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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 

Marc Peeters  Kerkdijk 130  Westbroek 0346-266395 
Agaath van Klaren Kerkdijk 55  Westbroek 0346-281144 
Vacature 

 
Baancommissie: Fokko Sijtsma  Ln van Niftarlake 64a Tienhoven 0346-281612 
   Huib Stekelenburg  Roemer Visscherstr 12 Maarssen 0346-740303 
 
Jeugdcommissie:  

   Marleen van Walbeek Dr Welfferweg 46 Westbroek 0346-281075 
   Margot Blankert  Herenweg 10A  Maarssen 0346-250745 
   Ellen Sijmons  Kerkdijk 88  Westbroek 0346-282307 
   Vacature 
 
Barcommissie: Teuni Böcker  Dr Welfferweg 86a Westbroek 0346-281510 
Schoonmaak:   
 
Ledenadministratie: Teuni Böcker  Dr Welfferweg 86a Westbroek 0346-281510 
 
Trainer:  Nico Snabel  Nachtvlinderplantsoen 43 
         Utrecht  06-41201313 
 
Wedstrijdleider: Vacature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 sleutel is niet voor junioren).  
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VAN DE VOORZITTER 
Voorzitter Charlotte Verbunt is weer terug. Wie verre reizen doet kan veel verhalen. 
Wie verre reizen doet kan ook goed relativeren. En dat doet onze voorzitter in 
onderstaande bijdrage. 
 
 
Tienhoven, 2 juli 2007 
 
“Wij zijn bevoorrecht” 
 
Ik ben inmiddels terug van een 
schitterende reis door Zuidoost Azië. Bij 
thuiskomst ben ik snel weer gewend aan 
werk en andere verplichtingen. Alsof ik 
nooit weg geweest ben! 
Toch blijven ervaringen en indrukken hun 
invloed hebben op mijn persoonlijke, 
sociale en maatschappelijke leven. De 
eenvoud, armoede en tegelijkertijd het 
positivisme en de opgewektheid, waarmee 
de mensen daar elke dag weer in het 
leven staan. Ik kan daar veel van leren. 
Wanneer ik terug ben, neem ik direct weer 
deel aan allerlei activiteiten, die door 
verschillende mensen van Het Kraaienveld 
georganiseerd worden. 
De tossavonden, het clubkampioenschap 
heren- en damesdubbel en niet te 
vergeten de BBQ-avond op 27 juni in het 
kader van ons 20-jarig bestaan. Alles weer 
prima georganiseerd en tot in de puntjes 
verzorgd  Het lijkt allemaal zo normaal! 
En dan heb ik het nog niet over alle 
activiteiten, die voor de jeugd worden 
georganiseerd. Zo belangrijk, want ik ben 
ervan overtuigd dat activiteiten, waarbij de 
sportbeleving als uitgangspunt wordt 
genomen aan de jeugd de sociale bagage 
kan meegeven, waarmee ze de rest van 
hun leven maatschappelijk hun weg 
vinden. 
Veel van onze leden genieten van de 
georganiseerde activiteiten en hebben op 
deze manier contact met veel mensen van 
de vereniging. Wanneer je inschrijft, kun je 
altijd meedoen met een activiteit. Wanneer 

je naar de baan komt, kun je op 355 
dagen van het jaar bijna direct de baan op 
om een balletje te slaan. De overige 10 
dagen (als het er al 10 zijn) zijn er 
activiteiten, waaraan veel leden mee doen 
en dus veel mensen tegelijkertijd aan het 
genieten zijn van het tennisspel en het 
samenzijn. 
Mensen, wij zijn bevoorrecht. Ik heb al 
vaker geschreven dat onze vereniging 
uniek is t.o.v. andere verenigingen. Dat 
gaat niet vanzelf, maar is vooral te danken 
aan de inzet en motivatie van onze actieve 
leden. Denk daaraan als je een keertje 
niet op het door jou gewenste moment 
kunt tennissen, omdat er activiteiten voor 
de gehele club zijn georganiseerd! En 
denk vooral aan de mensen, die dat 
hebben georganiseerd. 
 
Charlotte Verbunt. 
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ACTIVITEITENAGENDA 2008 
 
ZORG DAT U ER BIJ BENT IN 2008. NEEM DEZE DATA OVER IN UW AGENDA! 
 

 Dag: Datum: Tijd:  

X Woensdag 20 februari 2008 20.00 Algemene 
ledenvergadering. 

X Zaterdag  15 maart 2008 11.00 Onderhoudsdag! 
Zie blz. 27. 

X Zondag 30 maart 2008 10.30 Finales wintercompetitie 

   14.00 Openingstoernooi 

X Maandag  31 maart 2008 19.30 Start herentoss 

X Donderdag 3 april 2008  8.30 Start damestoss 

X Woensdag ? 
 

Bericht volgt 19.30 Start gemengde toss/ family 
toss;  
junioren vanaf 14 jaar! 

X Maandag  12 mei 2008  Start voorronden 
dubbelkampioenschap 
dames- en herendubbel 

X Zondag 8 juni 2008 11.00 Finales 
dubbelkampioenschappen 
senioren en junioren 

X Vrijdag  27 juni 2008 20.00 Midzomertoernooi; 
Tevens kennismaking 
nieuwe leden! 

X Zaterdag 5 juli 11.00 Onderhoudsdag! 

X Zondag 3 augustus 2008 13.00 Zomertoernooi voor 
thuisblijvers 

 Zaterdag  28 augustus 2008   Start voorronden 
clubkampioenschap dames-
en herenenkel en gemengd 
dubbel 

 Zaterdag  6 september 2008 18.00 Tennisclinic en aansluitend 
BBQ 

 Zondag  28 september 2008  11.00 Finales clubkampioenschap 
senioren en junioren 

 Zondag  26 oktober 2008 13.00 Slottoernooi 

 Zaterdag 1 november 2008 11.00 Onderhoudsdag en start 
wintercompetitie 

Voor informatie de activiteitencommissie: 
 
Bonne Buurmans  Wolkammerweg 6  Westbroek 0346-281290 
Marc Peeters   Kerkdijk 130   Westbroek 0346-266395 
Agaath van Klaren  Kerkdijk 55   Westbroek  0346-281144 
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VAN DE REDACTIE 
Deze Gekras wordt volledig thematisch opgebouwd. Eerst is er het thema: sportieve 
prestaties. Dan het thema: verenigingsnieuws. Dat wordt gevolgd door het thema: 
lustrum. Natuurlijk staat achterin het thema: jeugdnieuws. 
 
In het thema sportieve prestaties vindt u 
het verslag van de afgelopen 
wintercompetitie. Dat bewaren we altijd 
expres voor de warmste dagen van het 
jaar. Ook het openingstoernooi moet 
verslagen worden, evenals de 
dubbelkampioenschappen. Dan volgen 
twee verslagen van competitiewedstrijden, 
waaronder het verslag van onze 
historische EERSTE overwinning bij de 
senioren. Natuurlijk ontbreekt ook de grote 
tenniswereld niet. Dit keer als uitsmijter 
een serie prachtige actiefoto’s van alle 
deelnemers aan het zomertoernooi. 
In het thema verenigingsnieuws de foto’s 
van weer een heel gezellige 
onderhoudsdag. Kom ook naar de 
volgende onderhoudsdag op 1 november! 
Uiteraard hoort ook de bijdrage van onze 
voorzitter bij het belangrijke 
verenigingsnieuws, maar die had u 
natuurlijk al als eerste gelezen. Charlotte 
heeft nog een tweede bijdrage ingeleverd 
voor onze nieuwe leden. 
Het thema: het lustrum komt dit jaar ruim 
aan bod. Wat geweest is (de 
jeugdwedstrijd en de BBQ van 27 juni), 
wat nog komt (de tennisclinic van 6 
september) en wie dat allemaal betaalt 
(onze sponsors). 
In het thema jeugdnieuws besteden we 
aandacht aan Gerard en Ingrid Brand. Een 
desastreuze competitiezondag, die 

eindigde bij McDonald’s. En een heel mooi 
vogelverhaal van Lize de Groot. 
 
Dat alles wordt u gebracht door een record 
aantal schrijvers en fotografen. Ad 
Verhoef, Charlotte Verbunt, Ciska 
Janssens, Ellen Sijmons, Incognito, Joop 
van Raak, Lize de Groot, Margot Blankert, 
Niek Janssens.  
Namens u, dank ik alle scribenten voor 
hun bijdragen. 
  

 
 
Jan Maasen 
jmaasen@euronet.nl 

 
Het volgende nummer verschijnt in december 2008; u kunt uw bijdragen inleveren tot 
15 november. 
 
Er zijn twee activiteiten, die u beslist niet moet vergeten: 
Op zaterdag 23 augustus speelt het Kraaienveld weer tegen TC Groenekan. Dit jaar 
wordt deze happening gehouden bij het Kraaienveld. Voor dit gezellige toernooi 
kunnen jullie je tot 16 augustus 2008  aanmelden bij Teuni Böcker, telefoon 0346-
281510 of h.bocker@hccnet.nl . 
 
Op zaterdag 30 augustus starten de voorronden van de clubkampioenschappen. 
Finales op zondag 28 september. U kunt nog meedoen… Meldt u aan bij Bonne 
Buurmans of zet uw naam op de intekenlijst in het clubhuis. Zoekt u nog een partner 
voor het gemengd dubbel? Zet een email op de distributielijst 
kraaienveld@nic.surfnet.nl en u heeft de partners voor het uitkiezen. 

mailto:jmaasen@euronet.nl
mailto:h.bocker@hccnet.nl
mailto:kraaienveld@nic.surfnet.nl
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DE WINTERKAMPIOENSCHAPPEN 
Een lange competitieperiode van november tot april. Veel telefoneren om tot afspraken 
te komen. Kans op afgelasting wegens slecht weer. Teams die zich terug moeten 
trekken wegens blessures.  Maar – als de wedstrijd dan eindelijk gespeeld wordt – een 
gezellige en sportieve winteravond.  Prachtige poulewedstrijden, maar meestal zonder 
publiek. En de beloning: de finaledag met echte toeschouwers en aanmoedigingen 
van familie en vrienden.  
Maar soms blijkt dat een finale niet gespeeld hoeft te worden op grond van de 
reglementen. Uw verslaggever is het daar niet mee eens. 
 
In het gemengd dubbel ging het mis voor 
Michel en Annelies Lammers. Zij konden 
hun laatste wedstrijd niet spelen. Het 
uitslagenformulier vermeldt geen reden. 
Gerard Brand moest zijn partner (Margot 
Blankert) in de steek laten tijdens de 
eerste wedstrijd. De wedstrijd werd 
volgens het uitslagenformulier afgebroken. 
Margot is echter niet voor één gat te 
vangen: zij vervolgde de competitie 
afwisselend met haar zoons Diederick en 
Floris. Dit resulteerde onder meer in een 
prachtige driesetter tegen Roger en 
Marietta Snell. 
Laatstgenoemden speelden ook tegen 
Maaike en Co de Groot én tegen Agaath 
van Klaren en Bonne Buurmans een 
driesetter. Roger zegt nog wel eens dat 
Marietta flegmatiek is op de tennisbaan 
(‘not competitive’), maar daar was dit jaar 
niets van te merken in de uitslagen. 
Omdat Roger niet fit is, bewonderen wij de 
vechtlust van dit duo. ‘Well done!’  
In de halve finales speelden Irma Sinke en 
Rob Fokker tegen José Stortelder en Jan 
Maasen. Zij wonnen afgetekend met 6-2 
en 6-3. De andere halve finale ging tussen 
Susan Klaase en Huib Stekelenburg, aan 
de ene kant van het net, tegen Agaath van 
Klaren en Bonne Buurmans aan de 
andere kant. Het werd in de tweede set 
nog behoorlijk spannend, maar Susan en 
Huib wonnen met 6-3 en 7-5. 
 
In de finale speelden Irma Sinke en Rob 
Fokker dus tegen Susan Klaase en Huib 
Stekelenburg. Beide teams waren vijf 
respectievelijk vier wedstrijden  
ongeslagen. In de finale haalden Huib en 
Susan niet hun gebruikelijke niveau. Irma 
en Rob hadden echter het ritme te pakken. 
Met 6-2 en 6-3 wonnen zij de wintertitel. 
 

 
Finalisten gemengd dubbel na de wedstrijd. 
Vlnr Susan, Irma, Rob en Huib. 
 
In de damesdubbel deden vijf teams mee. 
Irma Sinke en Teuni Böcker wonnen alle 
wedstrijden. Alleen tegen Susan Klaase 
en Agaath van Klaren moesten zij een set 
afstaan. Het reglement van de 
activiteitencommissie bepaalde dat een 
ongeslagen team zonder finalewedstrijd 
kampioen is.  
Irma en Teuni zijn dus volkomen terecht 
de winterkoninginnen van het Kraaienveld. 
Gefeliciteerd dus.  
Toch betreurt uw verslaggever dat er geen 
finale gespeeld is. Door het reglement 
hebben de leden op de finaledag een 
mooie wedstrijd moeten missen. Op grond 
van de punten had een reprise gespeeld 
kunnen worden van de wedstrijd tegen 
Susan en Agaath. De poulewedstrijd was 
al spannend, dus de finale was zeker de 
moeite waard geweest. 
Vriendelijk verzoek aan de 
activiteitencommissie om eens te 
onderzoeken of de reglementen op dit 
punt kunnen worden aangepast? 
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Vervolg winterkampioenschappen 

 
Terechte en trotse dameskampioenen Irma 
Sinke en Teuni Böcker. 
 

 
‘Oma’ Böcker laat zien waarom ‘vader’ 
Janssens en ‘opa’ Böcker niet hun 
gebruikelijke niveau haalden… 
 
In de herendubbel waren zes teams 
ingeschreven. Het dubbel Michel Lammers 
en Frans Sijmons moest zich helaas 
terugtrekken.  
 
 
 

 
Niek Janssens en zijn schoonvader 
Herman Böcker haalden niet hun 
gebruikelijke niveau en verloren (een paar 
keer ongelukkig) alle wedstrijden. Het 
aanstaande vaderschap, respectievelijk 
grootvaderschap, is kennelijk een grote 
belasting voor heren tennisspelers. 
 
Ad Verhoef en Fokko Sijtsma, Rick en Co 
de Groot, evenals Jan van Galen en Huib 
Stekelenburg lieten hier en daar punten 
liggen en misten daardoor de finale. 
 
Rob Fokker en Jan Overeem en Gert 
Dijkstra en Jan Maasen hadden hun 
onderlinge wedstrijd laat gepland. Een 
paar dagen voor de finale zouden zij – 
beide teams nog steeds ongeslagen – 
deze partij spelen. Inmiddels waren zij op 
de hoogte van de ontwikkelingen in de 
damesdubbel. Zij bespraken dat het team, 
dat zou winnen, reglementair kampioen 
zou zijn. Daarom besloten ze in goed 
overleg om de reglementen te slim af te 
zijn. Op de afgesproken avond werd een 
spannende wedstrijd gespeeld maar de 
uitslag werd niet genoteerd. De spelers 
hadden bepaald dat dit een oefenpotje 
was vóór de finale. De winnaars hadden 
achteraf misschien wel enige twijfels, maar 
iedereen hield zich sportief aan de 
afspraak. 
Zo werd er op zondag 30 maart toch een 
finale herendubbel gespeeld. Het werd 
een spannende wedstrijd met wisselende 
kansen. Jan Overeem en Rob Fokker 
leken tot halverwege de tweede set op de 
overwinning af te gaan. Maar toen de 
kansen keerden verloren zij de greep op 
de wedstrijd. Gert Dijkstra en Jan Maasen 
werden winterkoninkjes met 4-6, 6-3 en 6-
2. 
 
Het waren mooie kampioenschappen, die 
door de activiteitencommissie kundig 
waren georganiseerd. Blijft onze vraag om 
eens naar de reglementen te kijken, zodat 
we altijd kunnen rekenen op een 
finalewedstrijd. 
 
JM 
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NELLEKE ALBERS 
MAKELAARDIJ O/G B.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw makelaar in het hart van Nederland. 
 
 
Kantoor: Dorpsweg 158, Maartensdijk 
Telefoon: 0346-213446 (ook buiten kantoortijd) 
Email:  info@nellekealbers.nl 
Website: www.nellekealbers.nl 
   www.nvmstichtsemakelaars.nl

mailto:info@nellekealbers.nl
http://www.nellekealbers.nl/
http://www.nvmstichtsemakelaars.nl/
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OPENINGSTOERNOOI 
Ad Verhoef blijkt een getalenteerd sportverslaggever. Dat zit hem in de naam, want de 
oudere leden kennen nog de legendarische sportverslaggever Koen Verhoef. Voor 
onze jonge leden: Koen is al dood. Maar wat staat er over deze reporter in Wikipedia? 
“Verhoef was een enthousiaste commentator met een wat merkwaardig taalgebruik.” 
Dat is nog steeds zo. Lees maar. 
 
 

 
Alle deelnemers aan het openingstoernooi, plus Xander en Marc, in het clubhuis.  
 
 
Joke Bettinger onverslaanbaar op 
openingstoernooi. 
 
Op zondag 30 maart werd het 
tennisseizoen 2008 ingeluid met het 
traditionele openingstoernooi. De harde 
kern van de vereniging was massaal 
toegestroomd naar ons prachtige complex 
aan de rand van het Noorderpark.  
De ontvangst was voor onze trouwe kern 
enigszins teleurstellend. Iedereen had 
natuurlijk het ontbijt laten staan om ruimte 
te houden voor de heerlijke maagvullende 
appeltaart van Marc Peters bij de koffie. 
Dat liep helaas anders. Marc had zijn 
traditie begraven en dat werd hem niet in 
dank afgenomen. Een koekje in plaats van 
een Oer-Hollandse versnapering. Maar 
vernieuwingen moet je een kans geven. 
Marc kennende zal hij zijn bijstelling in het 
programma uitvoering en professioneel 
evalueren om volgend jaar eventuele 
verbeteringen direct door te voeren. Zijn 

slogan ”wijmoetenpraten.nl” is bij Marc 
echt geen loze reclamekreet.  
Maar buiten dit minpunt in de 
programmering barste het tennisgeweld in 
alle hevigheid los. Er werd, weliswaar 
sportief, maar toch onverminderd 
competitief gestreden om de prijzen en 
men gaf elkaar niets cadeau. 
 
Jammer dat voor sommige deelnemers het 
geluk een groter aandeel had dan hun 
kunde. Met name Jan Overeem zou, 
indien hier een prijs voor te verdienen viel, 
de titel ‘Lucky Bastard van het toernooi’ 
zeker verdiend hebben. Als je tot drie keer 
toe een punt scoort door een bal, die via 
de netrand doodvalt, dan kom dat ”sorry” 
toch wat cliché over. Een tip van de auteur 
aan Jan is om op deze geluksdagen direct 
een staatslot te kopen. Dan word je 
minder afhankelijk van je carrière als 
acteur. 
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Vervolg openingstoernooi 
 
José Stortelder, normaal altijd aan het 
dubbelen met haar echtgenoot, werd nu 
zelf geconfronteerd met de effectservices 
die Jan altijd als wapen inzet om 
wedstrijden te winnen. Dit leidde bij José 
tot hoorbare irritatie. Maar ja, wie kaatst 
kan de bal verwachten. 
 

 
José kaatst. 
 
Huib verloor ondanks een bloedvorm tot 
twee maal toe van Ad in een loodzware B-
poule.  
 
Aangemoedigd door zijn kersverse zoon 
Xander en na een zware strijd haalde Niek 
Janssens met 18 gewonnen games een 
verdienstelijke derde plek in de eindstand. 
Irma, enthousiast als altijd haalde een 
tweede plaats met hetzelfde aantal games 
als Niek, maar met een tegengame 
minder. 
Het toernooi werd gewonnen door good 
old Joke Bettinger met maar liefst 19 
gewonnen games en slechts zeven games 
tegen. 
 

 
Dina en Joke met de prijs. 
 
De troostprijs ging heel verrassend naar 
Herman Bocker met 14 games tegen. 
Enigszins droeftoeterig nam Herman deze 
prijs in ontvangst en memoreerde dat dit 
hem nog nooit overkomen was. Maar ja 
Herman, voor elke topsporter komt het 
moment dat de volgende generatie het 
roer overneemt. 
De winnaars, organisatie, deelnemers en 
toeschouwers werden bij de prijsuitreiking 
weer op onnavolgbare wijze toegesproken 
door Marc Peters. Marc weet van zijn 
toespraken altijd weer iets bijzonders te 
maken en met zijn kwinkslagen weet hij én 
de gevoelige snaar te raken én mensen op 
een ludieke wijze de spiegel voor te 
houden op een wijze waarin de kritiek wel 
aankomt maar geen pijn doet. Deze gave 
maakt hem dan ook tot de beste mediator 
van Westbroek en omstreken.  
 
Samengevat is het openingstoernooi met 
hulp van het KNMI en de tomeloze inzet 
van de activiteitencommissie weer 
uitstekend verlopen en hopelijk een 
opmaat voor een prachtig tennisseizoen. 
 

 
Ad Verhoef. 
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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 
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DUBBELKAMPIOENSCHAPPEN 
Na de wintercompetitie krijgen de herendubbels en de damesdubbels al gauw een 
tweede kans om zich met elkaar te meten. In mei worden de clubkampioenschappen 
gespeeld. Dit keer met een aantal geheel nieuwe dubbels. 
 
Op de dag van de finale op Roland Garros 
in Parijs, speelde ook het Kraaienveld in 
Westbroek twee finales. De 
clubkampioenschappen damesdubbel en 
herendubbel worden jaarlijks gespeeld in 
dezelfde periode als het belangrijkste 
graveltoernooi van de wereld. 
 
Er is geen televisie bij en het aantal 
toeschouwers is wat minder, maar het 
spelplezier is er niet minder om. Er worden 
twee finales gespeeld en het zonnige 
terras werd gevuld met familieleden. 
Bij de dames hadden Agaath van Klaren 
en Maaike de Groot (beiden uit 
Westbroek) zonder setverlies de finale 
bereikt. Hanneke Heemskerk en Charlotte 
Verbunt (beiden uit Tienhoven) hadden 
twee sets afgestaan. Bij een temperatuur 
van 25 graden Celsius in volle zon 
maakten de dames er een zware strijd 
van. Lange games en veel serviceverlies, 
zorgden voor een partij die bijna twee uur 
duurde. Van Klaren en de Groot wonnen 
in twee sets met 6-4 en 6-4. 
 

 
De kinderen de Groot feliciteren Maaike en 
Agaath met de overwinning. Hanneke en 
Charlotte genieten er ook van. 
 
Overige deelneemsters waren: Dina 
Simberi en Joke Bettinger, Margot 
Blankert en Jannie van Rossum. 
 

Een 
actie-
foto 
van 
Agaath 
links en 
Maaike 
rechts. 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de heren hadden Rob Fokker en Co de 
Groot (respectievelijk uit Maarssen en 
Loenen) twee sets ingeleverd. Jan 
Overeem en Jan Maasen (beiden uit 
Westbroek) waren zonder setverlies. In de 
eerste set keken de beide ‘Jannen’ tot 4-4 
tegen een achterstand aan. Daarna 
keerden de kansen. Zij wonnen uiteindelijk 
met 6-4 en 6-2. 
 

 
Marc Peters applaudisseert voor de ‘Jannen’ 
(M. links en O. rechts). 
 
Overige deelnemers waren René 
Schrooten en Joop van Raak, Fokko 
Sijtsma en Bonne Buurmans. 
 
We zullen in Westbroek als eerste 
toegeven dat het spelniveau niet 
vergelijkbaar was met Parijs. Maar dat zal 
de spelers een zorg zijn. Volgend jaar 
spelen we weer in dezelfde periode als 
Roland Garros. 
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DE 35+ COMPETITIE 
Ons 35plus team heeft een paar kanjers, die voor de beste seizoensprestatie ooit 
hebben gezorgd. Joop van Raak versloeg de twee mooiste wedstrijden. Hij denkt aan 
een historische zege. Wij weten het wel zeker: dit was de eerste overwinning van het 
Kraaienveld 35+ team ooit. Van harte gefeliciteerd. 
 
Knappe prestatie op sombere 
zaterdagmiddag 
 
Kraaienveld 1 – Soestdijk 2:   2- 3 
 
Eerste punt van Irma 
Op een sombere, af en toe druilerige 
zaterdagmiddag 17 mei 2008 stonden 
Irma, Maaike , Co en Joop voor de taak te 
spelen tegen Soestdijk 2. Het is een 
thuiswedstrijd in de voorjaarscompetitie 
midden Nederland, gemengd 35+ , 2de 
klasse. ’s Middags om een uur komen 
onze gasten aan . Koffie, thee en Indische 
oma cake staan klaar. Agaath komt langs 
om het wedstrijdformulier en de 
wedstrijdballen af te geven. Na de 
kennismaking beginnen we met de 
enkelspelen. Co neemt de single 
heren voor zijn rekening. Hij speelt 
tegen de sterkste speler van het 
team van Soestdijk, die een erg 
sterke en harde opslag heeft. Die 
man speelt, zo is onze indruk 
achteraf, een beetje onder zijn 
niveau. Voor Co dus weinig 
kansen. 
Op de ander baan speelt zich een 
heroïsch gevecht af in drie sets 
tussen Irma en Connie van 
Soestdijk. Beiden geven elkaar 
weinig ruimte en er wordt heel 
tactisch gespeeld.  Irma trekt 
uiteindelijk aan het langste eind. 
Ons eerste punt is binnen. 
 
Maaike in topvorm 
Op de andere baan is inmiddels de mixed 
dubbel begonnen. Maaike en Joop spelen 
tegen Bert en Jessica. Dat wordt een 
geweldige overwinning in twee sets. 
Vooral Maaike speelt een heel goede  
wedstrijd. Ze loopt voor elke bal en zet 
daarmee de tegenstanders sterk onder 
druk. Tijdens het spannende slot van de 
tweede set zegt ze hijgend tegen Joop: “ik 
hoop niet dat er een derde set komt!”. Die 

komt er ook niet. We staan nu even voor 
met 2 – 1!!! 
De laatste twee wedstrijden, de heren 
dubbel en de dames dubbel, worden beide 
verloren met 2 – 0. De heren zijn 
kansloos, maar de dames niet. Irma heeft 
al een zware wedstrijd in de benen en 
ondanks het goede spel van Maaike en 
Irma gaat ook die wedstrijd naar Soestdijk. 
Eindstand: 2- 3. Erg goed, want het is de 
eerste keer in deze competitie dat we 
meer dan een punt halen. Onze ambitie: 
nu een wedstrijd winnend afsluiten met 2- 
3!!!! 
 

Kraaienveld 1: met de klok mee Joop, Maaike, 
Irma en Co. 
Ter afsluiting drinken we en eten er enkele 
hapjes bij. De sfeer is prima en ondanks 
het wat sombere weer hebben we een 
mooie tennismiddag achter de rug. Dat 
zouden meer leden van Kraaienveld 
moeten doen. Laat van je horen als je het 
leuk vindt om in het voorjaar enkele 
competitiewedstrijden mee te doen!  
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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.  



  Pagina 19  

Op de fiets 
Holl. Rading 2 –Kraaienveld 1: 2- 3 
 
Op een vochtig warme 
zaterdagmiddag gaan we op de fiets 
naar Hollandsche Rading. Charlotte 
en Joop pikken onderweg Irma op. 
Jan van Galen, onze superinvaller, 
komt direct met de auto vanuit 
Utrecht. We genieten van de 
prachtige omgeving, onderweg 
spotten we een buizerd. Irma “klaagt” 
lichtelijk over het tempo dat Charlotte 
en Joop op hun fiets aanhouden. 
Hollandsche Rading is overkompleet 
aanwezig: 3 mannen en 4 vrouwen. 
Wij doen het met ons vieren. 
 
Eerst worden de singles gespeeld. Bij 
de mannen heeft Joop de “eer” de 
eerste set kansloos te verliezen: 6-0. 
In de tweede game volgt licht herstel 
en hij kan tot 5- 5 bijhouden. Maar dan 
volgt toch een duidelijke nederlaag met  7-
5. Gelukkig staat  Irma op de baan naast 
Joop sterk te spelen, en vooral 
hardnekkig. Na een achterstand met 1-4 
wint zij toch de eerste set. Ook de tweede 
set gaat gelijk op, maar toch is Irma de 
sterkste: 0 -2. Ons eerste punt is binnen.  
 
Dan volgt het meest boeiende duel van de 
middag. Charlotte en Jan spelen een 
geweldige partij tegen het gemengd 
dubbel van Hollandsche Rading. Met heel 
goed spel wordt de eerste set gewonnen: 
5-7. In de tweede set zakken zij wat af. 
Maar in de derde set komen zij heel sterk 
terug. Het tweede punt is binnen. We 
staan voor met 1-2!!! 
De beide dubbels, heren en dames, zullen 
de beslissing moeten brengen. Het is al 
snel duidelijk dat dat niet van onze heren 
moet komen. Joop en Jan verliezen 
kansloos met 6-1 en 6-0. De stand is nu 
weer gelijk: 2-2. 
Maar de twee vrouwen van Kraaienveld, 
Irma en Charlotte, zijn deze middag 
ijzersterk. Zij winnen uiteindelijk vrij 
eenvoudig van de damesdubbel van 
Hollandsche Rading. Uitslag: 2-6 en 2-6.  
En dat brengt ons een eindoverwinning 
met 2-3!!! 
 

 

Kraaienveld 2: met de klok mee Joop, 
Charlotte, Irma en Jan. 
 
 
Historische zege? 
De geschiedenis van Kraaienveld zit niet 
in mijn hoofd, maar voor zover ik weet is 
dit de eerste overwinning in de competitie. 
Deze zege bewijst dat we langzaam beter 
worden, waarbij de vrouwen het beste 
deel van ons Kraaienveld team vormen. 
We eindigen met in totaal 9 punten niet op 
de laatste plaats. 
Onze tegenstanders gunnen ons de 
overwinning. Hollandsche Rading heeft 
een leuk tennispark met goede 
gravelbanen, je kunt er met de fiets via 
Maartensdijk en vandaar over het fietspad 
heel prima komen. Er heerst een gezellige 
sfeer en de “Radingers” zijn sympathieke 
tegenstanders. We komen daar volgend 
jaar graag terug! Jan gaat met de auto 
terug naar Utrecht, nadat we hem een fijne 
vakantie hebben toegewenst. Hij gaat de 
volgende dag op weg naar de Provence. 
Irma, Charlotte en Joop fietsen rond half 
acht, na een prachtige tennis middag, 
terug naar Westbroek en Tienhoven. 
 
Joop. 
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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. Dit keer met aandacht 
voor de vertrekkende Justine Henin. “Had ik maar zo’n backhand…” 
 
Michaëla Krajicek bakte in april in het 
Amerikaanse Charleston er wederom 
helemaal niets van. In 2007 haalde ze nog 
glansrijk de kwartfinale. Ze is dit seizoen 
slecht gestart en stond met deze prestatie 
op totaal nul uit zes. Haar nieuwe trainer 
Allistair McCaw gaat er van alles aan doen 
om deze negatieve spiraal om te buigen. 
“Eerst moet ze in haar ritme komen en 
meer zelfvertrouwen krijgen”. Nou; eind 
april bakte ze er in haar woonplaats Praag 
nog helemaal niets van. Ze was als zesde 
geplaatst maar ging er in de eerste ronde 
al uit. Ze zakte daarmee naar de 45-ste 
plaats op de wereldranglijst. Begin mei 
ging het in Berlijn weer mis. In de eerste 
ronde lag ze er al uit. “Ik liet mezelf te veel 
gaan. Kwam maar niet in m’n 
concentratie”. In Birmingham won ze 
eindelijk haar eerste wedstrijd. Maar 
verder dan de derde 
ronde kwam ze niet. Hoe 
het in Parijs en Londen 
verging: dramatisch. Geen 
woord er verder meer 
over. 
 
Serena Williams 
kleineerde begin april 
Justine Henin bij het grote 
tennistoernooi in Miami. 
De stand was 6 –2 en 6 – 
0. Even Henin gebeld: 
“Ach weet je, zij woont op 
een uurtje hier vandaan 
en voelt zich helemaal 
thuis. Ik lig er niet wakker 
van”.  
 
Monica Seles stopt definitief. Meldde ze 
eerder in maart terug te komen, het gaat 
niet door. “Het was een typisch geval van 
wishful thinking”. Seles stond buiten de 
baan bekend als een sympathieke meid, 
maar op de baan gunde ze de oppositie 
helemaal niets. Haar luide gekrijs bij elke 
slag paste in een nietsontziende tactiek 
om de tegenstander te verslaan en te 

intimideren. Wat dat betreft zal ik haar 
zeker niet missen. Hopelijk komt er ooit 
nog eens een verbod op dat gekerm, 
gejank en gekrijs op de baan. Ik heb een 
dammer of biljarter nog nooit gehoord. 
 
Justine Henin ( 25 ) stopt ook. Dat bericht 
kwam toch wel als een mokerslag. Voor 
het eerst in de geschiedenis heeft een 
tennisster als aanvoerder van de 
wereldranglijst afscheid genomen van het 
proftennis. “Ik heb altijd mijn geluk gezocht 
in het tennis, maar nu begin ik aan de 
belangrijkste wedstrijd van mijn leven. Het 
is tijd voor mijn familie, voor de liefde. Het 
is tijd om een vrouw te worden”. Mijn 
mening: een sieraad voor de tennissport 
verdwijnt. Haar tactische vernuft, haar 
verfijnde tennis en vooral die sublieme 
backhand. 

Op de foto Justine met forehand. 
 
Raemon Sluiter is ook definitief gestopt. In 
zijn woonplaats Rotterdam speelde hij 
onlangs zijn laatste wedstrijd. Helaas ging 
hij in de eerste ronde er al uit. “Je moet als 
proftennisser keihard zijn. Dat heb ik nooit 
gekund. Daarom heb ik ook nooit de top 
gehaald”. Samen met zijn maat John van 
Lottum begint hij een bedrijf in tennis en 
entertainment. 
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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 
 
 

mailto:tvr@wanadoo.nl
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Vervolg Incognito 

Zo zijn nu de verhoudingen in het mannentennis: Nadal op 1 en Federer op 2. 
 
Rafael Nadal won op 27 april – voor de 
vierde keer op rij - het Masterstoernooi 
van Monaco. Hij versloeg in de finale 
Federer. Deze laatste vertoonde totaal niet 
het spel wat van een twaalfvoudig Grand 
Slamwinnaar mag worden verwacht. 
Daarna liet Nadal in Parijs zien dat hij de 
gravel specialist is. Maar liefst 4 keer op rij 
won hij Roland Garros. Daarmee is een 
gravellegende geboren. Hij evenaarde het 
record van Björn Borg. 
Maar Nadal had nog meer in petto. Eerst 
versloeg hij in Londen de spierballen 
Popeye Schot Andy Murray. Deze man is 
sterk geworden door het hamergooien, 
boomstamwerpen en vrachtwagens 
trekken. Ineens waren de Engelsen voor 
Murray. Vreemd, want bijna elke 
Engelsman weet dat de Schotten hen 
totaal niet mogen. Maar goed; hij ging in 
drie sets ten onder. Daarna kwam de 
finale tegen Roger Federer. Wat een partij. 
Ik hoop dat jullie in Nederland ook 
gekeken hebben. 
 

 
Martin Verkerk won zowaar in april de 
hoofdprijs op een challenger in Athene. 
Even gebeld: “Dit is genieten. Ik ben topfit 
en sta heel goed te tennissen. Ik hoop een 
wildcard te krijgen voor Roland Garros”. 
Hij kreeg wel een wildcard voor de Dutch 
Open in Amersfoort. Het toernooi is van 14 
tot 20 juli.  
 
Martin Verkerk kwam in Rosmalen niet 
door de eerste ronde. Hij gaf de 
lijnrechters de schuld: “Een bal van m’n 
tegenstander was zeker 10 cm. uit, maar 
die werd ‘in’ gegeven. Ongelofelijk. Je kunt 
die lijnrechters niet eens te eerlijk noemen. 
Wat een fout, je had zelfs mijn oma van 86 
op de lijn kunnen zetten”. Typisch Verkerk: 
veel geschreeuw en weinig wol. 
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Vervolg Incognito 
In Londen ging de finale 
dames tussen de zusjes 
( nou ja, zusjes…..) 
Williams. En dat is toch 
wel bijzonder. Ze staan 
al jaren op de baan. 
Venus is 28 en Serena 
26. Helemaal niet piep 
meer ! En eigenlijk 
scoren ze het hele jaar 
door nauwelijks. En dan 
in eens staan ze in de 
finale. Als je die gezien 
hebt, weet je dat ze op 
de baan absoluut 
verschillen. Maar thuis 
zijn ze bijna hetzelfde. 
Daarom was hun vader 
al een dag voor de finale 
op het vliegtuig naar 
huis gestapt. Hij had 
geen zin om naar twee 
knokkende dochters te 
kijken. 
Op de foto vieren de zusjes 
de Wimbledontitel in het dames dubbel. 
 
 
En dan nog even mijn hoed ( ik draag in 
de warme landen altijd een hoed ) af voor 
Robin Haase.  
Robin won in april op weg naar de 
kwartfinale in Valencia van Marat Safin. 
“Vorig jaar maakte hij nog gehakt van me 
maar dit jaar was ik ‘m toch mooi de 
baas”, liet hij weten. 
En toen kwam die vijfzetter tegen de ouwe 
vos Lleyton Hewitt. Hij mag absoluut met 
voldoening terugdenken aan dit debuut. 
Terecht kreeg hij van het publiek een 
ovationeel applaus. “Ik dacht eerst dat het 
voor Hewitt was, maar die zat zijn tas nog 
in te pakken. Geweldig !” 
Toen wel, maar bij de Siemens Open, nota 
bene bij mij om de hoek in Scheveningen 
vloog de Hagenaar er in de eerste ronde 
al uit. Z’n knie speelt hem parten. Later 
werd bekend dat Robin een 
meniscusoperatie moet ondergaan. Op de 
Dutch Open in Amersfoort zal hij dus 
ontbreken.  
 

Incognito 
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ZOMERTENNISTOERNOOI 
Op zondag 3 augustus was er weer het – inmiddels jaarlijkse -  ‘zomertoernooi voor 
thuisblijvers’. Allemaal oudere leden, die niet in het hoogseizoen met vakantie gaan. 
Die niet in de file mogen staan op zwarte zaterdag. Die niet de volle hoogseizoen prijs 
voor een hotelletje mogen betalen.  
Om te voorkomen dat deze trieste ouderen (☻) vereenzamen, organiseert de 
activiteitencommissie een toernooitje zonder uitslagen en zonder prijzen. Maar met 
heel veel tennis en gezelligheid. 
Gekras laat u dit keer het tennis zien. Op de foto’s zie je alle (!) oudjes in actie.  Op 
deze bladzijde mét bal, op de volgende bladzijde zonder bal. 

 
Boven laten (vlnr) Teuni Böcker, Joke Bettinger en Dina Simberi hun techniek en concentratie zien. 
Goede been voor en ogen op de bal. Klassieke tennissters. 
 
 
 
 
 
Onder geven (vlnr) Joop Elbertse, Gerard Korrel en Bonne Buurmans blijk van hun souplesse en 
technisch vermogen. Alleen Bonne lijkt over de bal heen te kijken. Dat klopt; op de inzet zie je Bonne 
teleurgesteld weglopen vanwege zijn gemiste backhand. 



  Pagina 26  

Vervolg zomertennistoernooi 

 
Boven vlnr Susan Klaase, 
Marjolein Bannink en Marietta 
Snell in actie tijdens het 
zomertoernooi. Let op de volle 
aandacht en de 
geconcentreerde blik.  
 
 
Links serveren José Stortelder 
en Jan Maasen elkaar de bal 
toe. De foto van José is 
genomen tijdens het 
openingstoernooi. Jan is wat 
dunner ‘gefotoshopt’, zodat 
zijn wijsvinger én zijn racket in 
beeld blijven. 

Boven vlnr Herman Böcker in afwachting van de bal. Jan van Galen en Fokko Sijtsma in volle draf. 
Wie buiten het hoogseizoen met vakantie mag, kan zich nu al inschrijven voor het 
zomertoernooi 2009.  
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ONDERHOUDSDAG 5 JULI 
Het onderhoud aan de banen wordt dit jaar op een aantal zaterdagen geconcentreerd. 
Voorafgaand aan de seizoensopening is de eerste onderhoudsdag gehouden op 
zaterdag 15 maart. Veel schoonmaakwerk en baanonderhoud gedaan en nog gezellig 
ook! 
De tweede onderhoudsdag is gehouden op zaterdag 5 juli. Huib en Fokko hadden de 
zomersnoei op het programma staan en baanonderhoud. Kijk maar naar de gezellige 
foto’s.  
De laatste onderhoudsdag is op zaterdag 1 november. Dan mogen we de banen en het 
clubhuis weer winterklaar maken. Kom dus (liefst met je hele gezin) naar de 
onderhoudsdag tussen 11 en 16 uur en geniet een paar uur van nuttige arbeid en 
gezellige clubsfeer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezelligheid bij het onderhoud. Zelfs ramen lappen kan leuk zijn en kinderen zijn welkom. 
Met de klok mee vanaf linksonder: Marjolein, Jan van G., Fokko, Huib, Diederick, Roger, Marietta, 
Maaike, Lize, Margot en Hans. Foto: Jan M. 
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 “HOE ZIT HET NU PRECIES?” 
Voorzitter Charlotte Verbunt maakt nieuwe leden wegwijs in de vereniging. 
Dit keer: hoe kan ik meedoen aan toernooien en tossavonden. 
 
Bij nieuwe seniorleden is niet altijd bekend welke activiteiten bij tennisvereniging ‘Het 
Kraaienveld” georganiseerd worden. En hoe het mogelijk is aan deze activiteiten deel te 
nemen. Terwijl voor veel mensen juist het sociale karakter van de vereniging belangrijk is en 
het juist deze activiteiten zijn waarbij oude en nieuwe leden elkaar ontmoeten en leren 
kennen. 
Het is niet mogelijk voor elke activiteit iedereen persoonlijk te benaderen. Maar als je deel 
wilt nemen aan een activiteit, zijn er wat ons betreft geen drempels. In “Gekras” staat altijd 
de activiteitenkalender en inschrijven kan eenvoudig. 
Het helpt ook als je je aanmeldt voor de emaildistributielijst. Stuur een email naar Jan 
Maasen (jmaasen@euronet.nl) en je ontvangt per email alle blangrijke verenigingsinformatie. 
 
Hieronder een overzicht van de activiteiten en de wijze, waarop je kunt aangeven deel te 
willen nemen aan deze activiteiten. Wij hopen dat bij de komende activiteiten de 
inschrijflijsten gevuld zijn. 

Activiteiten senioren Periode Wijze van aanmelden 
Openingstoernooi  Eind maart 
Dubbelkampioenschap Eind mei/begin juni 
Clubkampioenschappen 
damesenkel en herenenkel +  
gemengd dubbel 

Eind augustus/begin september 

Midzomertoernooi Eind juni 
Zomertoernooi (voor de 
thuisblijvers) 

Begin augustus 

Slottoernooi Eind oktober 
Wintercompetitie 
gemengd dubbel 
damesdubbel 
herendubbel 

November t/m maart 

 
 
 
 
Via een inschrijflijst in het 
clubhuis of via de mail naar de 
activiteitencommissie. 

Herentoss Elke maandag vanaf 19.30 uur 
Damestoss Elke donderdagmorgen vanaf 

08.30 uur 
Gemengde toss Alle woensdagen vanaf 19.30 uur 

 
 
Op de avond zelf melden op de 
baan (vergeet niet je pasje mee te 
brengen) 

mailto:jmaasen@euronet.nl
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HET KRAAIENVELD IN HET NIEUWS 
Dit jaar zoeken we vanwege ons lustrum wat vaker de publiciteit. In april hadden we 
voor de seizoensopening een groot artikel in de Vierklank. Bijgaand een kopie, maar 
zonder de charmante foto van de twee geïnterviewde bestuursleden. 
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LUSTRUMNIEUWS 
Het kan u niet ontgaan zijn: dit jaar vieren we ons 20-jarig bestaan. We hadden even 
pech met de seizoensopening, want de geplande clinic verregende. Daarna keerde het 
tij: bij de barbecue op 27 juni hadden wij het mooiste weer van de wereld. Op de 
bladzijde van de Jeugdfoto zien jullie een fotocollage.  
En het goede nieuws houdt nog niet op: op zaterdag 6 september komen de heren van 
de tennisclinic alsnog! De lustrumcommissie heeft maar meteen besloten om ook de 
barbecue nog een keer te herhalen. Goed idee, lijkt ons. 
Tenslotte een terecht verzoek van de lustrumcommissie om onze sponsors te 
bedanken. Dat doen wij graag op de volgende bladzijde.
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De lustrumactiviteiten zijn mogelijk dankzij de extra (!) bijdragen van een aantal vaste 
sponsoren.  
TV Het Kraaienveld wil daarom de volgende ondernemingen hartelijk danken voor het 
warme hart dat zij de vereniging toedragen: 
 

1. Rabobank 
2. Welschen Metalen BV 
3. Abacus Tuinen 
4. Joke Bettinger manege 
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DE JEUGDFOTO: LUSTRUMMIDDAG EN BBQ VOOR DE JEUGD 
Op 27 juni werd ’s middags een spelletjesmiddag voor de jeugd georganiseerd met 
aansluitend een bbq. 
Om ongeveer half vijf werd begonnen met de spelletjes op de tennisbanen. Er waren 
verschillende spelletjes verdeeld over de 2 banen. Er was door tennistrainer Nico een 
snelheidsmeter ter beschikking gesteld en ook was het “ballenkanon” uit de mottenballen 
gehaald. 
Er moest worden gezigzagd om pionnen, er moest in een grote parasol gemikt worden, er 
werd gespeeld met een ondoorzichtig net. Alles bij elkaar genoeg om je niet te hoeven 
vervelen. Dat gebeurde dan ook nauwelijks. 
Met wat te snoepen en later ook te eten heeft de jeugdcommissie de 22 kids lekker 
beziggehouden. 
De bbq aansluitend met ouders en senioren tennissers mag een succes genoemd worden. 
Voor herhaling vatbaar!!! 
 
De jeugdcommissie 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links boven: valt niet mee zo’n balletje hoog houden. Rechts boven: “Door de bal heen slaan!” 
Centraal:moeder met snelheidsmeter. Links onder: waarom staat mijn vader altijd zo raar op de foto? 
Rechts onder: sommige volwassenen zijn zo serieus!  
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 ACTIVITEITENAGENDA JUNIOREN 2008 
 
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 
CJ=Competitiejeugd 

 
Zondag 17 
februari  2008 

 
Voorbereiding competitiejeugd 
Op sportpark Kraaienveld 

 
12:00 -16:00 uur 

 
CJ 

Zondag 16 maart 
2008 

Uitwisselingstoernooi met 
Groenekan en Voordaan op park 
Groenekan en Kraaienveld = 
Openingstoernooi Jeugd 

Vanaf 11.00 uur Alle Jeugd 

Vrijdag 4 april 
2008 

Start vrijdagmiddagtoss Jeugd 
(uitslagen wedstrijden in toss 

16.00-17.00  
17.00-18.30  

BS (ouders regelen) 
VO (jeugd zelf 

Zondag 6 april 
2008 

Start Competitie KNLTB ? Indien thuis : 
vanaf 11:00 uur 

CJ 

Vrijdag 27  juni 
2008 

Lustrum familie toernooi + feest + 
BBQ 
(daarna Zomeravond toernooi)  

16.00- 20.00 uur 
 

Jeugdleden en 
(inval-) ouders  

 Zondag 7 
september   2008 

Voorronden 
clubkampioenschappen enkelspel 
en Gemengd Dubbel  

Vanaf 11:00 uur Alle Jeugd 

 Zondag 14  
september 2008 

Voorronden 
clubkampioenschappen enkelspel 
en Gemengd Dubbel  

Vanaf 11:00 uur Alle Jeugd 

 Zondag 21 
september 2008 

Voorronden 
clubkampioenschappen enkelspel 
en Gemengd Dubbel  

Vanaf 11:00 uur Alle Jeugd 

Zondag 28 
september 2008 

Finale clubkampioenschappen 
enkelspel en gemengd dubbel 
voor jeugd en volwassenen 

Vanaf 11.00 uur Alle Jeugd  

Zondag 19 
oktober 2008 

Kind/Oudertoernooi  11:00 -17:00 uur 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!  
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GERARD EN INGRID BRAND: DUBBELPORTRET 
De jeugdcommissie moet het verder stellen zonder Ingrid en Gerard Brand. Ingrid nam 
al eerder afscheid. Gerard vertrekt in de loop van dit seizoen wegens drukke 
werkzaamheden. Margot Blankert en Ellen Sijmons schreven dit dubbelportret. 
 
Gerard Brand heeft zich de afgelopen 
seizoenen ingezet voor met name de 
jeugd. Hij was aanspreekpunt van de 
jeugdcommissie en heeft samen met 
Ingrid vele uurtjes op de banen vertoefd. 
Op vrijdagmiddagen was ook hij vaak 
aanwezig bij de tossmiddag voor de jeugd.    
Hij maakte meestal de foto’s bij de 
toernooien en tossmiddagen. Even later 
waren die  dan te bewonderen op de mail. 
Hij vond het belangrijk dat de jeugd met de 
competitie meedoet, en zo kunnen we dan 
met trots vertellen dat onze jeugd nu al 4 
maal met de voorjaarscompetitie heeft 
meegedaan. Ook daarin was weer 
begeleiding nodig; dit werd bij toerbeurt 
gedaan. 
Recentelijk werden de bemoeienissen met 
de  jeugdcommissie echter te veel; een 
drukke baan is daar, onder andere, debet 
aan. 
We zullen de inzet missen en hopen op 
een nieuwe opvolger……! 

 
 

Ingrid Brand heeft jarenlang geholpen met 
de jeugdtoss op vrijdagmiddag. Altijd bezig 
met het stimuleren van de jongste 
tennissers zodat ze enthousiast de baan 
op gaan. Vele toernooien zijn mede 
dankzij haar vlekkeloos georganiseerd en 
uitgevoerd. Als een ware detective zocht 
ze de leukste prijsjes uit zodat alle 
kinderen met een blij gevoel na een 
toernooi naar huis gingen. Ook als 
begeleidster van het 
competitiemeisjesteam heeft ze veel goed 
werk gedaan. Als een ware coach 
probeerde ze de meiden een zo hoog 
mogelijke score te laten behalen. Vaak 
met succes! En na afloop van de 
competitie natuurlijk met elkaar naar de 
Efteling, geregeld door Ingrid! Gelukkig 
hoeft de club het nog niet helemaal zonder 
haar hulp te stellen. Ze heeft toegezegd 
wel weer eens wat te willen helpen bij het 
competitieteam. Dat belooft veel goeds! 
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DE JUNIORENCOMPETITIE 
Margot en nog een paar ouders begeleidden hun kinderen in mei jl. naar een 
competitiewedstrijd in Driebergen. 
 
Verslag zondag mixed juniorenteam. 
 
De 2de wedstrijd was er een op vreemde 
gronden: Manger Cats in Driebergen. 
Bij binnenkomst werden we welkom 
geheten door een paar ouders en hun 
kids. 
We schrokken een beetje, want deze kids 
waren een paar koppen kleiner dan wij. 
 

 
Kleiner dan wij… 
 
Ons team was met 2 dames en 2 heren, 
dus iedereen moest 3 wedstrijden spelen. 
We konden snel met de singles beginnen. 
Wat zo eenvoudig leek, bleek heel anders 
uit te pakken. 
Iedereen verloor zijn single, en kwam 
“verslagen” verslag uitbrengen. 
Er was weinig gespreksstof, want een 
ieder baalde nogal. 
Op naar de dubbels; die waren veel 
leuker, er waren heel leuke games, maar 

opnieuw moesten we in de kids onze 
meerdere erkennen. Alweer balen dus!!! 
Op naar de mixes: en u raadt het al; 
alweer lukte het niet om de kids buiten 
spel te zetten en opnieuw kwamen er vrij 
stille Kraaienvelders terug naar het 
clubhuis. 
 
Wat bleek: dit waren allen 
“Bondskinderen”.  
Voor wie het nog niet weet: kinderen die 
door de bond worden getraind (2 uur per 
dag; ). Daarnaast trainen en spelen ze nog 
in het weekend. 
Het zijn net tennismachines. 
Misschien zit er wel een toekomstige 
topper tussen…. 
Enfin: wij gingen roemloos ten onder. En 
hebben onze frustratie bij McDonald’s 
weggegeten… 
 
Margot Blankert 
 
 

 
Teleurgesteld naar McDonald’s. 
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KRAAIENVELD OF KAUWENVELD? 
Lize de Groot is een opmerkzaam meisje. Zij zag iets bijzonders op het Kraaienveld. 
En ze schreef het op voor alle Kraaienveldkinderen. Wie weet wordt ze ooit nog 
reporter en helpt ze mee met het maken van Gekras. 
 
Kauw gered 
 
Papa en ik gingen maandag tennissen en 
ik moest een rondje lopen en er was een 
vogel op de tennisbaan. Ik liep er langs 
maar de vogel vloog maar niet weg? Toen 
was het rondje uit en we gingen naar de 
vogel toe. Maar de vogel vloog maar niet 
weg. We gingen maar tennissen. En de 
vogel kon niet vliegen.  
Na het tennissen keken wij in het 
clubhuisje om wat brood te halen. We 
vonden het niet! We gingen een AA  
doosje pakken met flessen vol. De flessen 
Aa der uit en met een mes lucht gaten er 
uit te snijden.       
Mijn vader ging de vogel pakken en in de 
doos doen. Toen gingen we weer naar 
huis om hem aan mijn moeder te laten 
zien. 

 
 
Mama kijkt op  www.zwartevogels.nl  en 
het was een kauw! En we gingen een 
meeltje sturen en we kregen als antwoort 
dat we hem morgen naar soest moesten 
brengen. En bij de vogelopvang stond dat 
je hem niet eten mag geven. We gaan in 
de auto en een tijdje later zijn we er. De 
meneer zegt dat de vogel nog jong is en 
hij eet kattefoer en hondenfoer.  
Als hij groot genoeg is mag de vogel weer 
weg. 
 
Lize de Groot 
18 juni 2008 
 
 

 

 
 
Dit is de kauw van Lize.
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Ellen Sijmons    282307  sijmons61@zonnet.nl 
Marleen van Walbeek   281075  marleen.vw@live.nl 
Margot Blankert   250745  m.blankert@planet.nl 
 
 
 
Advertenties: 
 

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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdcommissie  Adres     Telefoon  
  
Marleen van Walbeek Dr Welfferweg 46 Westbroek 0346-281075 
Margot Blankert  Herenweg 10A Maarssen 0346-250745 
Ellen Sijmons  Kerkdijk 88  Westbroek 0346-282307
 

http://www.vindecahors.nl/
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