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

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

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

Annemiek Volker Dr Welfferweg 26 Westbroek 0346-282023 
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 

Roger Snell  Kerkdijk 149  Westbroek 0346-281037 
   Yolande Groot  Westbr Binnenweg 3 Tienhoven 0346-281948 
 
Barcommissie 

Co Daalhuizen  Wolkammerweg 36 Westbroek 0346-281953 
Schoonmaak 

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

 Teuni Böcker  Dr Welfferweg 86a Westbroek 0346-281510 
 
Trainster: 
   Jacquelien Roost Ch Weddepohllaan 44 Holl Rading 035-5771996 
 
Contributies 2004: 
Senioren € 105 / junioren € 55 / studenten € 75. 
Gezinslidmaatschap € 250 (2 ouders met kind(eren) tm 17 jaar) 
Gezinslidmaatschap € 150 (1 ouder met kind(eren) tm 17jaar) 
Winterlidmaatschap € 60 (van 1 november tm 31 maart) 
Introductieabonnement € 105 (een heel jaar, één persoon tegelijk introduceren) 
Aanmelding en opzegging lidmaatschap: 
Uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie: opzegging voor 1 december van het lopende jaar; 
tussentijdse opzegging en / of restitutie van contributie is niet mogelijk. Bij inschrijving wordt eenmalig 
en inschrijfgeld berekend van €12,50; tevens wordt eenmalig een borg gevraagd van € 7 voor een 
sleutel van het hek en van het clubhuis (de clubhuissleutel is niet voor junioren).  
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VAN DE VOORZITTER 
Roger Snell, onze voorzitter, verliest van de jeugdkampioenen en is er nog trots op 
ook! Verder daagt hij de winterleden uit Hollandse Rading uit voor een ‘interclub 
wedstrijd’ in februari of maart. Eens zien of de dames en heren de handschoen op 
durven pakken. 
In zijn column vraagt Roger aandacht voor een paar clubregels. Maar ook besteedt hij 
dit keer aandacht aan een bijzondere gift van een bekende sponsor.  
 
Beste Kraaienvelders, 
 
Nou ja, het is een goede zomer geweest 
ondanks wat natte dagen.   
Als toeschouwer heb ik veel plezier 
beleefd aan het bekijken van senior en 
junior wedstrijden. Verder heb ik natuurlijk 
genoten van het spelen in wedstrijden, 
trainingen en tossavonden. In het vorige 
nummer van Gekras stond heel trots dat 
ik, samen met Jan Maasen, 
dubbelkampioen ben geworden. Maar ik 
kwam weer met beide benen op de grond 
te staan, toen wij als seniorkampioenen 
verloren van de juniorkampioenen. Dus de 
echte clubkampioenen zijn Roel (13) en 
Eric (15), die ik nogmaals van harte 
feliciteer. Het bericht van deze verliespartij 
(voor ons dan) stond helemaal achterin 
Gekras. Toch wil ik graag laten weten dat 
ik blij ben met deze ontwikkeling, want het 
betekent dat de toekomst van de club in 
goede handen is. 
 
Het spijt me dat de tennismuur nog niet 
functioneert. In de loop van de zomer zijn 
er verschillende bedrijven langs geweest. 
Er zijn een aantal offertes ontvangen en in 
november heeft het bestuur een besluit 
genomen, zodat we voor maart/april al 
tegen de muur kunnen oefenen. 
Verder is er een langlopende 
correspondentie met de gemeente over 
een klein parkeerterreintje achter het 
clubhuis. De gemeente heeft nog geen 
decisie genomen; het heeft iets te maken 
met niet genoeg geld!! Hoe dan ook: de 
brug is door de gemeente hersteld.   
Zolang er nog geen officieel 
parkeerterreintje is, verzoekt het bestuur u 
om het bord "Verboden te parkeren" te 
respecteren. Er zijn, gelukkig, niet veel 
clubregels, maar ik vraag u wel om meer 
aandacht voor de regels die er zijn. In dat 
verband moet ik helaas ook nog klagen 

over vuile glazen en kopjes, die niet 
worden afgewassen, en over spelers/sters 
die niet afhangen.   
 
De wintercompetitie en het wintertennis is 
al begonnen. Ook dit jaar is er weer een 
klein groep spelers/sters uit Hollandse 
Rading, die als winterleden, welkom zijn 
om op onze banen te spelen.  Misschien is 
het een idee om een ‘interclub wedstrijd’ in 
februari of maart te spelen? 
 
Tenslotte nog een "last but not least" 
woord. Dank je wel, Joke van der Feest, 
voor de mooie tafel en stoelen die sinds 
september in het clubhuis staan.  Ze zien 
er echt heel mooi uit. 
 
Van mij en het hele bestuur  -  Happy 
Christmas. 
 
Roger Snell, voorzitter. 
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ACTIVITEITENAGENDA 2005 
 
NEEM DEZE DATA OVER IN UW AGENDA! 
 
 

 Dag: Datum: Tijd:  Inschrijven 
voor: 

 Zondag 3 april 2005 11.00 Finales wintercompetitie nvt 

   14.00 Openingstoernooi  

 Maandag  4 april 2005 19.30 Start herentoss nvt 

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

nvt 

 Zaterdag  14 mei 2005  Start voorronden 
dubbelkampioenschap 
dames- en herendubbel 

 

 Zondag 5 juni 2005 13.00 Finales 
dubbelkampioenschap 

 

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

 

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

 

 Zondag  18 september 2005  11.00 Finales 
clubkampioenschap 
senioren en junioren 

 

 Zondag  23 oktober 2005 13.00 Slottoernooi  

 Zondag 20 november 2005  Start wintercompetitie  

 
Voor informatie de activiteitencommissie: 
 
Bonne Buurmans  Wolkammerweg 6  Westbroek 0346-281290 
Joke van der Feest  Bg Huydecoperweg 22 Westbroek 0346-281090 
Susan Klaase  Van Alphenstraat 4  Westbroek 0346-281115 
Marc Peeters   Kerkdijk 130   Westbroek 0346-266395 
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VAN DE REDACTIE 
Sinds een aantal jaren maken we drie nummers van Gekras per jaar. Het leek een leuk 
idee om het nummer dat we aan het einde van het jaar uitbrengen, maar eens als 
kerstnummer uit te voeren. Vandaar dat we de lay-out hier en daar hebben aangepast. 
We hebben geen echt kerstverhaal, maar wel een mooie historische terugblik op de 
tennissport.  Verder hebben we voor u  – bij wijze van kerstgrapje – een kerstpuzzel 
verzonnen. 
 
Natuurlijk hebben we in deze Gekras 
terugblikken op het afgelopen jaar. Dat is 
wat je verwacht in een eindejaarsnummer 
van je clubblad. Maar we hebben ook een 
bijzondere primeur, want de 
activiteitencommissie had al voor 1 
december 2004 het jaarprogramma 2005 
klaar! Zie de pagina hiernaast. Dat 
betekent dat u nu al alle toernooien en 
kampioenschappen in uw nieuwe agenda 
kunt opnemen. U heeft dus geen enkel 
excuus meer om niet mee te doen.  
Breng hulde aan de 
activiteitencommissie en neem alle 
data over in uw agenda! 
Verder kennen we sinds vorig jaar een 
wintercompetitie. Ook dit jaar is deze 
competitie weer aan de gang en dit keer 
zelfs met een damesdubbelcompetitie. 
Geweldig om te zien dat nu ook de dames 
in onze vereniging zich in toernooien en 
kampioenschappen manifesteren. 
Breng hulde aan onze dames en ga 
eens kijken als u op een winteravond 
de baanverlichting ziet branden! 
In deze Gekras vindt u twee keer een 
verslag van de wedstrijd der kampioenen. 
Zie ‘Oud tegen jong’ en ‘Jong tegen oud’. 
We hebben geweldige jongensspelers, die 
rijp zijn om de oudere generatie af te 
lossen. 
Breng hulde aan de jonge kampioenen 
en stimuleer ze vooral om in deze sport 
door te gaan! 
In dit nummer vindt u ook de 
nieuwjaarskaart, die we hebben gestuurd 
aan alle vrijwilligers, sponsors en 
adverteerders. Natuurlijk houdt u met uw 
contributie de financiële situatie van onze 
vereniging gezond. Maar zonder het werk 
van de vrijwilligers zouden we een 
levenloze vereniging zijn, zonder sponsors 
zou het mooie clubhuis er niet gekomen 

zijn en zonder adverteerders zou dit 
clubblad niet mogelijk zijn.  
Breng hulde aan onze vrijwilligers, 
sponsors en adverteerders en geef ze 
in ruil tenminste een vriendelijk 
compliment. 
In dit nummer vindt u nog niet de 
uitnodiging voor de Algemene 
Ledenvergadering. Dat kan ook nog niet 
omdat de financiële stukken pas in de loop 
van januari kunnen worden opgesteld. Wel 
weten wij al de datum van de ALV. 
Wees kritisch op uw bestuur (dat 
overigens ook uit vrijwilligers bestaat) 
en bezoek de ALV op donderdag 3 
februari 2005. 
 
Prettige feestdagen en een  
gezond en sportief 2005. 
 
Jan Maasen 
jmaasen@euronet.nl

 
 
Het volgende nummer verschijnt in 
maart 2005; u kunt uw bijdragen 
inleveren tot 15 februari. 

mailto:jmaasen@euronet.nl
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TENNISGESCHIEDENIS 
De donkere dagen zijn bij uitstek geschikt om een beetje te mijmeren en na te denken 
over ‘hoe het vroeger was’. Daarom in dit kerstnummer van Gekras het verhaal van het 
ontstaan van onze tennissport. Het verhaal staat op de website van de KNLTB en is 
door ons letterlijk overgenomen. 
  

 
 
De oudheid en jeu de paume in 
Frankrijk  
Achter het moment van deze opname ligt 
een lange geschiedenis van het tennis. 
Oudheidkundige vondsten en schriftelijke 
overleveringen getuigen er van dat 
balspelen zo oud zijn als de menselijke 
beschavingen. De sporen naar het verre 
verleden zijn grotendeels uitgewist, maar 
men mag aannemen dat de balspelen die 
tijdens de Middeleeuwen beoefend 
werden, hun wortels vinden bij onder 
andere de oude Egyptenaren, Grieken en 
Romeinen. In de 11e eeuw werd in 
Frankrijk een balspel gespeeld, dat vrijwel 
zeker als de directe voorloper van het 
moderne tennis kan worden beschouwd: 
het Jeu de Paume. Het wordt overigens 
heden ten dage nog steeds in diverse 
varianten gespeeld. Dit kaatsspel, waarbij 
een met haar gevulde bal met de palm van 
de hand geslagen werd, was aanvankelijk 
bij de geestelijkheid zeer geliefd, maar 
werd al spoedig het favoriete spel in 
adellijke kringen. Van Lodewijk X is 
bekend dat hij stierf aan een kou, 
opgelopen tijdens een partijtje Jeu de 
Paume in het Bois de Vincennes.  

Verspreiding over Europa 
In het begin van de vijftiende eeuw 
verspreidde het spel zich in twee varianten 
over geheel Europa, tot aan Sint 
Petersburg toe. De volksvariant werd zo 
populair, dat op een aantal plaatsen het 
spel verboden werd, vaak omdat de 
beoefening daarvan in de nauwe straten of 
tegen de muren van kerk of kerkhof 
hinderlijk was. De “rijke” variant, waarvan 
het hedendaagse tennis is afgeleid, werd 
beoefend in aparte gebouwen. Deze 
kaatsbanen werden vaak uitgebaat door 
kasteleins. De adel zorgde ervoor, dat zij 
over eigen banen beschikten. Zo bevond 
zich de oudste tennisbaan van Nederland, 
de caetsbaan van de Prins van Oranje, 
zich achter de Ridderzaal op het 
Binnenhof vanaf 1500 tot ongeveer 1650. 
Nu is op die plek een granieten plaquette 
aangebracht. 

Racket rond 1500 
Aanvankelijk werd het Jeu de Paume met 
de blote hand gespeeld, maar in de loop 
van de tijd werd van diverse soorten 
hulpmiddelen gebruik gemaakt. Eerst een 
handschoen, en later een soort slaghout. 
Erasmus schreef, dat het toch nobeler was 
met de blote hand te spelen. Maar de 
komst van het racket was niet tegen te 
houden. Je kon er gewoonweg veel harder 
mee slaan. De Hollanders waren fameuze 
racketmakers, want zij beheersten de 
techniek van het buigen van hout erg 
goed. Aan het eind van de vijftiende eeuw 
kwam men in de lage landen op het idee 
om schapendarmen te benutten als 
bespanning. Dit werden “ketsdarmen” 
genoemd (kaatsen – ketsen). Zo is dit later 
verbasterd tot kattendarmen. 
De Duitse hoogleraar Gillmeister gaat er 
van uit, dat het woord racket ook 
afkomstig is uit het vlaams-nederlands. 
Het is een re-kets, een voorwerp om de 
bal terug te kaatsen. 
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Vervolg tennisgeschiedenis 

De populairste sport 
Rond 1600 was het tennis (Engeland), 
kaatsen (Holland), jeu de paume 
(Frankrijk) of giocco della racquetta (Italië), 
de populairste sport van Europa. In de 
Republiek der Verenigde Nederlanden 
waren er alleen al 110 kaatsbanen. Er 
waren ook varianten, die in parken op de 
harde stukken gespeeld werden, zoals het 
longue paume. Aan het einde van de 17de 
eeuw verminderde de populariteit. De 
gegoede vaders vonden een tennisbaan 
niet meer de meest geschikte plek voor 
hun zonen, vanwege de vele ruzies om 
geld. Het woord wedstrijd betekent 
immers: een strijd om een wedde (is som 
geld). Menige baan werd omgebouwd tot 
theater, vanwege de fraaie akoestiek. De 
Franse revolutie, die nota bene op een 
tennisbaan begon, betekende bijna het 
einde van de tennissport in Europa.  

Tenez, daar komt-ie"  
De vroegste vermelding van het woord 
“tennis” stamt uit 1399. De meest 
geloofwaardige theorie is, dat het een 
afleiding is van het Franse “tenez”, “houd 
hem”. Je moest je tegenstander 
waarschuwen, dat je opsloeg. De bal in 
die tijd was beduidend zwaarder dan de 
hedendaagse. Als je die tegen je hoofd 
kreeg, was het einde nabij. Nog steeds 
begint de opslag bij het Baskische pelote, 
dat een achterneef is van het tennis, met 
een waarschuwende kreet. 

Lawn Tennis  
Na de uitvinding van het vulkaniseren van 
rubber was het mogelijk stuiterende rubber 
ballen te maken. Dit bracht de Engelse 
majoor Wingfield in 1873 op het idee, een 
variant te ontwerpen, dat op een grasveld 
gespeeld kon worden. Hij verzon 
merkwaardige spelregels en patenteerde 
het spel “Sfairistikè” genaamd. Dit spel 
werd al snel populairder dan het 
ouderwetse tennis. De spelregels werden 
veranderd, en de ouderwetse telling werd 
teruggehaald. In 1877 werd het eerste 
toernooi van Wimbledon georganiseerd.  

 

In het begin van de jaren tachtig kwam het 
spel ook naar Nederland.  

 

Merkwaardige telling 
Hoewel het officiële bewijs nog niet 
geleverd is, gaat men er heden ten dage 
van uit, dat de telling afkomstig uit het feit, 
dat men altijd om geld speelde. Op een 
oude prent van Chrispijn van de Passe 
kan men de muntstukken nog zien liggen. 
Het was een echte wed-strijd. 
De eenheid van getal in de late 
middeleeuwen was het getal zestig. Dit 
zien we nu nog steeds terug in de 
tijdrekening en de gradenboog. Ook de 
munteenheid bestond uit 60 “centen”. Het 
is logisch te veronderstellen, dat men om 
een “kwartje” per punt speelde. En dat 
leidde tot de telling: 15 – 30 – 45 en 
tenslotte: spel. Van de 45 is de 5 
weggesleten; in oude geschriften komt 
men de telling met 45 nog tegen. 
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vervolg tennisgeschiedenis 

 

Wimbledon  
Wingfield's spel sloeg direct aan bij een 
aantal cricket- en crocketclubs, hoewel de 
spelregels aan fikse kritiek werden 
blootgesteld. Elke club gaf er zijn eigen 
interpretatie aan, met als gevolg dat de 
afmetingen van het veld en de hoogte van 
het net overal verschilden. In 1877 werd 
voor de eerste keer het fameuze toernooi 
Wimbledon georganiseerd op de 
grasbanen van de All England Crocket 
Club. Nu, meer dan een eeuw later, is 
deze bakermat uitgegroeid tot het mekka 
van de ware tennisliefhebber. In 1880 
stelde de Marylebone Cricket Club vaste 
normen op voor banen en spelregels en 
dergelijke voor tennis. Van het 
oorspronkelijke Sphairistike waren vele 
elementen verdwenen en Walter Wingfield 
raakte verbitterd om het feit dat zijn 
oorspronkelijk idee pas in de sterk 
gewijzigde vorm op grote schaal succes 
had. De regels uit 1880 gelden nog 
steeds, al zijn ze in de loop der jaren hier 
en daar bijgesteld, onder andere met de 
invoering van de tie-break 

Een van de meest beoefende sporten 
ter wereld 
Tennis is aan een ware triomftocht 
begonnen over de gehele wereld, met als 
belangrijkste exponenten Amerika, waar 
de bovenhandse service geïntroduceerd 
werd en Australië, waar de smash furore  

 

maakte. In de eerste jaren werd alleen 's 
zomers in de open lucht gespeeld, maar al 
snel ook op gravel en in latere jaren op 
beton, kunststof en dergelijke het gehele 
jaar door zowel buiten als binnen. Voor 
miljoenen en miljoenen mensen is tennis 
een ideale vorm van sportieve 
(gezins)recreatie of wedstrijdsport. Geen 
middeleeuwer die voorzien zal hebben dat 
het Jeu de paume zich ooit nog eens zou 
ontwikkelen tot een van de meest 
beoefende sporten ter wereld. 

Literatuur 
- “ Heeft yemant lust met bal of reket te 
spelen?” Tennis in Nederland tussen 1500 
en 1800. Cees de Bondt. Hilversum, 
Verloren, 1993.  
- “Tennis. A Cultural History”. Heiner 
Gillmeister. Leicester University Press. 
1997.  
- “Jeu des Rois, Roi des Jeux” Le Jeu de 
Paume en France. Editions Musees 
Nationaux. 2001. 
 
Foto’s 
- www.tc-gw-oldenburg.de/ 
vereinsgeschichte.html 
- www.knltb.nl/ links/rechts.html
 

http://www.knltb.nl/links/rechts.html
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specialisten in groen 

 
 

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

 
 

  KACHELHUYS 
Van Rossum 

 

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

Ivette’s 
Haarstudio 

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

mailto:tvr@wanadoo.nl
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’t KRAAIENNEST??? 
We doen ons best om als vereniging positief in het nieuws te komen. Onderstaand 
verslag van de clubkampioenschappen, dat op 6 oktober werd geplaatst in de 
Vierklank, getuigt daarvan. Maar wat moet je nu als zelfs onze eigen leden niet weten 
wat dat naam van onze vereniging is? 
 
Eerlijk is eerlijk: de Vierklank treft geen 
blaam, want we hebben de fout zelf 
gemaakt. De aangeleverde tekst is 
letterlijk overgenomen, inclusief de 
verkeerde naam.  
Marc Peeters (met drie e’s) had erg zijn 
best gedaan om er leesbare kopij van te 
maken. Hij had de tekst nog besproken 
met Susan, die probeerde om hem te 
overtuigen dat de naam van onze 
vereniging ‘Het Kraaienveld’ is. Maar Marc 
(met een c) was niet van zijn stuk te 
brengen.  
Daarom leggen we het nog één keer uit. 
De molen, die we vanaf ons tennisveld zo 
nadrukkelijk zien, heet molen de Kraai. 
Het veld waarop we spelen kun je daarom 
een kraaienveld noemen en dat is de 
oorsprong van onze verenigingsnaam.  
 
Daarom beste Marc: gefeliciteerd met je 
finaleplaats in de clubkampioenschappen 
en hartelijk dank voor het schrijven van het 
stukje voor de Vierklank. Het kan natuurlijk 
gebeuren dat er volgend jaar in de  
 

Vierklank staat dat Mark Peters (sic) 
clubkampioen is geworden! 
 

 
Artistiek spel van Marc… 
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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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EINDELIJK RUST 
Hans Klaase is in kerststemming en dat levert een mooie beschouwing op over …. 
Auto’s?? Maar Hans zou zichzelf niet zijn als hij daarmee niet een boodschap had voor de 
leden van onze vereniging.  
Natuurlijk gunt de redactie Hans zijn rust in 2005, maar we wensen hem ook een goede 
gezondheid en – daarmee samenhangend - veel tennisplezier. We hopen dat hij ook 
volgend jaar zijn columns blijft schrijven. 
 
De maand december is vanouds een maand 
om cadeautjes te geven en ook te vragen. 
En als je dan toch mag vragen dan doe je 
dat meteen maar goed. Het kan 
tegenwoordig allemaal. Je kijkt maar naar 
de tv en je wordt overspoeld door lenen.nl of 
postkrediet.nl.  
Bij het opruimen van mijn 
handschoenenkastje van mijn burgertrutten 
auto van  Duitse afkomst keek ik eens in 
mijn kentekenbewijs en kwam tot de 
ontdekking dat deze auto al een respectabel 
aantal jaren bereed. Eigenlijk wil ik wel eens 
wat anders en groots onder mijn kont 
hebben. Het lenen is geen punt.  
In mijn gedachten denk ik simpele Jaguar E-
type waar je dan met een open kap heerlijk 
de wind door je haren kan laten gaan. Na 
een blik in de spiegel moet ik zeggen dat ik 
dat mijn resterende haar dat niet kan 
aandoen. Dan is Ivette nog sneller met mijn 
haar klaar dan ze nu al is. Trouwens aan 
zo´n ding (die Jag dus) is niet aan te komen.  
 
Tegenwoordig is het niet meer zo simpel om 
een andere auto te kan kopen. Nee, daar 
moet je wel wat voor doen. Je hebt bijna 
een ministeriële goedkeuring nodig om een 
ander soort en type te kopen. Minister Peijs 
vindt het niet nodig dat je in een vierwiel 
aangedreven asobak rondrijdt, laat staan 
dat je zo’n monster gaat parkeren. Deze 
minister, die zich door een staatsauto met 
chauffeur door het Nederlandse landschap 
laat rondtoeren, heeft alle SUV’s en MPV’s 
in de ban gedaan. De reden is dat deze 
asobakken door aso’s worden bereden en 
deze aso’s niet kunnen parkeren in op de 
huidige parkeerplaatsen van 5 bij 2,50 
meter.  

En dat geldt vooral bij scholen want daar 
rijzen de meeste problemen ook al omdat 
het grut niet over de MPV’s en SUV’s kan 
kijken. “Het ministerie kan de gemeente toch 
geen extra geld ter beschikking stellen om 
de parkeerplaatsnorm aan te passen en 
deze te vergroten. Nee nee, dat gaat echt 
niet door. Wij, van de regering, doen er alles 
aan om Nederland veilig te maken, dus 
waar een klein beetje risico voor de 
volksgezondheid geeft, verbieden wij. Het 
kleine autootje geeft een klein risicootje.   
Dat parkeren van auto’s is tegenwoordig 
toch al een groot probleem. De ruimte is niet 
meer aanwezig”.  
 

 
Het staat er echt… 
 
Daar krijgt zij langzamerhand wel in gelijk. 
Zelfs bij ons in Westbroek wordt het stilletjes 
aan moeilijker je auto te parkeren. Overal 
borden met verboden te parkeren. Ja, zelfs 
bij de tennisbanen geldt een parkeer-
verbod. Zelfs nadat van de brug twee 
planken zijn vervangen.  
 
Zie ommezijde. 
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Vervolg eindelijk rust 
Maar ja, regeltjes zijn regeltjes  
en die worden te pas of onpas overtreden. 
Niet waar notoire overtreders!!!  
Nee, het is tegenwoordig allemaal niet meer 
zoals vroeger. Toen wist je waar je aan toe  
was, tegenwoordig gis je waar je aan toe 
bent.  
De maand december heeft ons in haar 
greep. Een maand van goede voornemens. 
Een maand van cadeautjes kopen en 
geven, van elkaar vergeven en nimmer 
vergeten. Ik denk dat ik maar wat anders ga 
vragen. Iets dat bij mijn leeftijd past. 
Ik verzink in een diep gepeins en ga maar 
even koffie drinken. Ja, ik weet het.  
Het is niets materieels. Ik vraag enkel….. 
rust.   

 
 

 
Hans Klaase 
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FINALES CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
Het is werkelijk nog nooit gebeurd, maar de uitslagen van de clubkampioenschappen zijn 
nergens meer te vinden. De hele activiteitencommissie heeft thuis alles nagezocht, maar 
de gegevens zijn spoorloos. We moeten het dus doen met de foto’s van Hans Klaase en 
het verslag van Marc Peeters in de Vierklank (zie elders in dit nummer). 
 
Het was een beetje grijze dag; zaterdag 18 
september 2004. Twee volwassen finales en 
twee jeugdfinales. Herenenkelspel, 
gemengd dubbelspel.  
 

 
Marc en Rob 
 
In het herenenkelspel hadden regerend 
kampioen Rob Fokker en uitdager Marc 
Peeters de finale bereikt. Voor de wedstrijd 
kijkt Rob nog wat onzeker in de camera, 
maar tijdens de match loopt alles volgens 
plan. In drie sets verslaat hij Marc. 
Het  gemengd dubbelspel was een 
Tienhovense aangelegenheid met Charlotte 
Verbunt, Marjolein Bannink, Joop van Raak 
en Hans Volman. De kenners weten dat 
Charlotte bij Joop hoort en dat Marjolein en 
Hans ook een echt paar zijn. In Westbroek 
heerste dan ook enige verwarring toen 
Charlotte aan de zijde van Hans het veld 
betrad en Marjolein met Joop bleek te 
spelen. Wij hebben het even nagevraagd, 
maar deze partnerruil heeft alleen plaats op 
het tennisveld en verder gaat het heel goed 
in Tienhoven. 

Marjolein en Joop trokken aan het langste 
eind… 
 

 
Van links naar rechts: Charlotte, Marjolein, Hans 
en Joop. 
 
De prijsuitreiking werd verzorgd door Agnes 
van Dijk en Marc Peeters. Joke Bettinger 
ontving de beker voor de sterkste dame.  
 

 
Joke 



  Pagina 18  
 
Vervolg finales clubkampioenschappen 
Op de foto op de vorige bladzijde ziet u 
achter Joke de, inmiddels spoorloos 
verdwenen, uitslagen… 
Marc is een zeer sportief verliezer; hij 
kroonde zelf Rob als kampioen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De laatste foto toont de kampioenen 
gemeng dubbel (Marjolein en Joop) die trots 
de wisselbeker bekijken. 
 

 
Joop en Marjolein 
 
Al met al geslaagde kampioenschappen en 
een mooie finaledag. We rekenen er op dat 
de activiteitencommissie volgend jaar wat 
zorgvuldiger omspringt met de 
uitslagenlijsten. 
 
JM 

De kroning
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OUD TEGEN JONG 
De activiteitencommissie had er lang over nagedacht en advies gevraagd aan onze 
trainster Jacqueline Roost: kunnen de jongens junioren al meedoen met het 
seniorenkampioenschap? Het antwoord van Jacqueline en de commissie was: dit jaar 
nog niet. Maar omdat het goed is als ‘onze’ jongens veel wedstrijdervaring opdoen werd 
besloten dat een week na de clubkampioenschappen de junioren en de 
seniorenkampioenen tegen elkaar zouden strijden. 
 
Dit bleek een prachtig idee. Een week na de 
finaledag, op zondag 26 september, werden 
de wedstrijden gespeeld. Een mooie 
zondag, met goed weer. De organisatie was 
weer voortreffelijk. Kijk maar eens naar de 
toeschouwerstafel. Ik kan u verzekeren dat 
de salade onweerstaanbaar was. 
 

 
Salade en stokbrood. 
 
Opvallend was vooral het spelplezier. Met 
brede grijnzen stonden onze senioren 
Roger, Rob, Marc en Huib tegenover de 
junioren Koen, Roel, Rutger en Vincent.  
Er werden geen uitslagen bijgehouden, 
maar er werd fanatiek om alle punten 
gestreden. Uw verslaggever heeft maar een 
uur van het toernooi gezien, maar ik 
vermoed dat de jongeren wel eens meer 
punten bij elkaar geslagen konden hebben 
dan de ‘oudjes’.  
Het talent van onze jeugd was duidelijk 
zichtbaar.  Natuurlijk werden er ook fouten 
gemaakt, maar dat werd ruimschoots 
gecompenseerd met prachtige, soepel 
geslagen ballen. Ik sta altijd weer verbaasd 
van de natuurlijke techniek van onze jeugd. 
Een groot deel van de contributiegelden van 

de jeugd worden tijdens de eerste jaren van 
het lidmaatschap uitgegeven aan verplichte 
tennislessen. Bij zo’n spontane wedstrijd zie 
je dat deze investering dubbel en dwars 
wordt terugverdiend. Nu maar hopen dat 
‘onze’ jongens blijven tennissen. Ook als 
tijdens de puberteit de hormonen het 
noodzakelijk maken om achter de meisjes 
aan te gaan… 
 

 
Een brede grijns. 
 
Beste Roger, Rob, Marc en Huib: wat mij 
betreft zijn de jongens, die ik op 26 
september heb zien spelen, klaar om 
volgend jaar met de clubkampioenschappen 
mee te doen. Ik vrees voor jullie dat het tijd 
is voor nieuwe kampioenen. 
 
Zie verder bij de jeugdpagina’s. 
JM
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HET SLOTTOERNOOI 
Op zondag 24 oktober was er weer zo’n lekker ouderwets slottoernooi. Herfstweer, grijze 
luchten en sombere vooruitzichten. En toch hebben de deelnemers de hele middag lekker 
kunnen tennissen.  Toen er tijdens een bui vanuit het clubhuis werd geroepen: “Time out, 
even schuilen!”,  riep een van de spelers terug: “Dat maken we zelf wel uit!”  
 

 
De deelnemers aan het slottoernooi. Alleen de moeder van Joke (zittend 2e van links) en Susan (zittend 2e 
van rechts) hebben niet gespeeld.   
 
Kijk, dat is nu de stemming in onze club. 
Voor het edele tennisspel moet bijna alles 
wijken. En zelfs de weergoden respecteren 
dat, want na deze uitroep werd het droog en 
heeft het de hele middag niet meer 
geregend. 
Met vijftien deelnemers was het slottoernooi 
redelijk bezet. De opzet was vertrouwd: 
spelen met wisselende dubbelspelpartners 
op basis van loting, gedurende een vaste 
tijd en de games voor en tegen tellen. Vijf 
minuten na de laatste wedstrijd is de uitslag 
bekend en kunnen de prijzen uitgereikt 
worden.  
De opzet is geschikt voor beginners én 
gevorderden. Door de dubbelspelvorm 
ontstaan er altijd leuke wedstrijden. Het 
spelen van leuke, liefst lange, rallies is vaak 

belangrijker dan wie het punt wint. Om 
duidelijk te maken dat deelnemen 
belangrijker was dan winnen had de 
activiteitencommissie een geheime agenda: 
er was een prijs voor de deelnemer met de 
meeste games, een prijs voor de deelnemer 
met de minste games en een derde prijs 
voor degene, die er precies tussenin zat. Op 
deze manier werden de nummers 1, 15 en 8 
van de eindstand beloond met een 
appeltaart (dat wordt al een mooie traditie!) 
of een fles wijn. Joke Bettinger, Ingrid Brand 
en Jan Maasen waren de gelukkigen. 
 

 
 
 

Zie ommezijde. 
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Vervolg slottoernooi 
Omdat het het laatste toernooi van 2004 
was, namen de aanwezigen even de tijd om 
de activiteitencommissie te bedanken voor 
al het werk. Uw verslaggever voegt daar 
graag aan toe dat de toernooien zo goed en 
soepel georganiseerd worden, dat het 
jammer is dat ze niet volledig bezet zijn. Uit 
ervaring is bekend dat er maximaal 24 
deelnemers kunnen meedoen aan een  
 

 
middagtoernooi, zoals het openings- of 
slottoernooi.  
Gezien de spelvreugde en de gezelligheid, 
roepen wij graag iedereen op om volgend 
jaar mee te doen met een of meer 
gezelligheidstoernooien. Vooral nieuwe 
leden, die eens kennis willen maken, zullen 
merken dat deze toernooien de ideale 
gelegenheid vormen om spelenderwijs 
nieuwe tenniscontacten op te doen.  
 

Uitslagen 1e ronde 2e ronde 3e ronde 4e ronde Totaal 
 voor - 

tegen 
voor - 
tegen 

voor - 
tegen 

voor - 
tegen 

voor - 
tegen 

Joke Bettinger 2-4 5-2 6-1 4-3 17-10 
Gerard Brand 2-4 5-1 1-6 4-1 12-12 
Marjolein Volman 4-2 5-1 4-4 3-4 16-11 
Co de Groot 4-2 5-2 4-4 1-4 14-12 
José Stortelder 4-3 2-5 1-6 1-4 8-18 
Marc Peeters 4-3 1-5 6-1 3-4 14-13 
Agaath van Klaren 3-4 1-5 4-4 4-1 12-14 
Huib Stekelenburg 3-4 2-5 4-4 4-3 13-16 
Ingrid Brand 1-3 2-1 1-5 1-5 5-14 
Bonne Buurmans 1-3 2-4 5-1 2-2 10-10 
Annelies Banning 3-1 2-4 0-6 5-1 10-12 
Jan Overeem 3-1 2-1 6-0 2-2 13-4 
Hans Klaase 2-3 1-2 5-1 2-2 10-8 
Jan Maasen 2-3 4-2 1-5 5-2 12-11 
Hans Volman 3-2 4-2 6-0 2-2 15-6 
      
 
KERSTPUZZEL 
Omdat dit een kerstnummer is, hoort er volgens ons een puzzel in voor de stille uurtjes 
op 2e of 3e kerstdag. Wij dagen u uit om aan de hand van bovenstaand uitslagenschema 
het volledige wedstrijdschema van het slottoernooi te reconstrueren. 
Degene, die precies kan weergeven wie met wie speelde en tegen welke tegenstanders, 
wint een appeltaart. 
 
Eén advies om u te helpen de oplossing te 
vinden. Er waren 15 deelnemers; daarom 
heeft steeds  één van de mannen uit de 
bovenste helft van het schema ingevallen bij 
de tweede groep. De naam en de uitslag 
van deze invallers staat niet bij de uitslagen. 
In de 1e ronde hoort daarom eigenlijk op de 
laatste regel te staan: Invaller, 3-2.  

U kunt de uitslag voor 15 januari 2005 
inleveren bij Jan Maasen, Wolkammerweg 
26. Indien wij meerdere goede uitslagen 
ontvangen, wint de jongste deelnemer (op 
voorwaarde dat hij/zij lid is van de club).   
Leden van de activiteitencommissie en hun 
familieleden zijn uitgesloten van deelname. 
JM 
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EEN BIJZONDERE ADVERTENTIE 
In principe betalen onze adverteerders voor hun advertentie en op deze manier 
ondersteunen ze onze vereniging. Ahoy Rotterdam heeft een nieuwe lucratieve manier 
bedacht om bijna gratis te adverteren. Als onderstaande tekst in Gekras wordt afgedrukt 
ontvangt de vereniging een ‘leuke verrassing’.  Belangrijker is dat de vereniging door het 
plaatsen van de advertentie tickets voor het toernooi in Rotterdam kan verdienen. Als de 
tickets worden gewonnen door Gekras, dan beloven wij een eerlijke verloting waaraan 
alle leden van Het Kraaienveld meedoen.  
En ‘last but not least’ de tekst van de advertentie bevat zinvolle informatie voor elke 
tennisliefhebber. Daarom stappen wij met open ogen voor één keer in deze 
merchandising truc, in de hoop dat wij u daarmee een dienst bewijzen.  
 
Advertentie 
 
ABN AMRO World Tennis Tournament 2005 
Hét evenement voor de echte 
tennisliefhebber! 
Het ABN AMRO World Tennis Tournament is het 
grootste tennistoernooi van en één van de 
grootste sportevenementen in Nederland. Dit 
jaar bezochten maar liefst 104.739 bezoekers 
het toernooi dat daarmee ook tot de best 
bezochte indoortoernooien ter wereld behoort. In 
een bloedstollende finale versloeg 
publiekslieveling Lleyton Hewitt de Spanjaard 
Juan Carlos Ferrero (6/7, 7/5, 6/4).  

Lleyton Hewitt  
 
Het toernooi heeft zich de laatste jaren ook 
ontwikkeld tot een echt tennisevent. Uiteraard 
staat het tennis van wereldniveau centraal, maar 
ook de beleving eromheen is belangrijk. Daarom 
is er het voor alle bezoekers gratis toegankelijke 
promodorp Tennis Plaza, waar diverse winkeltjes 
en horecagelegenheden zijn gesitueerd. Ook 

een ontmoeting met de toptennissers zelf 
behoort hier tot de mogelijkheden. Zo waren er 
dit jaar interviews en handtekeningensessies 
met onder meer: Lleyton Hewitt, Roger Federer, 
Juan Carlos Ferrero, Sjeng Schalken, Raemon 
Sluiter en Martin Verkerk. 
In 2005 wordt het ABN AMRO World Tennis 
Tournament gehouden van 14 tot en met 20 
februari, natuurlijk als vanouds in Ahoy’ 
Rotterdam. Net als in 2004 zijn er in 2005 ook 
weer diverse themadagen, waaronder Ladies 
Day (maandag 14 en dinsdag 15 februari), Kids 
Day (woensdag 16 februari) en Family Day 
(zaterdag 19 februari). Tennis Plaza komt 
natuurlijk ook terug. 
Onlangs heeft toernooidirecteur Richard Krajicek 
bekendgemaakt dat in ieder geval de Brit Tim 
Henman, de Fransman Sebastien Grosjean en 
de Argentijn David Nalbandian van de partij 
zullen zijn. Naast de Nederlandse inbreng van 
Sjeng Schalken, Raemon Sluiter en Martin 
Verkerk uiteraard. 
Dat hieraan nog enkele grote spelers uit de ATP 
top-10 zullen worden toegevoegd staat vast. 
Vorig jaar moesten sommige fans teleurgesteld 
worden omdat er geen ticket meer te krijgen 
was. Het is daarom aan te raden nu reeds uw 
tickets voor het komende toernooi te 
bestellen. U kunt dit doen aan de kassa van 
Ahoy’, via het telefoonnummer 0900 235 24 
69 (€ 0,45 per minuut) of via 
www.abnamro.nl/wtt. Op deze toernooisite 
vindt u overigens ook de meest recente 
beschikbare informatie over het toernooi, 
waaronder de samenstelling van het spelersveld 
en de inhoud van de diverse themadagen. 
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DANK AAN VRIJWILLIGERS, SPONSORS EN ADVERTEERDERS 
In het verleden heeft de vereniging wel eens nagelaten om complimenten uit te delen 
aan vrijwilligers , sponsors en adverteerders. Vorig jaar zijn wij begonnen om dat te 
corrigeren met een gezelligheidstoernooi en barbecue. Dit jaar hebben wij een 
speciale nieuwjaarskaart gemaakt. 
 
Het bestuur wil graag laten weten dat we 
de vrijwillige inspanningen van clubleden 
(of moeders van clubleden!) op prijs 
stellen. Verder tonen we natuurlijk graag 
onze dankbaarheid voor allerhande 
sponsoractiviteiten. In de rubriek ‘Van de 
voorzitter’ proberen we alle donaties en 
bijzondere hulp even te noemen. Ook zijn 
we ook erkentelijkheid verschuldigd aan 
alle ondernemers, die bereid zijn om in 
Gekras te adverteren. 
Hoe toon je als eenvoudige vereniging nu 
je dankbaarheid? Dit jaar hebben wij 
bedacht dat we moesten laten zien wat er 
allemaal mogelijk is, dankzij de inbreng 

van vrijwilligers, sponsors en 
adverteerders. We hebben daarom onze 
mooiste actiefoto’s van het jaar 2004 
verwerkt in een collage. Deze collage is 
omgezet in een nieuwjaarskaart. Op de 
kaart bedanken wij, namens alle leden, 
iedereen en wensen wij een gezond en 
sportief 2005. 
Alle vrijwilligers, sponsors en 
adverteerders ontvangen deze kaart. En 
natuurlijk gaat de kaart ook naar de leden 
waarvan wij de foto gebruikt hebben… 
 
Het bestuur. 

  

 
 
De nieuwjaarskaart.
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 DE JEUGDPAGINA’S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is Rutger Verhoef.  
De foto werd gemaakt tijdens de wedstrijd Jong tegen Oud (zie elders in dit nummer). 

De foto toont de dubbelhandige backhand die de jeugd krijgt aangeleerd.  Goede voorbereiding, mooi 
ingedraaid en klaar om ‘door de bal heen te slaan’,  Maar let vooral op de concentratie! 

Een mooi voorbeeld van het talent en de techniek van onze jeugd.
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ACTIVITEITENAGENDA 2005 JUNIOREN 
 
 

 Dag en datum: Activiteit: Tijdstip: Organisatie: 

     

 
 
Op het moment van verschijnen van dit nummer van gekras, is de 
activiteitenagenda van de jeugd nog niet bekend.  
Hou voor de zekerheid zondag 27 maart 2005 vrij voor het 
openingstoernooi. 
De agenda wordt in ieder geval gepubliceerd in het maartnummer 
van Gekras, dat kort voor het openingstoernooi verschijnt. 
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HALLO JEUGDLEDEN VAN HET KRAAIENVELD 
Het jaar 2004 is al weer bijna voorbij en het tennisseizoen lijkt al weer lang geleden te 
zijn afgelopen. Jullie hoofden staan waarschijnlijk naar Kerstvakantie, feesten, 
vuurwerk, naar schaatsen en sneeuw. Diegenen van jullie die dit lezen, willen 
misschien toch nog even met ons mee terug gaan naar de leukste tennisfeiten van het 
afgelopen seizoen. 
 
Zelf weet je natuurlijk het beste wat jij leuk 
hebt gevonden. Of dat nu lekker vrij 
tennissen was, een toernooi, de 
tennislessen, de competitie of de 
clubkampioenschappen …….dat maakt 
niets uit. In dit blad vinden jullie een aantal 
gebeurtenissen beschreven door 
verschillende mensen. Geniet er van. 
 
Gerard schrijft al over de basisschool 
jeugdleden. Ik zal me daarom beperken tot 
de tennis hoogtepunten van de oudere 
jeugd. 
Als eerste denk ik dan terug aan de 
zondag competitie van de jongens in de 
leeftijd van 12 t/m 17 jaar oud. Zeven 
jongens, te weten Roel, Eric, Arjan, 
Rutger, Rick, Mike en Nick deden mee 
aan deze zondag competitie 2e klasse van 
de KNLTB. Dat was een te groot aantal, 
maar ze genoten er van en eindigden in 
hun poule in de middengroep. Niet 
onverdienstelijk voor de eerste keer in de 
zondagcompetitie! 
 
Ook denk ik nog even terug aan dat 
spetterende invitatietoernooi van eind 
augustus………. 
Spetterend was het ja, alleen jammer 
genoeg spetterde het van de regen! 
Volgend jaar beter. 
 

 
Spetters. 

 
Tot slot wil ik jullie mee terug nemen naar 
de clubkampioenschappen 2004 met twee  
categorieën voor de jongens en een 
mixdubbel poule. Het is het vermelden 
waard dat bij de jongens Yoep en David al  
mee mochten doen om zodoende meer 
aan hun trekken te kunnen komen. 
In de finale van de mix dubbel, die dit jaar 
jammer genoeg slechts uit drie teams 
bestond, stonden Roel en Marleen 
tegenover Vincent en Laura. De eerste 
twee wonnen de wedstrijd. 
De finale van de jongens B werd 
gewonnen door Zegert Verhoef. Hij won 
van Marco Swaab met 6-4, 6-1 en hij mag 
als beloning volgend jaar met jongens A 
mee spelen. Een hele prestatie trouwens 
voor deze beide heren die dit jaar pas lid 
zijn geworden!   
Na spannende halve finales stonden dan 
toch op de finaledag Koen en Roel 
tegenover elkaar om de strijd aan te gaan 
om de fel begeerde beker van jongens A. 
Het was een zinderende wedstrijd naast 
een evenzeer zinderende finale van de 
heren op de andere baan(zij deden er 
zelfs nog iets langer over, hetgeen 
meestal voor de jeugd is weggelegd). 
Natuurlijk werd het, bijna volgens traditie, 
een driesetter die uiteindelijk door Koen 
gewonnen is in 7-6, 3-6, 7-5. 
 
Dat jullie je niet hebben opgegeven voor 
het slottoernooi, hebben wij als 
jeugdcommissie als volgt opgevat: voor de 
oudere jeugd geldt een slottoernooi niet 
omdat zij gewoon het hele jaar door op de 
tennisbaan te vinden zijn! 
 
Annemiek Volker 
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JONG TEGEN OUD 
In het eerste deel van Gekras staat al een stukje over de wedstrijd van de kampioenen. 
De dag na de clubkampioenschappen speelden de kampioenen en finalisten van de 
jongens tussen de 12 en 17 jaar tegen de sterkste spelers van de senioren.  
 

Er waren ook nogal wat vaders en 
moeders naar de baan gekomen om te 
kijken. Je weet toch maar nooit of zoonlief 
een beginnende Richard Krajicek is… 

 
Vincent Staal en Roel van Dijk 
 
De eerlijkheid gebied te zeggen, dat er 
een groot leeftijdsprobleem is in de club. 
De sterkste senioren zijn allemaal boven 
de 35! Dat is minstens 20 jaar verschil met 
de jongens op de foto’s.  
Het werd wel duidelijk dat de jongeren op 
techniek, snelheid en  conditie nu al van 

de ouderen kunnen winnen. Alleen op 
kracht zijn de meeste ouderen hun nog de 
baas.   
Die kracht laat – gezien de leeftijd van de 
jongens – nog wel een paar jaar op zich 
wachten. Maar ik denk wel dat deze 
jongens volgend jaar volwaardige 
tegenstanders kunnen zijn van de 
ouderen. 
Uw redacteur pleit in dit nummer daarom 
twee keer voor het meedoen van de 
jongens aan de clubkampioenschappen. 
Want de ouderen én de jongeren hebben 
er recht op om te weten, wie echt de 
sterkste van de club is. 
 
Beste Vincent , Roel, Koen en Rutger: blijf 
vooral tennis spelen, want over 1 of 2 jaar 
wordt een van jullie clubkampioen. 
Beste vaders en moeders: ik weet niet of 
jullie zoon een echte Krajicek wordt 
(waarschijnlijk is hij daarvoor nu al te oud). 
Maar ik weet wel zeker dat deze jongens 
hele goede en sportieve tennissers zijn; 
dus stimuleer ze vooral om er mee door te 
gaan. 
JM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koen Perryck en Rutger Verhoef
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HIER HAD UW ADVERTENTIE 
KUNNEN STAAN !!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Ook in 2005 kunnen we de steun van de Vrienden van het Kraaienveld goed gebruiken, 
bijvoorbeeld voor de verdere inrichting van het clubhuis en het terrein. 

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

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

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

pagina en voor €75 is deze hele bladzijde voor u. 
 

Heeft u interesse? Bel of mail Jan Maasen (0346-281006; jmaasen@euronet.nl). 
 

 

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

 
 

mailto:jmaasen@euronet.nl
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 8-12 JAAR 
Op vrijdag 17 en zaterdag 18 september werden, ook bij de basisschooljeugd, de 
finales gespeeld van de clubkampioenschappen enkel en gemengd dubbel. Na een 
periode van vier weken met voorwedstrijden werden er spannende finales gespeeld. 
Lees maar… 
  
Het was duidelijk te zien dat de kinderen 
(8 – 12 jaar) die trouw de tennislessen 
hebben gevolgd en de meiden die 
competitie hebben gespeeld het best 
gepresteerd hebben. Bij de jongens F won 
Kylian de Koning in de finale na een 
spannende wedstrijd van Thijs Driessen 
met 3-2. Bij meisjes F was Bianca Brand 
in de finale met 3-2 te sterk voor Veerle 
Driessen.  Spannend was het bij de finale 
meisjes E tussen Marjolein van Zijtveld en 
Eline Geurtsen. Met name in de eerste set 
heeft  Marjolein  de favoriete Eline goed 
partij gegeven. Onbevangen zoals ze is 
gaf ze zich helemaal. Met strakke ballen 
en stevige rally’s bestookten beiden 
meiden elkaar. Toch ging de eerste set 
uiteindelijk met 6-4 naar Eline die wat 
minder fouten maakte.  In de tweede set 

stopte Eline wat meer power in haar 
slagen en dat was goed te merken. Met 6-
1 maakte ze het karwei af tegen een 
somtijds nog behoorlijk tegenspartelende 
Marjolein.  Bij de jongens E is de finale 
tussen Floris Blankert en Fons van Klaren 
wegens ziekte van Fons op 24 september 
gespeeld. De einduitslag was 6-2 en 6-4 in 
het voordeel van Floris. Met name de 
laatste set was spannend. Naarmate de 2e 
set vorderde, kwam Fons steeds beter in 
zijn spel.  Beide superboys speelde toen 
harde en strakke ballen. Een 
geëmotioneerde Fons moest uiteindelijk 
de set en partij uit handen geven.  
  
Marleen van Walbeek, Ingrid en Gerard 
Brand 

  
V.l.n.r. staand: 
Rick Peeters, 
Thijs Driessen, 
Eline Geurtsen, 
Marjolein van 
Zijtveld en  
Lois de Koning. 
 
V.l.n.r. hurkend: 
Kylian de Koning, 
Bianca Brand en 
Veerle Driessen.
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HANDICAPTOERNOOI BASISSCHOOLJEUGD 
Is het nu een ‘handicaptoernooi’ of een gehandicaptentoernooi’? Uw redactie houdt 
het op een toernooi waar je met een handicap speelt, dus dat wordt een 
handicaptoernooi. Maar de verwarring over de naam leidt wél tot leuke 
misverstanden.. 
 
Het leek een verregende dag te 
worden, die woensdag 25 
augustus 2004. Maar na twee 
flinke buien kwam toch de zon 
door en dat was heerlijk. Het 
toernooi begon direct goed. Eline 
arriveerde op de fiets met een arm 
in een mitella en haar hoofd zat 
gewikkeld in een bloederig verband. Wij 
schrokken ons dood en wij dachten  dat ze 
van de fiets gevallen was. Maar toen 
zagen wij Marjolein met één been in het 
verband. Het kwartje viel. Sommige 
kinderen nemen een 
gehandicaptentoernooi wel erg letterlijk. 
Het toernooi had twee onderdelen: 
tennissen met handicap en een estafette. 

Wij startten het toernooi met 
ballonnen die je onder één arm 
vast moest houden. Daarna 
gingen de kinderen estafette 
lopen met water .  
 

Tot slot was het pannenkoeken 
eten. Marleen had een hele stapel 

pannenkoeken  gebakken voor de 
kinderen. De kinderen hebben ervan 
gesmuld. Al met al een leuke dag en alle 
kinderen hebben een presentje gekregen. 
Rest ons Margot Blankert te bedanken 
voor haar hulp bij het toernooi. 
 
Marleen & Ingrid 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gehandicapten-
toernooien voor de 
jeugd bestaan 
echt. 
Hier geeft Esther 
Vergeer les in 
rolstoeltennis. 
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VERSLAG MINITENNISTOERNOOI 
Tennis is een wedstrijdsport. Ook voor kinderen is het leuk om wedstrijden te spelen. 
Daarom worden er door de KNLTB ook wedstrijden voor jonge kinderen 
georganiseerd. De vader van Frank Dijkstra vertelt hoe dat gaat. 
 
Marleen van de jeugdcommissie vroeg of 
Frank zin had om mee te doen aan een 
minitennistoernooi, die op 7 november jl. 
gehouden werd in het tenniscentrum in 
s’Graveland. Tijdens dit regionale 
indoortoernooi moest Frank 3 wedstrijdjes 
van 20 minuten spelen tegen 
leeftijdgenootjes. Alle deelnemers spelen 
geen competitie en de velden zijn 
ongeveer een kwart van een normaal 
speelveld. (Alle meisjes en jongens zijn 9 
jaar of jonger.)  
De eerste wedstrijd speelde Frank tegen 
een jongetje, die net iets beter was dan hij. 
In 20 minuten tijd speelden ze 7 
spannende games met veel leuke rally’s. 
Helaas werd deze wedstrijd met 7-0 
verloren. 

De tweede wedstrijd speelde Frank ook 
weer tegen een goede jongen. Deze 
jongen  speelde niet met zijn backhand en 
had een veel te groot racket. Toch won hij 
alle games met een minimaal verschil. 
Frank verloor met 8-0. 
De laatste wedstrijd was wederom een 
gelijk opgaande strijd. (alhoewel je dat niet 
aan de uitslagen  van de vorige 
wedstrijden zou zeggen)  Frank won de 
laatste wedstrijd met 6-3. 
Al met al een leuke en leerzame 
tennismiddag. 
 
 
Fam.Dijkstra 
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SLOTTOERNOOI BASISSCHOOLJEUGD 
Gezegend door een prachtige herfstdag hebben de tenniskinderen op  15 oktober 2004 
een geweldig slottoernooi afgewerkt. Het is iedere keer weer een verrassing hoeveel 
kinderen er komen opdagen. Het waren dit keer 6 meiden en 5 jongens.  
 
Bij de meiden konden  we twee poules op 
sterkte vormen en bij de jongens helaas 
maar één. We hadden beperkte tijd, zodat 
alleen de meisjes A één volledige jeugdset 
hebben kunnen spelen. De overige poules 
moesten beperkt blijven tot één set van vijf 
games. 
In de poule van Eline Geurtsen , Fieke van 
Klaren, en Bianca Brand was Eline de 
sterkste door zowel Bianca  met 4-0 als 
Fieke met 4-2 aan de kant te zetten. Fieke 
versloeg vervolgens Bianca met 4-3 en 
werd daardoor tweede en Bianca dus 
derde in de poule. 
Bij de allerjongste meiden werd Laura 
Dijkstra eerste  door Juliette van der 
Keuken en Julia Mientjes met 5-0 en 4-1 
aan de kant te zetten. Julia werd tweede 
door Juliette met 3-2 te verslaan. Juliette 
werd dus derde in haar poule. 
Bij de jongens werden wij verrast door het 
spel van de 7-jarige Frank Dijkstra. Frank 
en Thijs Driessen speelden de eerste partij 
die Thijs uiteindelijk nipt met 3-2 naar zich 
toetrok. Een andere spannende partij werd 
gespeeld tussen de twee sterkste jongens 
Floris Blankert en Fons van Klaren. Ook 
hier won Floris nipt met 3-2.  
 
Floris Blankert  – Maxim v.d. 
Keuken 

5-0 

Floris Blankert – Frank Dijkstra 5-0 
Floris Blankert  - Thijs Driessen 5-0 
Maxim v.d. Keuken – Fons van 
Klaren 

1-4 

Maxim v.d. Keuken – Frank Dijkstra 4-1 
Fons van Klaren – Frank Dijkstra 4-1 
Fons van Klaren – Thijs Driesen 5-0 
 
De grand finale werd gespeeld door Floris 
Blankert en Eline Geurtsen. Zij gingen 
voor de eerste prijs, de tennistas. Wij 
dachten dat Eline het karwei wel zou 
klaren. Ze had Floris al eerder verslagen.  
Dus niet. Het werd een duidelijke 
overwinning voor Floris  (4-1). 
 

 
Eline won net niet. 
 
De slotpartij werd om 19:00 uur gespeeld 
en daarna konden we pas beginnen met 
het slotdiner. Het diner was bereid door 
Marleen. Ingrid had voor de drinks, de 
borrel en toetjes gezorgd. Het was 
inmiddels behoorlijk koud geworden en de 
kinderen hadden best trek. Macaroni met 
balletjes gehakt en tomatensaus. Het 
smaakte de kinderen en ook ons geweldig. 
De vele ouders die hun kinderen wilden 
ophalen, keken met hongerige blikken 
naar het uitgestalde voedsel.  Maar die 
werden rustig gehouden met een borrel.  
Toch konden een aantal moeders de 
verleiding niet weerstaan om ook een 
hapje te proeven. Er was meer dan 
genoeg. Voor de kinderen maakte het 
niets uit, die genoten. 
 
Zie ommezijde. 
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Vervolg slottoernooi basisjeugd 
Vervolgens de prijsuitreiking. Omdat we 
iedereen iets wilde geven hadden we voor 
wat extra prijzen gezorgd. Daarna 
opruimen, afsluiten en naar huis met een 
voldaan gevoel. 

Rest ons René van de Keuken te 
bedanken voor zijn hulp bij het verzorgen 
van het diner. 
 
Marleen, Ingrid & Gerard 

 
 
 

DE JEUGDCOMMISSIE WENST 
ALLE JEUGDLEDEN 

EEN HEEL SPORTIEF 2005 
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