De eerste set verloor ze met 3-6. 
Haar service in de tweede set liep weer 
als vanouds met mooie lange rally’s. Toch 
verloor ze met 4-6. Bianca verloor de 
eerste set kansloos met 1-6.  
Maar toen keerde de wedstrijd in ons 
voordeel. Want de twee volgende sets 
gingen naar een verrassend herboren 
Bianca met 7-5 en 6-4. Uiteindelijk bleken 
de ballen nu strak en hard over het net te 
gaan en na twee uur tennissen heeft ze 
een formidabele wedstrijd gespeeld. 
Marjolein zette de succesreeks voort want 
Marjolein speelde een geweldige eerste 
set : 6-1. De tweede set leverde meer 
strijd op en ik hield m’n hart vast zo 
spannend was het. De tweede set werd 
een tiebreak die uiteindelijk door Marjolein 
werd gepakt. Proficiat Marjolein. De 
meiden kregen vleugels en ramden ook de 
dubbels naar zich toe. 
De laatste wedstrijd tegen OOG IN AL 
bleken onze meiden veel te sterk voor de 
tegenstandsters. De meiden hebben alles 
gewonnen en dat is toch leuk voor de 
moraal van het team.  
 
Ik wil de meiden Eline, Fieke, Marjolein, 
Amber en Bianca heel erg bedanken voor 
hun inzet en sportiviteit. Ik heb met heel 
veel plezier deze meiden zien spelen en 
ben trots op jullie en ik hoop dat jullie door 
blijven gaan. Hele fijne vakantie en ik hoop 
jullie weer eind van dit jaar in te kunnen 
schrijven. 
Ingrid Brand. 
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ADOPTIE-OUDERS TIJDENS HET KIND/OUDERTOERNOOI 
Ook dit jaar organiseerde de jeugdcommissie weer een succesvol kind/oudertoernooi. 
Ze schreven er zelfs een enthousiaste email over naar de distributielijst. Helaas zijn ze 
vergeten om foto’s te maken. Daarom nu maar een paar foto’s van de ‘adoptie-ouders’. 
 
HALLO ALLEMAAL, 
Op zondag 24 juni hebben we een 
geweldig kind/ouder toernooi gespeeld. De 
opkomst was groot, met veel nieuwe 
jeugdleden en hun ouders.  
De barbecue was smullen voor iedereen 
en het tennis was prachtig om te zien! Het 
weer bleef goed tot na de prijsuitreiking, 
dus beter kon niet. Een aantal kinderen 
waren zonder ouders naar het toernooi 

gekomen. Voor hen waren er drie 
fantastische seniorleden die  
zorgden voor mooie matches. Na vandaag 
zijn ze hierdoor voor altijd beroemd in 
Westbroek en omgeving: de ‘adoptie-
ouders Annemiek Volker, Susan Klaase 
en Jan Overeem. Namens de kinderen, 
heel veel dank voor jullie inzet!!! Wij 
vonden het een eer dat jullie erbij waren!  
Marleen van Walbeek. 

 

 
Vlnr adoptiemoeder Annemiek, adoptievader Jan en adoptiemoeder Susan 
 
 
 Jeugdcommissie Adres     Telefoon  
 
Gerard Brand  Ds Ulferslaan 23 Tienhoven 0346 215470  
Agnes van Dijk  Wolkammerweg 19 Westbroek 0346-281909 
Ingrid Brand  Ds Ulferslaan 23 Tienhoven 0346-281113 
Marleen van Walbeek Dr Welfferweg 46 Westbroek 0346-281075 
Margot Blankert  Herenweg 10A  Maarssen 0346-250745 
Ellen Sijmons
 

Op bladzijde 25 staat een tennisquiz voor onze jeugdleden. Doe mee (als je jonger bent dan 16 jaar) en 
stuur  de uitslag naar:  jmaasen@euronet.nl of doe een briefje in de bus op Wolkammerweg 26. 
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