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BESTUURSINFORMATIE 
 
Westbroekse tennisvereniging Het Kraaienveld 
Accommodatie: Pr Christinastraat 2, Westbroek 
Postadres :  Kerkdijk 149, 3615 BD  Westbroek 
Bankrekening: 36.91.09.171 RABO bank Westbroek 
 
Bestuur: 
Voorzitter  Roger Snell  Kerkdijk 149  Westbroek 0346-281037 
Penningmeester Teuni Böcker  Dr Welfferweg 86a Westbroek 0346-281510 
Secretaris  Hans Volman  Ds Ulferslaan 21 Tienhoven 0346-281186 
Bestuurslid (AC) vacature 
Bestuurslid (BC) Fokko Sijtsma  Ln van Niftarlake 64a Tienhoven 0346-281612 
Bestuurslid (JC) vacature 
Bestuurslid (Gekras) Jan Maasen  Wolkammerweg 26 Westbroek 0346-281006 
 
Activiteitencie: Bonne Buurmans Wolkammerweg 6 Westbroek 0346-281290 

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

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

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

   Roger Snell  Kerkdijk 149  Westbroek 0346-281037 
   Ingrid Brand  Ds Ulferslaan 23 Tienhoven 0346-281113 
   Gerard Brand  Ds Ulferslaan 23 Tienhoven 0346-281113 
   Marleen van Walbeek Dr Welfferweg 46 Westbroek 0346-281075 
 
Barcommissie: Co Daalhuizen  Wolkammerweg 36 Westbroek 0346-281953 
Schoonmaak:  Marleen Volman Ds Ulferslaan 21 Tienhoven 0346-281186 
 
Ledenadministratie: Teuni Böcker  Dr Welfferweg 86a Westbroek 0346-281510 
 
Trainster:  Jacquelien Roost Ch Weddepohllaan 44 Holl Rading 035-5771996 
 
Wedstrijdleider: Joke van der Feest  Bg huydecoperweg 22 Westbroek 0346-281090 
 
Contributies 2005: 
Senioren € 115,50 / junioren € 60,50 / studenten € 82,50. 
Gezinslidmaatschap € 275 (2 ouders met 1 kind tm 17 jaar; overige kinderen € 17,50) 
Gezinslidmaatschap € 165 (1 ouder met 1 kind tm 17jaar; overige kinderen € 17,50) 
Winterlidmaatschap € 66 (van 1 november tm 31 maart) 
Introductieabonnement € 115,50 (een heel jaar, één persoon tegelijk introduceren) 
 
Aanmelding en opzegging lidmaatschap: 
Uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie: opzegging voor 1 december van het lopende jaar; 
tussentijdse opzegging en / of restitutie van contributie is niet mogelijk. Bij inschrijving wordt eenmalig 
een inschrijfgeld berekend van €12,50; tevens wordt eenmalig een borg gevraagd van € 7 voor een 
sleutel van het hek en van het clubhuis (de clubhuissleutel is niet voor junioren).  
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VAN DE VOORZITTER 
Onze voorzitter heeft de zomer al helemaal achter zich gelaten. Hij is op zoek naar 
iemand die met het bestuur extra inkomsten wil proberen te verwerven; in goed 
Engels een ‘fundraiser’.  
 
Beste Kraaienvelders, 
 
Het zomerseizoen is voorbij en volgens mij 
is het een goede zomer geweest!  Ik 
hoorde veel klachten over het weer, maar 
wat mij betreft, waren er niet veel dagen 
waarop je niet kon spelen.  En natuurlijk 
was deze zomer veel langer dan normaal, 
omdat September en October zo prachtig 
zijn geweest. 
  
Er zijn dit jaar veel activiteiten geweest, 
maar voor mij waren de hoogtepunten het 
toernooi met TC Groenekan (zie verslag), 
de clubkampioenschappen in September 
en het slottoernooi in October.  
De finaledag van de kampioenschappen 
op 18 September was een fantastische 
dag.  Erg goed georganiseerd met extra 
‘backup’ van Annemiek’s jeugdafdeling: 
dank je wel Agnes, Marleen en René.  Het 
clubhuis en de tuin zagen goed uit en de 
extra bloemen gaven een feestelijke sfeer.  
Er waren bergen voedsel en de omzet van 
de bar vloog omhoog.  Gefeliciteerd Marc, 
Gerard en Ingrid. Het tennis was ook 
goed!! Dus hulde aan alle deelnemers.   
 
Het clubhuis ziet er nu ook mooi uit!  Huib 
is in de loop van de zomer met zijn kwast 
bezig geweest; hartelijk bedankt daarvoor. 
Ook een dank je wel aan René en Evert 
de Graaf (geen lid) voor de extra 
fietsrekken.   
Ik blijf nog even bedanken, omdat ik heb 
gehoord dat straks Marleen Volman zal 
verhuizen. Het zal dan voor haar 
onmogelijk zijn om het clubhuis schoon te 
maken.  Nogmaals bedankt voor jouw 
werk gedurende de laatste twee jaren.  Is 
er iemand anders van de jeugdleden, die 
wil dit klusje doen? Het levert een klein 
beetje zakgeld op! (En anders zal ik 
Marietta vragen een rooster van 
vrijwilligers te maken). 
 
Als ik over vrijwilligers spreek……..  Is er 
een lid, die wil mee doen met het bestuur 

als een soort ‘fundraiser’?  Dit een taak 
(naast de penningmeester), om te 
proberen extra geldbronnen aan te boren. 
We hebben als vereniging extra inkomsten 
nodig voor onze ‘goede doelen’. Daarbij 
gaat het bijvoorbeeld om meubilair voor 
het clubhuis, een windscherm op het 
terras, uitbreiding van de tegels bij de 
tennismuur, een nieuwe 
scheidsrechtersstoel en andere nuttige 
zaken. Wij zoeken iemand die in staat is 
om sponsors in Westbroek en Tienhoven 
te benaderen, om creatieve activiteiten te 
(laten) organiseren zoals een ‘sponsored 
walk’ of een rommelmarkt en om op 
andere creatieve manieren geld te 
verdienen (een bedrijf dat tegen betaling 
zijn naam wil verbinden aan de 
clubkampioenschappen?). Als je talenten 
hebt op dit gebied, neem dan alsjeblieft 
contact met me op! 
 
Ik verheug me op de wintercompetities en 
een energieke onderhoudsbeurt rond de 
banen. Hopelijk kunnen er een paar 
bomen weg, zodat ik minder bladeren heb 
op te ruimen!!!,  
 
Roger Snell 
ook namens het bestuur. 
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ACTIVITEITENAGENDA 2006 
 
ZORG DAT U ER BIJ BENT IN 2006. 
NEEM DEZE DATA OVER IN UW AGENDA! 
 
 

 Dag: Datum: Tijd:  

 Donderdag 2 februari 2006 20.00 Algemene 
ledenvergadering. 

     

 Zondag 2 april 2006 11.00 Finales wintercompetitie 

   14.00 Openingstoernooi 

 Maandag  3 april 2006 19.30 Start herentoss 

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

 Zondag  14 mei 2006  Start voorronden 
dubbelkampioenschap 
dames- en herendubbel 

 Zondag 11 juni 2006 11.00 Finales 
dubbelkampioenschappen 
senioren en junioren 

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

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

 Zondag  17 september 2006  11.00 Finales clubkampioenschap 
senioren en junioren 

 Zondag  22 oktober 2006 13.00 Slottoernooi 

  Begin december 2006  Start wintercompetitie 

 
 
 
Voor informatie de activiteitencommissie: 
 
Bonne Buurmans  Wolkammerweg 6  Westbroek 0346-281290 
Joke van der Feest  Bg Huydecoperweg 22 Westbroek 0346-281090 
Marc Peeters   Kerkdijk 130   Westbroek 0346-266395 
Agaath van Klaren  Kerkdijk 55   Westbroek  0346-281144 
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VAN DE REDACTIE 
Uw redacteur heeft zowel goed als slecht nieuws. De komst van twee nieuwe 
adverteerders en het vertrek van een gewaardeerd columnist. 
Maar aan het eind van deze Gekras, blijkt dat jongensdromen uit kunnen komen… 
 
Hans Klaase heeft de laatste jaren onder 
meer wegens gezondheidsredenen weinig 
kunnen tennissen. Toch heeft hij, 
grotendeels als toeschouwer, ons 
clubleven gevolgd en in dit blad 
becommentarieerd. Hans zette nog wel 
eens kritische kanttekeningen, bij wat hij in 
de club zag gebeuren. Maar Hans leverde 
zijn commentaar altijd met liefde voor de 
club. 
In zijn column op bladzijde 21 kondigt 
Hans zijn afscheid als columnist aan. Daar 
hebben we begrip voor, uiteraard… Maar 
jammer is het wel, want het is goed als 
iemand ons af en toe eens een spiegel 
voorhoudt.  
Daarom: een welgemeend dankjewel, 
Hans! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prettige feestdagen en een gezond en sportief 

2006. 
 
Gelukkig is er ook positief nieuws. Gekras 
heeft twee nieuwe adverteerders.  Abacus 
tuinen van Kees Hasenaar is bereid ons 
blad te steunen met een advertentie. Piet 
van Barneveld en Jan van Ewijk van B&E 
aannemers doen hetzelfde. Namens alle 
leden van de tennisvereniging heten wij ze 
welkom in ons blad. 
Aan het eind van het jaar besteden we 
altijd aandacht aan onze vrijwilligers, 
adverteerders en sponsors. Bedenk hoe 
belangrijk deze mensen voor onze 
vereniging zijn. Het bestuur heeft een 
cadeautje voor ze gekocht; kijk maar eens 
op bladzijde 23. 

Als u de komende maanden op de baan of 
elders in Westbroek een mooie witte 
baseballcap met het logo van onze 
vereniging ziet, geef de eigenaar dan even 
de complimenten. Hij of zij is er mede 
verantwoordelijk voor dat u bij het 
Kraaienveld zo gezellig kunt spelen. 
 
Tenslotte weer dank aan de schrijvers van 
stukjes voor dit blad: Bonne Buurmans, 
Herman Böcker, Hans Klaase en Roger 
Snell. U mist de voltallige jeugdcommissie. 
Hoe dat komt leest u op bladzijde 27. 
Ter vervanging hebben we voor jong en 
oud een echt jongensverhaal. Want 
jongensdromen komen soms wel en soms 
niet uit. Kijk maar op bladzijde 31 en 
volgende. 
 

 
 
Jan Maasen 
jmaasen@euronet.nl
 
Het volgende nummer verschijnt in 
maart 2006; u kunt uw bijdragen 
inleveren tot 15 februari. 

mailto:jmaasen@euronet.nl
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T.V. HET KRAAIENVELD TEGEN T.C. GROENEKAN 
Op zaterdag 13 augustus ging een ploeg van 6 dames en 8 heren vanuit Westbroek 
richting Groenekan om een vriendelijke wedstrijd tegen T.C. Groenekan te spelen.  
Vriendelijk omdat het vriendschappelijk was, maar vooral omdat onze gastheren en 
dito dames uit Groenekan buitengewoon aardige mensen bleken te zijn.  
 
Eerlijk is eerlijk, wij zijn in Westbroek een 
beetje voorzichtig als het om mensen uit 
een ander dorp gaat. Wie hier niet 
geboren is, blijft nog heel lang ‘een 
buitenlander’. En met andere dorpen als 
Tienhoven en Maartensdijk hebben we 
een gezonde rivaliteit. En Groenekan? Is 
dat niet een soort Bilthoven?  
 
We waren uitgenodigd door de grote man 
van TC Groenekan: de 
alomtegenwoordige Kees Overvest. Hij 
heeft een eredivisieteam in zijn club en we 
hadden tevoren wel even geïnformeerd of 
die spelers ook meededen. Helaas waren 
ze allemaal verhinderd en in het 
buitenland. 
Het weer was lekker warm, rustig en niet 
te veel wind. Ideaal voor goed tennis. We 
konden dus genieten van de mooie 
condities en vanaf het terras konden we 
lekker kijken naar de spelers op baan1. 
Verder werd er gespeeld op twee andere 
banen. 
 

 
Terras bij baan 1. 
 
De toernooivorm was: spelen om 8 
games. Uitslagen van 4-4, 5-3, 6-2, 7-1 en 
(helaas ook één keer) 8-0. De vorm is een 
mooie aanrader voor de 
activiteitencommissie: bij 8 games kan 
iedereen twee keer serveren;  8 games 
blijken, over veel partijen gerekend, 
gemiddeld bijna een half uur te duren; 

iedereen kan zonder tijdsdruk zijn of haar 
partij uitspelen.  
 

 
Marrietta staat klaar voor een backhand tegen 
de ‘buitenlanders’ uit Groenekan. 
 
Het Kraaienveld begon fantastisch en 
binnen een mum van tijd hadden we twee 
partijen gewonnen en één  gelijk. Er riep al 
iemand overmoedig waar die 
buitenlanders gebleven waren? 
Maar Groenekan had daarmee al gauw 
door dat onze bedoelingen serieus waren 
en zij verhoogden het niveau.  Dus, toen 
puntje bij paaltje kwam, bleek dat 
Groenekan ook zonder ‘buitenlanders’ van 
Westbroek kan winnen. Eigenlijk ging dat 
uiteindelijk makkelijker dan verwacht. De 
eindstand was 136 games voor 
Groenekan tegen 88 games voor 
Westbroek. 
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Vervolg TC Groenekan 
 
Kees Overvest (manager van TC 
Groenekan) had een prachtige 
wisselbeker aangeschaft. Je zag aan hem 
dat hij blij was dat het ding een jaar in zijn 
eigen prijzenkast kwam te staan. 
 

 
Links Kees Overvest. 
 

Maar we hebben afgesproken dat op 12 
augustus 2006 een “return match” bij ons 
thuis zal worden gespeeld. Dan hebben 
we thuisvoordeel en dan moet het lukken 
om de beker naar Westbroek te halen. We 
moeten alleen nog even gauw een derde 
baan regelen… 
Enthousiast vertrokken wij aan het eind 
van de dag weer naar Westbroek met heel 
veel dank aan Kees O., Thea, Dick, 
Martin, Kees G., Carla, Hans, Miep, 
Gerard van A., Daniëlle, Gerard M. Joke, 
Frank en Cees van B. van T.C. Groenekan 
voor hun gastvrijheid en een erg leuke 
dag. 
 
Roger en Jan namens de deelnemers uit 
Westbroek: 
Joke vd Feest  Jan Overeem 
Marietta Snell  Roger Snell 
Susan Klaase  René vd Keuken 
José Stortelder Jan Maasen  
Teuni Böcker  Herman Böcker 
Ciska Janssens Niek Janssens 
Fokko Sijtsma  Huib Stekelenburg 

De verbroedering na afloop…  
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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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ROEL VAN DIJK (14) IS DE STERKSTE TENNISSER VAN 
WESTBROEK EN TIENHOVEN 
TV het Kraaienveld is opgericht in 1988 door een aantal enthousiaste dertigers. Deze 
mensen zijn nu allemaal boven de vijftig, maar tot vorig jaar werden de 
clubkampioenschappen gedomineerd door deze generatie.  
Clubtrainster Jacqueline Roost en de jeugdcommissie gaven vorig jaar al het sein dat 
een groep talentvolle jeugdleden inmiddels sterk genoeg was om het tegen de 
senioren op te nemen. Dit jaar mochten vier geselecteerde jongens van 14 tot en met 
17 jaar oud voor het eerst meedoen met de clubkampioenschappen voor volwassenen. 
En dat hebben we geweten… 
 
In de kruisfinales waren alleen de vier 
jeugdleden nog over. Zij bevochten 
onderling de titel, die vorig jaar nog door 
Rob Fokker (50) werd opgehaald. In twee 
prachtige wedstrijden streden Arjan van 
Noort (17), Koen Perryck (16), Roel van 
Dijk (14) en Rutger Verhoef (15) om de 
finale plaatsen. 
Op zondag 18 september speelden van 
Dijk en Verhoef om de seniorentitel. Roel 
van Dijk won afgetekend met 6-0 en 6-1. 
Dat is geen uitschieter, want Roel won ook 
al de open toernooien van Tautenburg en 
Groenekan in zijn leeftijdsklasse. 
 

 
Een bijzondere vermelding bij de 
herenkampioenschappen verdient Gert 
Dijkstra. Hij is de enige senior, die een 
wedstrijd van de jeugd wist te winnen. Hij 
won daarbij ook nog van de latere 
kampioen!  
Dit waren de uitslagen: 

 
Poule A  
  
Gert Dijkstra – René vd 
Keuken 

ng 

Gert Dijkstra –Gerard Brand 6-2 6-2 
Gert Dijkstra – Roel van Dijk 2-6 7-5 6-4 
Gert Dijkstra – Koen Perryck 2-6 5-7 
René vd Keuken - Gerard 
Brand 

4-6 0-6 

René vd Keuken- Roel van 
Dijk 

0-6 0-6 

René vd Keuken - Koen 
Perryck 

0-6 1-6 

Gerard Brand - Roel van Dijk ? 
Gerard Brand - Koen Perryck ? 
Roel van Dijk - Koen Perryck 6-3 2-6 6-2 
  
 
Poule B  
  
Marc Peeters – Huib 
Stekelenburg 

3-6 5-7 

Marc Peeters – Arjan van 
Noort 

5-7 6-4 2-6 

Marc Peeters – Rutger 
Verhoef 

3-6 7-5 6-7 

Huib Stekelenburg - Arjan 
van Noort 

6-3 3-6 3-6 

Huib Stekelenburg - Rutger 
Verhoef 

7-5 5-7 4-6 

Arjan van Noort - Rutger 
Verhoef 

4-6 4-6 

  
 
Kruisfinales  
  
Rutger Verhoef – Koen 
Perryck 

6-2 2-6 6-4 

Roel van Dijk – Arjan van 
Noort 

6-3 6-2 
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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 
 NA-BEWERKING, beitsen, borstelen, schuren 
  FINISHING kan door ons verzorgd worden, zoals: lakken, glasparelstralen, verzinken e.d.  

mailto:info@dewildemetaal.nl
http://www.dewildemetaal.nl/
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BIJ DE DAMES ZIJN DE SENIOREN (NOG) DE BAAS 
De herensenioren kunnen het kampioenschap wel vergeten (zie vorige bladzijde), 
maar bij de dames laat de opvolging nog even wachten. Hier zijn de 35-plussers nog 
steeds de baas. Heren, die kampioen willen worden, dienen dus uit te wijken naar het 
gemengd dubbel!    
 
Bij de meisjes gaat de opvolging van de 
senioren allemaal wat langzamer dan bij 
de jongens. Bij de meiden zit het grote 
talent in de leeftijdsgroep tot 12 jaar. Bij 
Het Kraaienveld wachten ze in spanning 
op de doorbraak van deze meisjes, want 
de seniorendames zijn niet zo competitief. 
Voor de clubkampioenschappen waren 
slechts drie inschrijvingen. Agaath van 
Klaren (35+) werd kampioen tegen Ingrid 
Brand (ook 35+) met 6-4 7-5. Ook Ineke 
Bueno deed mee, maar zij werd in de 
voorronde uitgeschakeld. 
Agaath won al haar voorwedstrijden. Ze is 
dus een heel terechte kampioen, al was ze 
zelf ontevreden over haar spel in de finale. 
Kijk dames: ‘that’s the spirit’. 
 

  
Links Agaath; rechts Ingrid. 
 
In het gemengd dubbel waren er zeven 
deelnemende teams, die in een halve 
competitie streden om de finaleplaatsen. 
Susan Klaase (35+) en Huib Stekelenburg 

(50) versloegen overtuigend al hun 
tegenstanders. In zeven wedstrijden 
hoefden zij slechts één set af te staan. 
 
Gemengd dubbel  
Marrietta&Roger S. vs  

Marjolein & Hans V. 
6-7 0-6 

Marrietta&Roger S. vs  
Susan K. & Huib. S. 

2-6 4-6 

Marrietta&Roger S. vs  
José S. & Jan M. 

5-7 6-1 6-2 

Marrietta&Roger S. vs  
Diana S. & Rick de G. 

6-4 6-3 

Marrietta&Roger S. vs  
Maaike de G. & Co de G. 

4-6 6-1 6-0 

Marrietta&Roger S. vs  
Agaath van K. & Marc P. 

4-6 6-2 0-2 
(opgave) 

Marjolein & Hans V. vs 
Susan K. & Huib. S 

6-7 7-6 5-7 

Marjolein & Hans V. vs 
José S. & Jan M. 

2-6 4-6 

Marjolein & Hans V. vs 
Diana S. & Rick de G. 

2-6 6-1 6-4 

Marjolein & Hans V. vs 
Maaike de G. & Co de G. 

6-2 6-4 

Marjolein & Hans V. vs 
Agaath van K. & Marc P. 

ng 

Susan K. & Huib. S vs 
José S. & Jan M. 

7-6 6-4 

Susan K. & Huib. S vs 
Diana S. & Rick de G. 

7-6 4-6 7-5 

Susan K. & Huib. S vs 
Maaike de G. & Co de G. 

6-1 6-0 

Susan K. & Huib. S vs 
Agaath van K. & Marc P. 

6-2 6-4 

José S. & Jan M. vs 
Diana S. & Rick de G. 

6-1 5-7 2-6 

José S. & Jan M. vs 
Maaike de G. & Co de G. 

6-1 6-2 

José S. & Jan M. vs 
Agaath van K. & Marc P. 

6-4 0-6 6-2 

Diana S. & Rick de G. vs 
Maaike de G. & Co de G. 

6-4 7-5 

Diana S. & Rick de G. vs 
Agaath van K. & Marc P. 

6-3 6-4 

Maaike de G. & Co de G. vs 
Agaath van K. & Marc P. 

3-6 7-6 6-7 



  Pagina 14  

 
 
 
 

 
 
 
 



  Pagina 15  

GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO’S NOG 
Op de finaledag werden junioren en seniorenkampioenschappen gecombineerd. Dit 
wordt een mooie traditie, want het levert goede sport en veel toeschouwers op. Uw 
voorzitter heeft alle organisatoren al bedankt. Wij proberen de sfeer te schetsen met 
een aantal foto’s van de senioren. 
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en 

 
SPECIALISTEN IN HET GROEN 

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

 
 

  KACHELHUYS 
Van Rossum 

 

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

Ivette’s 
Haarstudio 

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

mailto:tvr@wanadoo.nl
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SLOTTOERNOOI 2005 
Zondagmorgen 23 oktober kwam het water met bakken naar beneden en menigeen zal 
zich afgevraagd hebben of je met zulk weer wel kan tennissen. 
Maar ja, er zijn nog enkele uren te gaan voordat het slottoernooi aanvangt, dus we 
nemen nog maar een kop koffie en wachten het af. 
 
Om één uur zou iedereen verzamelen in 
het clubhuis en wonder boven wonder 
begon het rond de middag op te 
houden met regenen. 
Om half een was het zelfs 
helemaal droog en konden wij 
rustig naar het tennispark fietsen. 
Bij aankomst in het clubgebouw 
bleken er een aantal mensen al 
behoorlijk actief geweest te zijn 
en werden wij ontvangen met 
koffie en appeltaart. 
De appeltaart uiteraard tegen 
betaling om de vereniging wat 
extra inkomsten te bezorgen. 
Alles prima verzorgd door Agaath en 
Marc. 
Tevens hadden deze voor broodjes en 
soep gezorgd, zodat niemand met een 
hongergevoel op de baan hoefde te staan. 
Om half twee werden de eerste  
wedstrijden gespeeld en na elk half uur de 
volgende serie. 
Alle uitslagen werden keurig bijgehouden 
door Bonne, die inmiddels over een 
uitgebreide ervaring beschikt in het in 
elkaar draaien van toernooien. 
Tijdens de wedstrijden werd ook nog naast 
de baan een ballon opgelaten, door een 
niet meespelend lid (Rick de Groot). 

Kennelijk is hij toe aan grotere ballen dan 
de gele die wij gebruiken. 

Helaas werkte het weer niet 
de hele middag mee en 
werd het rond vier uur erg 
donker met een paar hevige 
onweersklappen. 
Gezien de hoeveelheid 
regen die daarna uit de lucht 
kwam, is maar besloten om 
voortijdig te stoppen en ons 
te goed te doen aan ander 
vocht uit de bar. 
Nadat Bonne heeft zitten uit 
rekenen wie de meeste en 

wie de minste punten heeft vergaard in dit 
minitoernooi, kon Marc de prijzen aan de 
gelukkigen uitreiken. 
Annelies kwam in aanmerking voor de 
aanmoedigingsprijs, en Niek, terug van 
weggeweest, nam meteen op zijn eerste 
toernooi de hoofdprijs mee naar huis. 
Na nog een uurtje napraten, kon iedereen 
terugkijken op een toch nog gezellig en 
geslaagd toernooi.   
 
Herman  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jammer dat deze 

foto niet in kleur is; 
prachtige 

herfsttinten boven  
vlnr 

Annelies, Huib, 
Marrietta en Ad.
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NATUUR 
Hans Klaase kondigt in deze column zijn afscheid als columnist aan. Daar hebben we 
begrip voor, uiteraard… Maar jammer is het wel, want Hans heeft meer dan 10 jaar in 
dit blad geschreven.  Het is dan ook goed te begrijpen dat hij in dit stukje wat 
melancholiek van toon is. Bedankt Hans!  
 
Het najaar is aangebroken. De 
tennisbanen lagen er met het 
sluitingstoernooi bebladerd bij. Helemaal 
niet erg, het hoort bij de natuur. De eerste 
afspraken voor de komende 
wintercompetitie zijn alweer gemaakt. 
Lekker tennissen met, als het een beetje 
tegenzit, de wielerhandschoenen aan. 
Oerkreten als: ‘’Zullen wij het deze winter 
samen gaan doen’’, galmen door de lucht. 
Afspraken worden gemaakt en de lijsten 
worden ingevuld. Ja, als je tegenwoordig 
mee wilt doen moet je er snel bij zijn.  
 
De bladeren op de baan hebben tegen de 
achtergrond van kwetterende tennissers 
wat triests. De natuur last een rustperiode 
in, maar de mens gaat door. Een boom 
haalt de bruikbare elementen uit het blad, 
sluit het af met een kurklijst en het blad 
dwarrelt intussen naar beneden. Ze liggen 
een beetje zielig bijeen en wachten hun lot 
af. Straks komt een man met een grote 
bladhark en zwiept ze van de banen. 
Gelukkig is dit nog een beetje ouderwets. 
De trend van deze herfst is om met zo’n 
gillende bladzuiger de bladeren met 
geweld op te zuigen, ze te vermorzelen en 
daarna in de GFT-bak, of nog erger, in die 
grijze container te mieteren. Zo hoor je 
niet met de natuur om te gaan. Iemand 
met een beetje respect, verwerkt de 
bladeren in zijn eigen tuin tussen de 
planten. Het blad wordt door het 
bodemleven omgezet tot humus. 
Naderhand zal de boom, heester of wat 
dan ook, de organische stof gebruiken. In 
de winterperiode dient het blad ook als 
voedsel en schuilgelegenheid voor het 
kleine landleven en het grote bodemleven. 
Voor alles en iedereen komt energie vrij.  
 
Af en toe kan de energie bij de mens een 
beetje haperen. Dan krijg je momenten, 
die ernstig maar ook verdraaid lastig zijn 
om ze te herkennen en om er mee om te 

gaan. De gedachte van: ‘’Dat zal mij niet 
overkomen’’ of, ‘’Dat zal ik nooit krijgen, 
dat krijgen alleen oude mensen’’, strijden 
met elkaar. Zelf heb je alles in de hand om 
eraan te werken maar op het juiste 
moment faal je. Telkens neem je je voor 
om het anders te doen. De mens is een 
lastig wezen op deze aardkloot en kan zijn 
geaardheid maar moeilijk aanpassen. 
Soms ondervind je dat het niet gaat zoals 
je wenst.  
 
Dit tennisseizoen (op dat koude 
winterkampioenschap na) ligt 
langzamerhand achter ons en we maken 
ons op voor het volgende seizoen. We 
ruimen al het niet noodzakelijke op om 
een frisse start te maken. Dat is voor mij 
persoonlijk buiten de gezondheid, ook op 
sportief vlak, hard noodzakelijk.  
Aan alles komt een eind, ook aan mijn 
geploeter met deze column. Na 10 jaar 
neem ik van deze plaats afscheid van 
GEKRAS. Er komen straks andere 
momenten die voor mij, Susan en onze 
kinderen belangrijker zijn. Het gaat jullie 
allen goed en misschien tot op de 
tennisbaan.  
 
Hans Klaase 
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EMAIL SERVICE? 
Gekras verschijnt maar drie keer per jaar. Dat betekent dat de informatie behoorlijk 
kan achter lopen. Uw redacteur heeft een voorstel om naast Gekras een nieuwsdienst 
te starten. Daarop kan dan actuele informatie worden verstuurd per email. Om de 
belangstelling te peilen vraag ik iedereen om mij een email te sturen. 
 
Er kunnen allerlei 
redenen zijn om 
actuele informatie 
te verspreiden 
onder de leden. 
De 
activiteitencommis
sie heeft 
misschien nog 
een paar plaatsen 
over bij een 
toernooi dat over 
een week 
gehouden wordt. 
Of de 
baancommissie 
heeft vrijwilligers 
nodig voor een 
onderhoudsdag. 
Of de 
jeugdcommissie 
heeft het activiteitenschema te laat klaar 
voor Gekras en wil dat in januari naar de 
jeugdleden sturen. Of iemand zijn vaste 
tennismaat is geblesseerd en hij of zij 
zoekt een partner. In deze tijd van 
elektronica zijn er meerdere oplossingen.  
Het mooiste is natuurlijk een website. 
Misschien is er een lid, dat de tijd en de 
kennis heeft om een Kraaienveldwebsite 
te bouwen en te onderhouden? In dat 
geval kunnen we alle actualiteiten op de 
site zetten en ook met elkaar 
communiceren in een zogenoemd 
‘webforum’.  Voordeel van een website is 
dat je ook foto’s van toernooien en 
dergelijke kunt distribueren. 
Maar een goed alternatief is een 
zogenaamde ‘distributielijst’. Met een 
distributielijst kun je emails versturen naar 
een grote groep mensen, die zichzelf 
moeten aanmelden. Je wordt dus niet 
belaagd met ongevraagde email, maar je 
geeft zelf aan of je mee wilt doen. Je kunt 
ook antwoorden op de verzonden emails 
en via de lijst een gesprek of discussie 
starten.  

 
Voorbeeld: iemand wil wel een bezoek 
aan het toernooi in Rosmalen organiseren. 
Via de lijst kun je je dan aanmelden, maar 
je kunt ook ideeën aandragen voor de 
datum, het vervoer, het eten, enzovoort. 
Een distributielijst heeft ook een archief en 
dat kan via internet geraadpleegd worden. 
Bij voldoende belangstelling ben ik bereid 
om een distributielijst op te zetten en te 
beheren. 
 
Ik heb daarom twee vragen:  
1. Is er wellicht iemand die de tijd en 

de kennis heeft om een 
Kraaienveldwebsite te bouwen en te 
onderhouden? Stuur een email naar 
jmaasen@euronet.nl en we praten 
er over. 

2. Heeft u behoefte aan snelle 
informatie per email via een zgn 
distributielijst? Stuur een email naar 
jmaasen@euronet.nl en ik neem – 
bij voldoende belangstelling – de 
eerste stappen. 

Jan Maasen
 

mailto:jmaasen@euronet.nl
mailto:jmaasen@euronet.nl
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WIJ NEMEN ONS PETJE VOOR U AF 
Een club als het Kraaienveld kan alleen bestaan dankzij het werk van vrijwilligers, 
sponsors, adverteerders en andere goede gevers. Eén keer per jaar willen we deze 
mensen bedanken voor hun bijdrage aan onze club. Dit jaar doen we dat door aan al 
deze mensen een fraaie tenniscap uit te reiken met het logo van onze vereniging. 
 

 
petje af… 
 
Tennis is een beetje egoïstische sport. Je 
hebt natuurlijk een baan nodig en op zijn 
minst één tegenstander. Als dat voor jou 
genoeg is heb je met het verdere 
verenigingsleven niets te maken. Gelukkig 
verwachten de meeste leden meer van 
hun vereniging en zijn ze ook bereid daar 
iets voor te doen. Het Kraaienveld heeft in 
de bestuursinformatie maar liefst twintig 
namen van vrijwilliger staan; dat is 
ongeveer 15% van ons ledenbestand. 
Daarnaast zijn er inmiddels tweeëntwintig 
adverteerders in Gekras, die met hun 
bijdrage dit blad mogelijk maken. En 
verder zijn er nog verschillende bedrijven 
en leveranciers, die – gewoon uit 
vriendelijkheid – ons af en toe iets 
toestoppen of een mooie korting geven.  
Namens alle leden bedanken wij deze 
gevers voor hun bijdragen en hun inzet. 

 
Als blijk van waardering heeft het bestuur 
voor al deze mensen een fraaie, witte 
tenniscap laten maken met het logo van 
onze vereniging. De vrijwilligers, 
adverteerders en sponsors ontvangen 
deze cap bij dit nummer van Gekras. Op 
de foto’s ziet u de modeshow van 
voorzitter Snell met dit fraaie kleinood. 
 
Bent u nog geen vrijwilliger, dan kunt u de 
vereniging toch steunen. We hebben 
namelijk nog 50 caps extra laten bestellen. 
Als u zo’n pet koopt en u speelt er volgend 
jaar mee (de zon staat behoorlijk laag op 
het Kraaienveld), dan laat u zien dat u wat 
extra’s voor de vereniging over heeft.  
De Kraaienveld tenniscaps zijn te koop 
voor €5 (meer mag ook!) vanaf het 
openingstoernooi op 2 april 2006 en 
daarna bij elk ander toernooi. Verder kunt 
u ze na het openingstoernooi rechtstreeks 
bestellen bij Jan Maasen, Wolkammerweg 
26 (0346-281006 of jmaasen@euronet.nl). 
 
Maar let op: ziet u voor 2 april 2006 zo’n 
pet, wees dan extra aardig voor de 
drager; naar alle waarschijnlijkheid is 
hij of zij een belangrijke sponsor of 
vrijwilliger.  
 

mailto:jmaasen@euronet.nl
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DEELNEMERS WINTERCOMPETITIE 
Van toernooi-organisatoren Bonne Buurmans en Marc Peeters ontvingen wij de deelnemerslijst 
voor de wintercompetitie. Altijd handig, niet 
waar? 

e indeling is als volgt : 

ubbel : 

e Verbunt (282231) en Hans Volman 

006) 
. Herman en Teuni Böcker (281510) 

ren (281144) en Gerard Brand 

0834)          
5) en Huib 

oot (282168) en Co de Groot 

n Bannink (281186) en Joop v. Raak 
82231) 

reem (281603) en Rob Fokker 

oef (281183) en Huib Stekelenburg 

 (282168) en Co de Groot 

kstra (281111) en Jan Maasen 

(035-5770834) en Herman 

ammerts (561947) en Fokko Sijtsma 

nell (281037) en Bonne Buurmans 
81290) 

281115) en Agaath van 

640133057) en Annemiek 

 (035-5770834) en Teuni 

281006) en Marjolein 

art (281714) en Maaike de 
root (282168) 

 

 
D
 
Gemengdd
Poule A : 
1. Charlott
(281186) 
2. Roger en Marietta Snell (281037) 
3. Michel en Annelies Lammerts (561947) 
4. José Stortelder en Jan Maasen (281
5
 
Poule B : 
1. Agaath v. Kla
(0640133057) 
2. Niek en Ciska Janssens (035-577
3. Susan Klaase (28111
Stekelenburg (568995) 
4. Maaike de Gr
(0294-231677) 
5. Marjolei
(2
 
Herendubbel : 
1. Jan Ove
(572322) 
2. Ad Verh
(568995) 
3. Rick de Groot
(0294-231677) 
4. Gert Dij
(281006) 
5. Niek Janssens 
Böcker (281510) 
6. Michel L
(281612) 
7. Roger S
(2
 
Damesdubbel : 
1. Susan Klaase (
Klaren (281144) 
2. Ingrid Brand (0
Volker (282023) 
3. Ciska Janssens
Böcker (281510) 
4. José Stortelder (
Bannink (281186) 
5. Diana Steena
G
 

In alle poules speelt elk team tegen alle andere 
teams in de poule. Bij het gemengddubbel 
worden in de laatste week vóór de finaledag 
kruisfinales gespeeld. Houdt hier dus rekening 
mee! 
Bij alle wedstrijden wordt gespeeld om 2 
gewonnen sets. Alle sets die met 6-6 eindigen 
worden beslist door een tie-break. 
De twee hoogst geklasseerde teams uit elke 
poule spelen, voorafgaand aan het 
openingstoernooi, op zondag 2 april 2006 de 
finalewedstrijden. Men dient dus op deze dag 
beschikbaar te zijn !! 
Iedereen maakt zelf afspraken met zijn/haar 
tegenstanders voor datum en tijd van de 
wedstrijden. In het clubhuis komt een  lijst te 
hangen, waar de uitslagen op ingevuld dienen 
te worden. Tevens hangt er een lijst voor  
baanreservering (er kan slechts één baan 
gereserveerd worden). 
Men wordt verzocht de deelnamekosten (€ 3,- 
p.p.) bij één van de commissieleden te voldoen 
of te deponeren in de betreffende doos in het 
clubhuis. Naam afvinken op de opgehangen 
lijst. 
Iedereen veel plezier bij de wedstrijden 
toegewenst! 
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DE JEUGDFOTO 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is de kampioen bij de senioren én de junioren. Sportman van het jaar bij TV het Kraaienveld: 
Roel van Dijk. 

Lees de verschillende verslagen én het verhaal. 
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ACTIVITEITENAGENDA 2005 !!! JUNIOREN 
Let op: de agenda voor 2006 volgt nog!  
 
 

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

 X Maandag 
28 maart 2005 
(tweede paasdag) 

Openingstoernooi Jeugd 11.00 BS 
VO 

 X Vrijdag  
15 april 2005 

Start vrijdagmiddagtoss  16.00 – 17.00 
17.00 – 18.30 

BS 
VO 

 X Zaterdag  
14 mei 2005 

Clubkampioenschappen Dubbelspel  BS 
VO 

 X Zondag 
5 juni 2005 

Finales Clubkampioenschappen 
Dubbelspel; Jeugd en Volwassenen 

Vanaf 13.00 BS 
VO 

 X Zondag  
26 juni 2005 

Kind/Oudertoernooi 11.00 – 17.00 BS 
VO 

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

Clubkampioenschappen 16.00 – 17.00 BS 

 X Vrijdag 
19 augustus 2005 

Start clubkampioenschappen enkelspel 
en Gemengd Dubbel 
 (toss vervalt) 

Op afspraak VO 

 X Zondag 
18 september 2005 

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

Vanaf 11.00 VO 

 X Vrijdag 14 oktober 
2005 

Slottoernooi voor de jeugd (BS) 16.00 – 19.00 BS 

 X Zondag  
16 oktober 2005 

Slottoernooi voor de jeugd (VO) 11.00 VO 

 
 
Voor de toss vragen wij € 0,50 ct. per keer als bijdrage voor de inrichting van het clubhuis; gewone 
toernooien kosten €1,50 en voor kampioenschappen vragen wij €2,50. Graag toernooien en 
kampioenschappen bij aanmelden betalen.  
 
Denk er aan om je op te geven voor alle activiteiten tijdens het openingstoernooi! 
 
Om je op te geven voor het openingstoernooi, kun je bellen naar de leden van de jeugdcommissie.  
Zie de telefoonnummers op de rechter bladzijde. 
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DE JEUGDCOMMISSIE HEEFT HEEL HARD GEWERKT… 
De jeugdcommissie is een beetje moe... Voor het clubblad levert de jeugdcommissie 
altijd meerdere stukjes in met uitslagen, wedstrijdverslagen en oproepen. Dit keer 
ontving de redacteur een bericht dat iedereen reuze druk was en geen inspiratie meer 
had.  
Wij snappen dat en hopen dat de commissie met de feestdagen weer een beetje 
herstelt. Het betekent alleen dat we de jeugdleden nog geen programma voor volgend 
jaar kunnen laten zien.  
 
Voor wat betreft de huidige stand van 
zaken meldt Annemiek dat de commissie 
in oktober grondig het verloop van de 
clubkampioenschappen heeft 
geëvalueerd. De commissie is natuurlijk 
heel trots op de vier jongens, die het 
seniorenkampioenschap hebben 
gedomineerd. Op wat "weeffoutjes" na, 
heeft de voltallige commissie heel 
positieve herinneringen aan het 
kampioenschap. Vooral de slotdag werd 
als erg gezellig en sportief ervaren. Voor 
de commissie was het , een beetje vroeg, 
een mooie afsluiting van het seizoen. 
 
Intussen zijn er door wedstrijdleider Joke 
van der Feest drie competitieteams 
aangemeld bij de KNLTB. Twee op de 
zondagen een op de woensdagmiddag: 
  
Zondag meisjes:                                                    
• Bianca Brand       
• Eline Geurtsen   
• Fieke van Klaren        
• Marjolein van Zijtveld                                            
• Veerle Driessen (reserve) 
Begeleiding: Ingrid Brand                                                                                                                        
met ondersteuning van: Gerard Brand                                                                                             
 
Zondag jongens                                 
• Roel van Dijk    
• Koen perryck                                                 
• Rick Pul                                                         
• Rutger Verhoef     
• Zegert Verhoef  (reserve)                                  

Begeleiding: Agnes van Dijk                                               
met ondersteuning van Annemiek Volker                           
                                       
Woensdag jongens 
• Floris Blankert 
• Jan Broekmeijer    
• Jay van Hoorn 
• Fons van Klaren 
• Rick Peeters 
• Thijs Driessen (reserve) 
Begeleiding: Margo Blankert     
met ondersteuning van: Agaath van Klaren 
  
De jeugdcommissie wenst u plezierige 
feestdagen en een prachtig 2006! 

 
Annemiek en Gerard zijn zichtbaar trots op de 
jeugdafdeling… 

Jeugdcommissie  Telefoon  E-mailadres 
 
Annemiek Volker   0346 – 282023 a.volker@planet.nl 
Roger Snell    0346 – 281037 rsnell@wolmail.nl 
Marleen van Walbeek 0346 – 281075 marleenvanwalbeek@hetnet.nl 
Ingrid Brand    0346 – 281113 brand216@zonnet.nl 
Gerard Brand   0346 – 281113 brand216@zonnet.nl 
Agnes van Dijk  0346 – 281909  
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GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO’S NOG 
De clubkampioenschappen voor de jeugd zijn het sportieve hoogtepunt voor de 
spelers én voor de  jeugdcommissie. Helaas heeft de commissie geen verslag kunnen 
maken. We moeten het dus doen met de einduitslagen én de foto’s. Zie ook de 
volgende bladzijde! 
 
Uitslagen jeugd: 
Jongens A:  Roel van Dijk -  Koen Perryck     6-3 3-6 7-5 
Jongens B:  Jeroen Geurtsen– Olivier Blankert   6-1 6-4 
Jongens C:  David Mientjes – Mannus Das    7-2 
Jongens D:  Floris Blankert – Diederik Blankert   5-4 
Meisjes A:  Eline Geurtsen – Bianca Brand     5-4 
 
Jongens C en D en Meisjes A speelden, vanwege hun leeftijd onder 12, om negen 
games.  
 

Met de klok mee: applaus voor winnaars én verliezers; mooie service; Eline en Bianca; fietsen. 
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GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO’S VAN DE PRIJSUITREIKING 
NOG 
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EDJE EN TEDJE WORDEN KAMPIOEN 
Soms verloopt de werkelijkheid als een jongensboek. De opkomst van de jeugd bij de 
clubkampioenschappen van Het Kraaienveld lijkt op een verhaal uit een jongensboek. 

erhaal dat je graag nog een keer wilt teruglezen. 
van de clubkampioenschappen is door mij 

jn correct weergegeven.  
 van de personen. Natuurlijk heb ik alles wat de personen 

enken gefantaseerd. Daarom heb ik ook niet hun echte namen gebruikt. De 
kt dat het zijn: het zijn fantasiepersonen. 

 

Die 

 

 judo 
d van 

 

Een verhaal met spanning, met hoogtepunten en met dieptepunten. Een soort Hielke 
en Sietse met de Kameleon. Zo’n v
Dat kan nu met de kerstdagen. Het verhaal 
met veel fantasie aangepast. Alleen de tennisuitslagen zi
Dat kun je niet zeggen
zeggen of d
personen zijn dus niet de personen die je den
JM 

Ted van de Brink was een stevig 
gebouwde jongen van 15 jaar oud. “
lichaamsbouw heb je van je vader.” Dat 
zei zijn moeder altijd. Ted had in zijn
jongensleven duidelijk voordeel van zijn 
lengte en zijn spieren: hij hield van sport 
en meestal was hij de langste en de 
sterkste van zijn leeftijdgenoten. Of het nu 
voetbal was of hardlopen en of het nu
was of hard fietsen, meestal won Te
de Brink. 
Bewonderend noemden zijn vrienden hem 
‘Tedje’. En vrienden had hij genoeg. Zoals 
de popgroep DoeMaar en Herman Brood 
al lang geleden zongen: “Als je wint heb je 
vrienden, tenminste … zolang je wint”. 
Dus alle jongens op de hangplek wilden 
wel bevriend zijn met Tedje. 

 
op de hangplek… 

Eduard de Wit was de beste vriend van 
Tedje. Eduard was heel anders: hij was 
een jaar jonger dan Tedje en uitgesproken 
klein voor zijn leeftijd. Hij was niet 

 

gespierd, maar wel watervlug. En Eduard 

had, net als Tedje, een grote 
belangstelling voor allerlei soorten sport. 
Door zijn snelheid en handigheid kon hij 
goed meekomen, maar hij verloor 
uiteindelijk bijna altijd van Tedje.  
Overigens was zijn moeder de enige die 
hem Eduard noemde; alle kinderen 
noemden hem ‘Edje’ vanwege zijn 
vriendschap met Tedje. 
Edje was al op jonge leeftijd gefascineerd 
door balspelletjes. Gooien, vangen, 
schieten op doel: Edje kon er uren aan 

 

beetje rondhangen.  
De meeste jongens en 
van de korfbalclub. Voor 
een dorp verderop. 

tennisclub e

met de VUT
en vrijdagmiddag aan de
de club. Uren
met kleine g

besteden. Vlak bij zijn huis was een 
tennisbaan, waar hij al op 6-jarige leeftijd 
urenlang met een oud racket en een 
versleten tennisbal in de weer was. Er 
stond een gammele tennismuur, die 
zomers zijn tegenstander was tijdens vrije 
uren en zomervakanties.  

Edje en Tedje woonden in een klein dorp. 
In het dorp was een korfbalclub, een 
tennisclub, een schaakclub en een 
muziekvereniging, maar verder vonden de 
jongens dat er niet veel te beleven was. 
Vaak waren ze op het trapveldje bij de 
hangplek. Daar kon je voetballen en een 

meisjes waren lid 
voetbal gingen ze 

Toen Edje 8 jaar oud was startte de 
en programma voor jonge 

leden. De voorzitter van de tennisclub ging 
 en besteedde elke woensdag- 

 jeugdleden van 
lang stond hij op de baan 

roepjes kinderen.  
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Vervolg Edje en Tedje 

Hij deed tennisoefeningen met ze, 
organiseerde wedstrijdjes, trad op als 
scheidsrechter en vaak speelde hij ook 
zelf mee. De voorzitter, die Fred Perrie 
heette, werd door alle jeugdleden met 
respect bejegend. Natuurlijk spraken zij 
hem vanwege het leeftijdsverschil aan met 
“U”, maar tijdens de trainingen werd hij 
door alle kinderen altijd ‘Fredje’ genoemd.   
Voor Edje waren de middagen met Fredje 
een openbaring. Tennis was nog leuker 
dan hij altijd al dacht. Met zijn snelheid 
haalde hij alle ballen en langzaam maar 
zeker lukte het ook steeds beter om de 
ballen strak en precies terug te slaan. 
Kracht had Edje niet zoveel, maar 
snelheid en slimheid bleken in het tennis 
elangrijker dan spieren. 

 

b
 

 
kracht of snelheid?… 
 

 
Tedje bleef de held van de hangplek. Bij 
het voetballen gebruikte hij zijn lengte en 
bij het stoeien had hij veel plezier van zijn 
spierbundels. Stoeipartijen eindigden 
daardoor meestal in de houdgreep bij 
Tedje.  
Overigens bleef Tedje daar heel 
goedmoedig onder. Het was prettig dat hij 
de sterkste was, maar hij misbruikte zijn 
kracht niet. Hij bleef altijd vriendelijk en 
aardig.  En als een vriendje eens een 
rotdag had, liet hij hem ook wel eens een 
keertje winnen… 
 
Na verloop van tijd viel het wel op dat Edje 
wat minder vaak bij de hangplek te vinden 
was. Hij was vooral in de zomer steeds 
vaker bij Fredje op de tennisbaan. Zodra 
het tennisseizoen begon, verloor Edje zijn 
belangstelling voor voetbal en de 

r dat hij 
 
 
ij 

gebruiken en zij gaf hem tactische 
adviezen. Geleidelijk werd Edje een van 
de beter spelers van zijn leeftijdsgroep. En 
ook de oudere jongens gaf hij steeds beter 
partij. 
Omdat Edje zich altijd met anderen wilde 
meten, schreef zijn moeder hem ook wel 
in voor toernooien bij andere verenigingen. 
Ook daar bleek dat hij voor zijn leeftijd 

meisjes waren niet zo sportief als Tedje en 
Edje. Toch spraken zij regelmatig over de 
gezelligheid op de tennisclub, de leuke 
middagen bij Fredje en de vorderingen 

ng van juffrouw 

ngen 
ven 

ngeveer zestig jeugdleden. 

De vriendschap tussen Tedje en Edje 
bleef ondertussen ongewijzigd. Zij zagen 

van Edje onder de leidi
Jetje. Zo kwamen er ste

elkaar regelmatig op de hangplek. Daar 
eds meer 

kinderen, die ook eens een balletje gi
tennisclub had op een gegevoetbalden en stoeiden ze wat, ze 

praatten wat over sport en hun sportidolen 
slaan. De 
moment o

en daarna gingen ze naar huis voor hun 
huiswerk.  
 
 

hangplek.  
 
De tennisclub zorgde er ook voo
echte tennislessen kreeg van een echte
tennislerares. De lerares, juffrouw Jetje,
gaf alle kinderen van de club tennisles. Z
werkte met Edje aan zijn techniek, zij 
leerde hem om zijn snelheid goed te 

heel aardig kon tennissen Deze 
ontwikkeling bleef op de hangplek niet 
onopgemerkt. De meeste jongens en 
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Vervolg Edje en Tedje 
 

 
Juffrouw Jetje 
 
Op initiatief van juffrouw Jetje en een paar 
van de moeders gingen de  jeugdleden 
ook competitie spelen tegen andere 
verenigingen. Jongens tegen jongens en 
meisjes tegen meisjes; dat was bij tennis 
wel overzichtelijk. De jongenscompetitie 
was spannend, de ouders waren soms 
fanatiek, maar in het team van Edje werd 
ook veel gelachen. En door de 
ontspannen sfeer, waarin de moeder van 
Edje een groot aandeel had, gingen de 
jongens ook steeds beter spelen. 
Toen Tedje alle enthousiaste verhalen 
steeds weer hoorde, besprak hij met Edje 
of hij ook lid zou worden van de club. 
“Natuurlijk, joh!”, riep Edje enthousiast. 
“Met jouw kracht en jouw balgevoel kun je 
zo bij ons in het team. Dat weet ik zeker.” 
 
In 2004 (Tedje was 14 en Edje was 13) 
speelden zij samen heel wat uurtjes 
tennis. En, precies zoals Edje had 
voorspeld, het ging heel snel met Tedje. 
Hij had gevoel voor de bal en kreeg de 
techniek al gauw onder de knie. Binnen 
een half jaar kon hij zich op basis van zijn 

kracht en zijn snelheid meten met zijn 
leeftijdgenoten.  
Ook de seniorenleden kregen in de gaten 
dat het goed ging met de jeugd. Na de 
clubkampioenschappen boden de 
dubbelspelfinalisten zelfs aan om een 
wedstrijd te houden tegen de 
jeugdkampioenen. Op een mooie 
zomerzondag speelden vier volwassen 
mannen en vier jongens een hele dag in 
allerlei combinaties tegen elkaar. Aan het 
eind van de dag beweerden de 
volwassenen grijnzend dat zij gewonnen 
hadden, terwijl de jongens zeker wisten 
dat zij meer punten hadden gescoord.  
Niemand had het goed bijgehouden. 
Daarom eindigde het plagerige 
bekvechten onbeslist. Maar Edje en Tedje 
wisten zeker: “Volgend jaar gaan wij die 
oude mannen verslaan!” 
 
Wat Edje en Tedje echter niet wisten, was 
dat er in het bestuur heel wat werd 
gesproken over de consequenties van de 
opkomst van de jeugd. “Die jongens 
moeten mee kunnen doen met de 
clubkampioenschappen.”, zei voorzitter 
Fredje. “Zij zijn goed genoeg en er zijn 
maar weinig volwassenen, die van ze 
kunnen winnen.” 
“Dat kan wel zijn,” zei een ander “maar ik 
ben geen lid geworden van deze 
tennisclub om kinderoppas te worden.” “Ik 
wil gewoon lekker tennissen tegen 
volwassenen, ik wil gezellig praten met 
volwassenen en ik wil een biertje drinken 
met volwassenen.” 
“Die jongens hebben allemaal les gehad 
van juffrouw Jetje.”, zei voorzitter Fredje in 
de discussie. “Tijdens de training hebben 
ze geleerd hoe ze zich op de baan moeten 
gedragen. Ik weet zeker dat ze zich in een 
wedstrijd volwassen zullen opstellen. En 
als de wedstrijd over is, dan zijn het weer 
kinderen onder elkaar. Dan stoeien en 
spelen ze, zoals kinderen dat nu eenmaal 
doen. Daar heb je als volwassene 
helemaal geen last van.” 
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Vervolg Edje en Tedje 
 
Het bestuur werd het er uiteindelijk over 
eens dat gezelligheidstoernooien niet 
opengesteld moesten worden voor 
jeugdleden. Jeugd tegen jeugd en 
volwassenen tegen volwassenen; dat was 
voor de vereniging wel overzichtelijk.  
Voor de clubkampioenschappen zou de 
beslissing gelegd worden bij juffrouw Jetje: 
als zij zou zeggen dat een jongen of 
meisje er aan toe was om met de senioren 
om het kampioenschap te strijden, dan 
zouden de volwassenen dat accepteren. 
 
In 2005 stonden Tedje en Edje samen in 
het jongensteam van de tennisvereniging. 
Ze waren het jaar er voor gepromoveerd 
en enigszins bezorgd hadden ze 
uitgekeken naar de wedstrijden. Ze 
moesten nu tegen grote verenigingen met 
honderden jeugdleden en talenten, die 
zelfs waren uitgenodigd voor de regionale 
of landelijke trainingen. Ze kwamen op de 
prachtigste tenniscomplexen met 

trainers, baanverzorgers, 

es in 

e dat in 

erkten 
n. 

r 
in 

ng 

professionele 
antinebeheerders en allemaal personeel. k

Kleedkamers, douches en tennisvelden: 
het zag er allemaal indrukwekkend uit. Dat 
was andere koek dan de twee baantj
hun dorp en de kantine, die alleen 
geopend werd als er een volwassenen 
speelde met een sleutel. “Maar bij de 
molen en de oude kerk ligt wel de baan 
met het mooiste uitzicht van Nederland.” 
zeiden ze tegen elkaar, omdat z
het clubblad hadden gelezen. 
De wedstrijden gingen echter fantastisch. 
Edje, Tedje en hun teamgenoten m
dat ze  van bijna iedereen konden winne
Er waren een paar wedstrijden waarin ze 
op het nippertje werden verslagen doo
jongens die wat ouder waren, maar ook 
de verlieswedstrijden gaven ze geweldig 
partij. Ze eindigden met hun team op de 
erde plaats, vlak achter de twee grootste d

verenigingen. En dat terwijl ze vooraf ba
waren voor degradatie… 
Op basis van deze prestaties wees 
juffrouw Jetje vier jongens aan, die 
geschikt waren om mee te doen aan de 
clubkampioenschappen.  
 
 

 
 
 

 
geschikt… 
 
Trots schreven Edje, Tedje en de twee 
andere jeugdleden zich in. Daar sto
hun namen naast die van de 
clubkampioen van vorig jaar en de andere
volwassenen. De ste

nden 

 
rke mijnheer Doffer, 

 

ijn 
an de kracht van 

mijnheer Doffer. 

die zo hard kon serveren. De lange 
mijnheer Stekelhaar, die enorm hoge 
boogballen sloeg als hij onder druk werd 
gezet. De magere mijnheer Pietersen, met 
zijn ‘achterstevorengeslagenbackhand’. 
En al die andere volwassenen, die ze niet
eens allemaal bij naam kenden.  
Wel jammer dat mijnheer Doffer zich 
wegens een blessure moest terugtrekken. 
Vooral Edje was wel benieuwd of z
snelheid het zou winnen v
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Vervolg Tedje en Edje 
 
Ze werden ingedeeld in twee poules. 
Twee jongens en drie volwassenen pe
poule. Edje speelde zijn eerste weds
tegen mijnheer Dijkgraaf en hij won
prompt de eerste set met 6-2! Enigszins 
overmoedig begon hij aan de tweede s

r 
trijd 

 

et 

hij 

lsnog te verliezen. Bij 40-40 na een 

 
 beetje 

terug 

om te ontdekken dat mijnheer Dijkgraaf 
toch wel erg snel was. Edje verloor zijn set 
met 7-5. In de derde set ging het tot 4-4 
gelijk op. Mijnheer Dijkgraaf won 
vervolgens zijn service en Edje wist dat 
een goede game moest spelen om niet 
a
zenuwachtige game sloeg Edje een 
dubbele fout. Bij zijn volgende service zag 
hij mijnheer Dijkgraaf een stap naar voren
doen en agressief aanvallen. Een
geschrokken sloeg hij te voorzichtig 
en mijnheer Dijkgraaf, die al aan het net 
stond, maakte het af met een harde 
geplaatste volley. 
 

 
derde set… 
 
Sportief, maar zwaar teleurgesteld, 
bedankte hij zijn tegenstander. Mijnheer 

ijkgraaf vertelde later in het clubhuis dat 
e wedstrijd geen minuut langer had 

oeten duren. Hij was aan het eind van 
ijn Latijn en hij had alleen maar zo 
gressief aangevallen omdat hij hoopte 

Edje te verrassen. Als Edje zijn game had 
gewonnen was mijnheer Dijkgraaf 
waarschijnlijk volledig ingestort… 
Maar verder ging het heel goed. Edje 
versloeg de ene speler na de andere en 
stond tot zijn verrassing na de 
poulewedstrijden bovenaan. 
 
Ook Tedje had zijn moeilijke momenten. 
Tegen mijnheer Stekelhaar stond hij na 
een uur spelen met 7-5 en 5-2 achter. Hij 
had de grootste moeite met die rare 
boogballen van mijnheer Stekelhaar en 
regelmatig maakte hij stomme fouten op 
die ‘slome rotballen’. Hij mopperde op 
zichzelf, schopte bij het wisselen tegen de 
netpaal en gooide een keer zijn racket 
tegen het hek. Aan de andere kant van het 
net stond mijnheer Stekelhaar 
hoofdschuddend te kijken, totdat hij het zat 
was.  
“Hierkomen.”, brulde hij bij 0-30 op de 
service van Tedje. En toen ze beiden bij 
het net stonden, zei hij heel boos: “Of je 
stopt nu met dat idiote gedrag en dan 
spelen we verder of je gaat door, maar 
dan stop ik de wedstrijd. Ik heb geen zin in 

igheid.”  
eschrokken liep Tedje terug om verder te 

heer 

ef 

oen pas 
laten 

de set. Na afloop kwam 
mijnheer Stekelhaar hem feliciteren. “Ik 
heb spijt dat ik je zo tot de orde heb 
geroepen.”, zei hij lachend. “Als je zo 
doorgegaan was met je te misdragen, had 
ik vast en zeker van je gewonnen...” 

D
d

m
z
a

kinderacht
G
serveren. Hij besloot zich op de bal te 
concentreren en zich verder goed te 
gedragen. Stel je voor dat mijn
Stekelhaar zich ging beklagen bij de 
wedstrijdcommissie. Misschien werd hij 
wel geschorst… 
Omdat hij zich nu inhield, werden zijn 
slagen zuiverder. Tot zijn verrassing won 
hij alsnog zijn servicebeurt. Uit angst dat 
mijnheer Stekelhaar weer boos werd, ble
hij voorzichtig spelen en sloeg hij met 
weinig risico maar wel geplaatst. T
bleek dat hij mijnheer Stekelhaar kon 
lopen en dat de boogballen best wel te 
hanteren waren. 
Tedje kwam terug tot 5-5 en won de 
tweede én de der
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Finaledag… 
 
Vervolg Tedje en Edje 
 
Tedje won al zijn wedstrijden en was de 
trotse aanvoerder van zijn poule.  
Op de tweede plaatsen in de poule 
stonden de andere jongens. De beste vier 
spelers van de club waren vier jongens 

dag hadden zich heel veel 

m te 

as 

ij had 
n een 

trijd 
. 

oelde zich 
oriet. 

Samen liepen ze 

l 

n 
jn 

ijn 

ant zitten. 

 was, maar dat zag je niet… 
n. 

 

e onder druk te zetten.  

 
lijk 

 
 deze finaledag, de 

iet 

 
tond hij met 3-0 achter!  

en. 

n 
ich 

van 14, 15, 16 en 17 jaar! Op de hangplek 
sloegen zij elkaar op de schouders en ze 
lachten wat af om die ‘oude knarren’. Zij 
zouden die mannen wel eens een poepje 
laten ruiken! En Tedje liet daarbij zo’n 
harde scheet, dat zij allemaal slap van het 
lachen op de grond lagen. 
Omdat Edje en Tedje, ieder in hun eigen 
poule, bovenaan stonden hoefden zij in de 
kruisfinale niet tegen elkaar. In de 
kruisfinales speelden de vier ‘jonkies’ twee 
prachtige wedstrijden. Tientallen 
volwassenen, die het nieuws gehoord 
hadden, stonden langs het hek van het 
tennisveld en verbaasden zich over de 
techniek, de snelheid en het inzicht van de 
jongens. Edje en Tedje wonnen en zij 
wisten dat zij tegen elkaar moesten 
strijden om de clubtitel… 
 

p de finaleO
toeschouwers verzameld op het 
tennisveld. Tedje voelde voor het eerst 
spanning. Edje speelde al zes jaar tennis. 
Hij had veel ervaring met competities en 
toernooien. Maar Tedje was gewend o

winnen. Hij w
altijd sterker en 
sneller geweest 
dan Edje. H
nog nooit i
serieuze weds
van hem verloren
Tedje v
de fav

het veld op. Edje 
gedroeg zich hee
ontspannen. Uit 
zijn ooghoeke
zag Tedje hoe zi
jeugdvriend nog 
wat zei tegen z
moeder; daarna 
lachtten zij 

samen… 
Tedje zag zijn vader langs de k
Tedje vermoedde dat zijn vader wel trots 
op hem
Edje won de toss en begon met servere
De services van Edje waren niet hard 
maar goed geplaatst. Edje speelde een 
soort schaaktennis waarmee hij redelijk
makkelijk de eerste game won. 1-0. 
Tedje maakte zich klaar om hard te 
serveren en om Edj
Eerste service uit…tweede service in het 
net… 0-15. 
Derde service uit…vierde service een
slappe bal, waarop Edje hem makke
passeerde. 0-30! 
Plotseling stond Tedje te ‘shaken’ op zijn
benen. Hij zou op
mooiste sportdag van zijn leven, toch n
verliezen? 
Het serveren bleef moeilijk gaan en Edje 
brak gemakkelijk. 2-0. 
Edje bleef geconcentreerd zijn eigen 
spelletje spelen. Tijdens het spel keek 
Edje alleen naar de bal.  
Tedje kreeg geen vat op hem. Verdorie…
binnen ‘no time’ s
Hij voelde het bloed in zijn oren klopp
Hij hoorde het geroezemoes van het 
publiek achter zich. Hij zag Edje 
ontspannen een hapje banaan neme
tijdens de baanwissel. Hij realiseerde z
dat het niet ging zoals hij verwacht had.
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Vervolg Tedje en Edje 
 
Hij voelde bij zichzelf dat hij krampachtig 
ging spelen. Toen in de vierde game, op 
zijn eigen service, weer de eerste punten 
verloren gingen, knapte er iets… Hij trok 
een onverschillig gezicht. Hij liet zijn 
schouders zakken. Hij mopperde in 
zichzelf. Hij trapte boos een bal weg. En 
bij weer een fout smeet hij zijn racket 
tegen de grond… 4-0! 
 

 
boos… 
 
In de servicegame van Edje kreeg Ted
opnieuw geen enkele kans. 5-0!  
Boos op zichzelf, maar onmachtig om ie
aan zijn gedrag te veranderen, liep hij naar 
zijn helft om te serveren. Veel te 
makkelijke service, maar Edje speeld
hard terug. Toch liet hij me

je 

ts 

e niet 
t 

chouderophalen de bal lopen. Hij voelde 

ubliek 

er eens wat van!” Anderen lieten meer 
ergernis blijken. Een pa n 
zelfs met hun rug naar  
begonnen boos met elk
Nadat hij de zesde gam
verprutst had, riep zijn ts 
naar hem… 6-0! 
 
Een aantal mensen ging er nog eens voor 
zitten. Tedje had de eerste set laten lopen, 
maar nu zou hij zich we  
zou laten zien dat hij echt kon tennissen.  
Maar ook in de eerste g
tweede set kreeg hij ge
grond op de service va
daarna werd hij weer o ice 
gebroken. De toeschou et 
niet meer goed kwam. 
veranderde niet. Hij ble
mokken en meesmuile

 bij 3-0 nog een game, maar 

 
n 

dje 

et 
maal 
n 

er kado. Het werd 6-1 in de 

n de finale liepen de 

wel 

d was in zijn gedrag. 

aar verliezen 
. 
, 

en. 

 
en het spelinzicht van de jongens.  

s
tranen in zijn ogen van zijn eigen 
machteloosheid. Hij hoorde het p
boos sissen; de volwassenen langs de 
kant ergerden zich.  
“Kom op joh.” Sommige mensen 
probeerden hem op te beuren. “Hé, maak 

ar mensen ginge
het veld zitten en
aar te praten. 
e bijna met opzet 

vader ook boos ie

l herpakken. Tedje

ame van de 
en voet aan de 
n Edje. Direct 
p zijn eigen serv
wers zagen dat h
Zijn gedrag 
ef mopperen, 

n.  
Tedje won
niemand wist of dat nu kwam door 
concentratieverlies van Edje of omdat Edje
zijn vriend niet helemaal af wilde late
gaan. Het maakte niets uit want de 
volgende game gaf hij weer weg aan E
door op geen enkele bal te lopen. 
Tedje zag zijn vader naar huis lopen… H
publiek zag aan hem dat het hem alle
niets meer kon schelen. Hij zette gee
stap meer.  Edje hoefde de bal alleen 
maar een keer te retourneren en hij kreeg 
het punt verd
tweede set. 
 
Direct na afloop va
meeste mensen in een boogje om Tedje 
heen. Voorzitter Fredje nam hem nog 
even apart om te vertellen dat hij erg 
teleurgestel
“Verliezen is niet erg”, zei hij “dat kan 
iedereen overkomen. M
zonder strijd te leveren vind ik wel erg
Niet terugvechten als het even tegenzit
vind ik niet goed.”  
Geleidelijk kwam Tedje die middag wat tot 
rust. De meeste toeschouwers bleken het 
erg leuk te vinden dat de jeugd de macht 
in het herentennis had overgenomen. De 
meesten hadden gelukkig de 
poulewedstrijden of de kruisfinales gezi
Hij hoorde hoe er vol bewondering werd 
gesproken over de techniek, de snelheid
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Vervolg Edje en Tedje 
 
Vooral Edje werd geroemd om zijn rust, 
zijn strijdlust en zijn inzicht. Hij werd 
gloedvol toegesproken door voorzitter 
Fredje tijdens de prijsuitreiking en hij werd
ook nog  enthousiast gefeliciteerd door 
juffrouw Jetje. “Ik wist het wel, ik wist
wel.”, zei ze voortdurend. “Al tijdens de 
training heb ik gedacht dat een van de
jongens kampioen zou 

 

 het 

 
worden. Maar dat 

e alle vier in de kruisfinale stonden, dat 
gaat mijn verstand te boven.” 
Toen Tedje bij de prijsuitreiking zijn 
medaille op moest halen, was hij de 
teleurstelling al te boven. Hij 
verontschuldigde zich met een onhandig 
schouder ophalen bij de vriendelijke 
woorden van voorzitter Fredje. Daarna kon 
hij het opbrengen om sportief te klappen 
voor Edje, die trots de beker in ontvangst 
nam. 
De week daarna stond er een enthousiast 
verslag in de plaatselijke krant. Edje was 
‘de sterkste tennisser van de streek’ en 
‘een 14-jarige jongen die alle andere 
tennissers in de club de baas is’. 
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Slot 
Tijdens de kerstdagen 2005 dacht Tedje 
nog wel een paar keer terug aan het 
bijzondere tennisseizoen. De teleurstelling
en de schaamte waren wel verdwenen. 
Alleen als hij er g
te
ongelukkig hij was tijdens de finale. 
Zijn vrienden waren zijn vrienden gebleven 
en met Edje kon hij nog altijd gezellig 
voetballen of stoeien. De sfeer op de 
hangplek was niet veranderd en iede
ging er nog graag naar toe.  
Hij had er ondertussen veel van gelee
Hij had geleerd dat je in tennis niet altijd 
de grootste of de sterkste hoeft te zijn om 
te winnen. Tennis is een spel waarb
vooral je zenuwen in bedwang moet 
houden. Je moet je concen
oog hebben voor de bal. En als het 
tegenzit moet je voorzichtiger spele
de dingen doen waar je goed in bent. En 
pas als het daarna beter gaat kun je we
wat meer risico nemen.  
En eigenlijk moet je altijd een mijnheer 
Stekelhaar (in je hoofd) hebben, di
tijdens de wedstrijd tot de orde roept…  

 
                                                                                      prijsuitreiking…                         
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