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Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2007! 
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BESTUURSINFORMATIE 
 
Westbroekse tennisvereniging Het Kraaienveld 
Accommodatie: Pr Christinastraat 2, Westbroek 
Postadres :  Kerkdijk 149, 3615 BD  Westbroek 
Bankrekening: 36.91.09.171 RABO bank Westbroek 
 
Bestuur: 
Voorzitter  Roger Snell  Kerkdijk 149  Westbroek 0346-281037 
Penningmeester Niek Janssens  Tolakkerweg 108 Holl. Rading 
Secretaris  Hans Volman  Ds Ulferslaan 21 Tienhoven 0346-281186 
Bestuurslid (ledenadm) Teuni Böcker  Dr Welfferweg 86a Westbroek 0346-281510 
Bestuurslid (BC) Fokko Sijtsma  Ln van Niftarlake 64a Tienhoven 0346-281612 
Bestuurslid (Gekras) Jan Maasen  Wolkammerweg 26 Westbroek 0346-281006 
Bestuurslid (AC) vacature 
 
 
Activiteitencie: Bonne Buurmans Wolkammerweg 6 Westbroek 0346-281290 

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

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

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

   Roger Snell  Kerkdijk 149  Westbroek 0346-281037 
   Ingrid Brand  Ds Ulferslaan 23 Tienhoven 0346-281113 
   Gerard Brand  Ds Ulferslaan 23 Tienhoven 0346-281113 
   Marleen van Walbeek Dr Welfferweg 46 Westbroek 0346-281075 
 
Barcommissie: Teuni Böcker  Dr Welfferweg 86a Westbroek 0346-281510 
Schoonmaak:  Koen Perryck  Dr Welfferweg 26 Westbroek 0346-282023 
 
Ledenadministratie: Teuni Böcker  Dr Welfferweg 86a Westbroek 0346-281510 
 
Trainer:  Nico Snabel  Huinerweg 4-12            3882 TE Putten 06-4120 1313 
 
Wedstrijdleider: Joke van der Feest  Bg huydecoperweg 22 Westbroek 0346-281090 
Miv seizoen 2007: Ingrid Brand  Ds Ulferslaan 23 Tienhoven 0346-281113 
 
 
 
 
 
 
 
Aanmelding en opzegging lidmaatschap: 
Uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie: opzegging voor 1 december van het lopende jaar; 
tussentijdse opzegging en / of restitutie van contributie is niet mogelijk. Bij inschrijving wordt eenmalig 
een inschrijfgeld berekend van €12,50; tevens wordt eenmalig een borg gevraagd van € 7 voor een 
sleutel van het hek en van het clubhuis (de clubhuissleutel is niet voor junioren).  

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 
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VAN HET BESTUUR 
Onze voorzitter heeft deze zomer besloten een punt achter zijn voorzitterschap te 
zetten. Uiteraard hebben wij, bestuursleden, geprobeerd om hem op andere gedachten 
te brengen. Roger is onvervangbaar. Maar uiteindelijk hebben wij moeten capituleren: 
ook sleutelfiguren hebben recht om zelf te bepalen wanneer de tijd van gaan is 
gekomen.  
Het bestuur zoekt naarstig naar een opvolger, die we graag op de Algemene 
Ledenvergadering aan u willen voorstellen. Tot die tijd blijft Roger onze onbetwiste 
leider. Op de ledenvergadering zullen wij stilstaan bij alles wat Roger voor onze 
vereniging heeft gedaan. Komt dus allen op donderdag 15 februari om 20.00 uur naar 
het clubhuis! 
Hans Volman, Niek Janssens, Teuni Böcker, Fokko Sijtsma en Jan Maasen   
 
VAN DE VOORZITTER 
 
Beste Kraaienvelders, 
 
Februari 2002 tot februari 2007.... Tijd om 
te stoppen. 
 
Ik ben vijf jaar lang jullie voorzitter 
geweest.  Vijf gelukkige jaren. 
In deze jaren hebben wij heel wat goede 
ontwikkelingen meegemaakt. Eén daarvan 
is een duidelijk verbetering in het 
spelniveau bij de jeugd (en ook bij de 
senioren).   
Mijn beslissing is, voordat ik te oud word, 
dat ik het stokje moet overgeven aan een 
nieuwe voorzitter, die nieuwe ideeën en 
enthousiasme in de club brengt. 
 
Op dit moment (november) heeft jullie 
bestuur nog geen nieuwe voorzitter 
gevonden. Ik steun hen graag bij het 
zoeken naar iemand die wil mijn rol 
overnemen. Daarnaast heeft een 
democratische vereniging altijd de 
mogelijkheid voor leden om zichzelf 
kandidaat te stellen. Belangstellenden 
kunnen zich melden bij secretaris Hans 
Volman. 
 
Over de afgelopen vijf jaren heb ik 
fantastische steun gekregen van veel 
clubleden.  Vooral van Hans Volman, Niek 
Janssens, Teuni Böcker, Jan Maasen en 
Fokko Sijtsma. Samen vormden wij het 
hoofdbestuur.  Zoals we in Engeland 
zeggen: “Zij zijn de kracht achter de 
troon!”  Mijn dank jongens.    
Maar gelijkelijk moet ik ook alle andere 
vrijwilligers bedanken. Vooral de leden die 

de verschillende commissies organiseren.  
Van Bonne Buurmans (activiteiten) en 
Annemiek Volkers (jeugd) tot Joke van der 
Feest (wedstrijden) en Huib 
Stekelenburg(clubhuis). Daarmee heb ik 
niet iedereen genoemd, maar mijn dank 
gaat uit naar alle mensen die jullie op 
bladzijde 2 van Gekras vinden. 
 
Ik zal zeker al het bestuurswerk missen, 
maar ik zal niet verdwijnen!    
Onze plannen om naar Engeland te 
verhuizen zijn uitgesteld. Dus ben ik nog 
steeds te zien als tennisspeler en ook nog 
als de man die de bladeren wegveegt! 
 
Aan mijn opvolger - veel succes. 
 
Roger Snell, voorzitter 
 
 

 
 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 
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Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 

 
 
ACTIVITEITENAGENDA 2007 
 
ZORG DAT U ER BIJ BENT IN 2007. 
NEEM DEZE DATA OVER IN UW AGENDA! 
 
 

 Dag: Datum: Tijd:  

 donderdag 15 februari 2007 20.00 Algemene 
ledenvergadering. 

     
 Zondag 1 april 2007 10.30 Finales wintercompetitie 

   14.00 Openingstoernooi 

 Maandag  2 april 2007 19.30 Start herentoss 

 Donderdag 5 april 2007  8.30 Start damestoss 

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

 Maandag  14 mei 2007  Start voorronden 
dubbelkampioenschap 
dames- en herendubbel 

 Zondag 10 juni 2007 11.00 Finales 
dubbelkampioenschappen 
senioren en junioren 

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

 Zondag 5 augustus 2007 13.00 Zomertoernooi voor 
thuisblijvers 

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

 Zondag  23 september 2007  11.00 Finales clubkampioenschap 
senioren en junioren 

 Zondag  28 oktober 2007 13.00 Slottoernooi 

 Zaterdag 3 november 2007  Start wintercompetitie 

 
 
Voor informatie de activiteitencommissie: 
 
Bonne Buurmans  Wolkammerweg 6  Westbroek 0346-281290 
Joke van der Feest  Bg Huydecoperweg 22 Westbroek 0346-281090 
Marc Peeters   Kerkdijk 130   Westbroek 0346-266395 
Agaath van Klaren  Kerkdijk 55   Westbroek  0346-281144 
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VAN DE REDACTIE 
Een rustig nummer van Gekras, dit keer. Maar er zijn een aantal belangrijke 
aankondigingen op bestuurlijk en financieel gebied. Daarnaast zijn er een aantal 
positieve berichten over onze tennisprestaties. 
 
Een aantal veranderingen worden in dit 
nummer aangekondigd. Over het 
voorzitterschap van Roger heeft u al 
kunnen lezen. Op de jeugdpagina’s ziet u 
Annemiek, die ook al haar voorzitterschap 
(van de jeugdcommissie) gaat neerleggen. 
Gelukkig hoeven we beiden niet op het 
tennisveld te missen: Roger blijft in het 
bestuur en ook Annemiek blijft aan de club 
verbonden. 
In de algemene ledenvergadering zullen 
we zeker nog even stilstaan bij de rol van 
deze twee prominente leden. Komt dus 
allen naar de algemene ledenvergadering 
op donderdag 15 februari 2007. 
  
 

 
Prettige feestdagen en een gezond en sportief 

2007. 
 
Er zijn ook twee adverteerders, die we 
moeten missen en zij komen echt niet 
meer terug. Op bladzijde 27 leest u 
waarom Bertus van Dam en Yvette 
Schieven in 2007 niet meer in Gekras 
adverteren.  

Wellicht zijn er lezers, die suggesties 
hebben voor nieuwe adverteerders? 
Bedenk dat wij dit clubblad kunnen betalen 
dankzij onze adverteerders! 
Daarom vragen wij om bij uw aankopen 
aan de bedrijven te denken, die onze club 
zo genereus steunen. 
 
Gelukkig zijn er ook een aantal 
fantastische tennisprestaties. Lees alles 
over onze revanche op TC Groenekan!  
 
Daarnaast vindt u in dit nummer nog 
andere verslagen, een bericht van uw 
penningmeester en een nieuwe column 
‘Uit de grote tenniswereld’.  
 
Tenslotte weer dank aan de schrijvers van 
stukjes voor dit blad: Gerard Brand, Bonne 
Buurmans, Dik van Dijk, Joke van der 
Feest, Incognito, Niek Janssens, Agaath 
van Klaren, Joop van Raak en Roger 
Snell.  
 

 
 
Jan Maasen 
jmaasen@euronet.nl
 
Het volgende nummer verschijnt in 
maart 2007; u kunt uw bijdragen 
inleveren tot 15 februari. 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 
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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
 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 

mailto:info@nellekealbers.nl
http://www.nellekealbers.nl/
http://www.nvmstichtsemakelaars.nl/
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN 
Roel van Dijk (15) is opnieuw kampioen van Westbroek en Tienhoven 
Bij TV het Kraaienveld keken op 17 september tientallen toeschouwers naar de finales 
van de clubkampioenschappen voor volwassenen en jeugd. Bij onze tennisvereniging 
worden de kampioenschappen van de volwassenen overigens gedomineerd door de 
jeugdleden… 
 
Bij de senioren heren werden de halve 
finales gespeeld tussen een drietal 
jeugdleden en één senior. Marc Peeters is 
de held van de senioren-herentoss: hij 
was de enige die zich tussen het 
jeugdgeweld staande wist te houden.  
Roel van Dijk en Koen Perryck waren – 
net als in 2005 - de sterksten. Zij speelden 
ook in de jeugd al in diverse finales tegen 
elkaar. Dit keer won Roel van Dijk, die ook 
vorig jaar al clubkampioen werd. Van Dijk, 
die ook een aantal open toernooien in de 
regio op zijn naam schreef, wordt een 
maatje te groot voor zijn tegenstanders in 
het Kraaienveld. Hij won afgetekend met 
6-0, 6-3. 

 
Roel van Dijk 
 
Tijdens de finale gebeurde er nog een 
curieus incident. Roel van Dijk bleek zijn 
oude schoenen aangetrokken te hebben. 
Tijdens de wedstrijd ontstond er een groot 
gat in de neus van de schoen. Dit gat 
bleek zodanig te hinderen dat spelen 
vrijwel onmogelijk was. Na enig praten 
over en weer rende Roel de baan af om 
de schoenen van vriend Rutger Verhoef 
aan te trekken. Ze pasten gelukkig en na 
deze haastig exercitie rende hij weer terug 
om zijn finalepartij verder te spelen. 

Komt zoiets wel eens voor in het 
profcircuit? 
 

 
De schoen van de kampioen… 
 
Dit waren de kruisfinales: 
Winnaar poule A             2e poule B 
Roel v Dijk                      Marc Peeters        
uitslag 6-4  6-4 
 
2e poule A                      Winnaar poule B 
Koen Perryck                 Rutger Verhoef   
uitslag  4-6  6-3  7-6        
 
Vanaf  de 5e plaats was het een slagveld. 
Alleen Marc heeft al zijn wedstrijden 
gespeeld. Helaas voor Huib Stekelenburg 
kwam zijn tegenstander niet opdagen. 
Deze was vergeten af te bellen, waarop 
Huib zich heeft teruggetrokken. Ook hij is 
beperkt in zijn tijd en hij had alles op alles 
gezet om zijn partij te spelen. Voor Huib 
was – begrijpelijk – de lol er af toen zijn 
tegenstander niet kwam opdagen. 
Peter van Dijk kwam ook niet verder dan 2 
partijen. In poule A moest Gert Dijkstra in 
de 2e set opgeven vanwege een blessure. 
 
 
Zie volgende bladzijde. 

 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 
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Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 



  Pagina 9  

Vervolg clubkampioenschappen 
 
 
Bij de senioren dames won een oude 
bekende. Joke Bettinger, teruggekeerd na 
een uitstapje naar een andere vereniging, 
was de sterkste van alle dames. In de 
finalepartij versloeg zij Susan Klaase. De 
uitslag was 6-2. 6-4.  
 

 
Joke(links)  en Susan, verhit, na de wedstrijd 
met de eindstand op het scorebord. 
 

Eindstand: 
1 Joke Bettinger 
2 Susan Klaase 
3 Agaath van Klaren 
4 Dina …. 
 
In het gemengd dubbel wonnen Charlotte 
Verbunt en Joep van Raak, die in de finale 
te sterk waren voor het paar Susan Klaase 
en Huib Stekelenburg.  
 
Eindstand: 
1 Joep v Raak/Charlotte Verbunt   
2 Susan Klaase/ Huib Stekelenburg 
3 Diana Steenaart/Rick de Groot 
4 Agaath v Klaren / Marc Peeters 
5 Maaike de Groot/ Co de Groot 
6 Ingrid en Gerard zijn door een blessure 
helaas uitgevallen. 
 
Oh ja. Op speciaal verzoek van de 
voorzitter melden we nog dat de hapjes op 
de finaledag werden verzorgd door Margot 
en Agaath. 
 
Agaath van Klaren/ Jan Maasen. 

 
 

 
Vlnr Huib, Charlotte, Joop en Susan, ontspannen, vóór de finale bij de toss.
 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 
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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 
 
 
 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 
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CLINIC TACTIEK DUBBELSPEL 
Op zaterdag 26 augustus gaf Nico in het clubhuis een clinic om onze tactiek in het 
dubbelspel te verbeteren. Er namen 11 leden deel aan deze clinic. 
 
Hieronder volgen de onderwerpen die aan 
bod kwamen met hier en daar wat 
aanvullende informatie. 
 
1. Opstelling 
2. Leiding 
3. Communicatie  

Let op: Communiceren is 
belangrijk; de baselinespeler is de 
baas.  
Hij heeft nl. het overzicht. 

4. Rol van de baselinespeler 
5. Rol van de netspeler  

Let op: Blijf continu in beweging, 
door driehoekjes te lopen. 

6. Belang van het inspelen  
Inspelen is de tegenstander 
bekijken. Maak een strijdplan, maar 
ben je ervan bewust dat je speelt 
tegen de bal en niet tegen de 
tegenstander. 

7. Service  
Let op: 85% van het spel is 
forehand en backhand. 15% is 
maar serveren, maar de service is 
wel belangrijk, zelfs bepalend voor 
het dubbelspel. 
De 1e en 2e service moeten 
nagenoeg hetzelfde zijn. het is niet 
nodig/nuttig om op 
100% van je kracht 
te serveren. 

8. Return op de service 
9. Strooihoek  

Waar kun je vanuit een bepaalde 
positie redelijkerwijs de bal kwijt? 

10. Hoe te scoren  
Scoren bestaat niet. Blijf altijd de 
bal terug verwachten. Wil je scoren 
op een volley of smash, speel dan 
in het servicevak naar buiten toe. 

11. Wat te doen bij een lob  
Wissel op tijd van helft met je 
medespeler. Hierdoor komen de 
netspelers neus aan neus. Speel 
dan een lob terug. 

 
De dubbel wordt meestal gewonnen bij het 
net. 
Vaak wint het koppel dat als eerste samen 
in het netvak staat. 
 
Na al deze wijsheid hebben we nog een 
uurtje in de praktijk gekeken hoe deze 
aanwijzingen in de praktijk uitwerkten. 
Conclusie: Het was een nuttig lesje. 
Dank je wel Nico.  
 
Joke van der Feest 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De baselinespeler is de 
baas! 
Jouw bal, dus!

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 



  Pagina 12  

 
 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 



  Pagina 13  

                                                                                                                                                                            
SLOTTOERNOOI 2006 
Over rode wijn, rumkogels en kattentongen. 
 
Zondag 22 oktober 2006, bewolkt, een 
zachte maar stevige wind uit het zuiden. 
Sterk voelbaar, de herfst is op komst. 
Waar blijft ie toch? Hij kan niet meer ver 
weg zijn. Het Kraaienveld wacht, het 
goede moment voor het traditionele slot 
van het tennisseizoen in Westbroek is 
aangebroken..  
Een ideaal aantal deelnemers staat op de 
baan, 16 in getal. Maar het hadden er, wat 
mij betreft,  ook 20 of 24 mogen zijn. 
Prima georganiseerd door  Marc en 
Bonne. Rond 13.00 uur beginnen we. 
Marc heet allen welkom, speciaal ook aan 
Agaath die als laatste komt aanhollen. 
Bonne deelt de nummers uit waaronder 
iedereen speelt. Elke 20 minuten, op en 
af.  
Alle spelstijlen en spelopvattingen vallen 
te bewonderen. Voluit of ingehouden, 
technisch dan wel recht toe recht aan. 
Soms voor de punten, dan weer voor het 
plezier. Uitdagend dan wel ingetogen. Met 
veel fysieke inzet of hoe voorkom ik dat ik 
me al te veel inspan. In elk geval 
gemoedelijk en afwisselend.  
 
De resultaten komen dan vanzelf. Echt 
belangrijk? Dat is altijd weer de vraag. 
Gaat het om het spel of om de knikkers. 
Laten we het hier op houden: zonder 
knikkers geen spel, zonder ballen geen 
tennis. Laat de punten tot u doordringen.  
 
Games   voor tegen  
Marietta Snel  7 16 -9 
Marc Peeters  12 19 -7 
Charlotte Verbunt 9 14 -5 
Roger Snell  11 16 -5 
Bonne Buurmans 12 17 -5 
Susan Klaase  12 16 -4 
Huub Stekelenburg 10 12 -2 
Gerard Korrel  12 12 0 
Jose Stortelder 15 14 1 
Hans Volman  13 11 2 
Agaath van Klaren 13 9 4 
Fokko Sijtsma  14 10 4 
Jan Maasen  13 8 5 

Hans Klaase  13 8 5 
Marjolein Volman 15 9 6 
Joop van Raak 17 9 8 
 
Als u hieruit de prijswinnaars kunt 
opmaken, dan zult u het grotendeels mis 
hebben. Dat is ook niet verwonderlijk. 
Zeker niet als Marc, op zijn onnavolgbare 
wijze, de prijzen uitreikt. Voor haar 
fluweelzachte maar tactisch sluwe spel, 
wordt Marietta beloond  met kattentongen. 
Harde ballen, die soms elke richting 
missen, noemt Marc kenmerkend voor het 
spel van Joop. Die verdient dan ook een 
doosje rumkogels. Waarom Marjolein een 
fles wijn ontvangt, heeft Marc niet echt 
duidelijk gemaakt. Dat verklaren we een 
andere keer wel. 
Dat geldt echter niet voor de rode wijn die 
Marc overhandigt aan Roger. Ook deze 
middag is hij weer present en zijn 
verdiensten in de afgelopen jaren voor de 
club behoeven geen nadere toelichting. 
Verdiend! 
 
De volgende dag kwam de herfst aan. We 
kunnen ons gaan voorbereiden op de 
wintercompetitie. Velen hebben zich 
aangemeld. Een nieuwe ronde kan 
beginnen.  
 
 
Joop van Raak 
 

 
Marc en Roger 

 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 
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                                                                               Dierenriem 1 – 3738 TP  MAARTENSDIJK 
              Postbus 16 – 3738 ZL  MAARTENSDIJK 
              Email: info@dewildemetaal.nl  
              Internet: www.dewildemetaal.nl
              Telefoon: 0346-211244 
              Telefax:   0346-213873 
 
 
 
TOELEVERINGSBEDRIJF GESPECIALISEERD IN:    

 KNIPPEN                                                      
 CNC-PONSEN 
 CNC-ZETTEN 
 PLASMA SNIJDEN   
 LASSEN Mig, Mag, Tig 
 PUNTLASSEN 
 KONSTRUKTIE  
 MACHINEBOUW 
 PROFIEL- en PLAATWALSEN 
 NABEWERKING, beitsen, borstelen, schuren 
  FINISHING kan door ons verzorgd worden, zoals: lakken, glasparelstralen, verzinken e.d.  

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 
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Vervolg slottoernooi (foto’s van de winnaars) 
Foto links: fluweelzacht… 

Foto links onder: harde ballen… 
Foto rechts onder: terechte fles wijn… 

 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 
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ZOMERVAKANTIETOERNOOI (ZVT) 
Op veler verzoek werd speciaal voor mensen die in het hoogseizoen niet met vakantie 
gaan, door de activiteitencommissie een zomertoernooi georganiseerd. Bonne en 
Roger stuurden beiden een verslag; uw redacteur voegde deze bijdragen samen.  
 
Op zondagmiddag 6 augustus werd, onder 
een heerlijk zonnetje, door een tiental 
deelnemers een aantal leuke wedstrijdjes  
gespeeld. Het ging hierbij niet om hoge 
scores en prijzen, maar puur om de 
gezelligheid. Er waren geen winnaars en 
geen verliezers; dus eigenlijk waren er 
alleen maar winnaars.   
Door het kleine aantal deelnemers kon 
iedereen zeer regelmatig spelen en was er 
tussen de wedstrijdjes in telkens een 
ruime pauze. Ieder speelde 4 partijtjes, 
waarbij er telkens 8 games gespeeld 
werden. Gemiddeld kwam dit uit op zo’n 
25 minuten speeltijd. 
Het was puur plezier!  De deelnemers 
hopen dat dit ZVT een jaarlijks evenement 
wordt voor degenen, die "at home"  blijven 
in juli/augustus. De activiteitencommissie 
heeft de wens van de deelnemers 

verhoord en het ZVT op de agenda 
geplaatst. 
 
Na afloop werd nog enige tijd gezellig 
nagepraat onder het genot van een lekker 
drankje. Volgens Roger werd er zelfs ‘veel 
bier en wijn gedronken’. 
 
De catering werd weer prima verzorgd 
door Teuni en Herman. 
Deelnemers waren : 
Kitty Nooteboom 
Niek Hoekstra 
Teuni en Herman Böcker 
Roger Snell 
Huib Stekelenburg 
Rob Fokker 
Fokko Sijtsma 
Jan Overeem 
Bonne Buurmans 

 
Zo gezellig kan het zijn op ons terras in de zomer. Wie wil er nog naar Frankrijk?  

(NB Deze foto werd NIET genomen op het zomervakantietoernooi 2006.) 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 
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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 is verhuisd 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ivette heeft een nieuwe kapsalon in Blaricum:  
Kapsalon Elegance, telefoon 035 5387372 

 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 
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WESTBROEK TEGEN GROENEKAN: REVANCHE 
Zaterdag 12 augustus speelde Het Kraaienveld de clubwedstrijd tegen T.C. 
Groenekan. Dit was een revanche wedstrijd van de match die we in 2005 in Groenekan 
hebben gespeeld.  In die uitwedstrijd hebben we een stevige nederlaag geleden, dus 
was het met enige angst dat de 8 spelers hun gasten ontvingen. 

 

Voor de wedstrijd hadden de Groenekanners 
nog zelfvertrouwen… 
 
We hadden vooraf een eenvoudig 
wedstrijdprogramma aan de muur 
opgehangen. Maar, lieve hemel, er 
kwamen 9 tegenstanders binnen! Het is 
heel makkelijk om 8 tegen 8 
wedstrijden te plannen, maar 
om dit in een paar minuten te 
moeten veranderen leidt tot 
een puinhoop!  Hoe plan je 8 
tegen 9? En iedereen moet 
vier wedstrijden spelen! 
Gelukkig was Jan Maasen als 
barman aanwezig. Na een 
snelle omkleding was Jan 
klaar om te spelen en 
uiteindelijk was het 9 tegen 9. 
Toch waren er door de snelle 
improvisatie aardig wat 
interessante en amusante 
fouten in het schema. Hulde 
aan alle spelers, die dit vrolijk 
over zich heen hebben laten 
gaan. 
 
Nadat het allemaal geregeld 
was, kon de actie rond kwart 

over elf beginnen.  We hadden 
aardig wat geluk met het weer. 
Gedurende een half uur 
moesten we van de baan af in 
verband met regen; verder 
hebben we prima kunnen 
spelen.  Helaas moesten we 
de geplande croquetwedstrijd 
annuleren: het gras was te nat.  
Rond kwart voor vier waren in 
het zuidwesten heel veel 
dikke, donkere wolken te zien. 
Dus dacht de organisatie: 
“Gelijk stoppen”. Het 
Kraaienveld was al met een 
aanzienlijke marge aan de 
leiding, dus we wilden onze 
gasten niet nog meer in 
verlegenheid brengen. 

Speciaal voor Groenekan hebben we 
besloten de laatste ronden te annuleren. 
Het was een leuk excuus om ons terug te 
trekken in de bar en de lekkere cuisine 
van José en Teuni te proeven. 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 
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Vervolg Groenekan
 
Net als vorig jaar konden de captains het 
niet laten om elkaar bij de prijsuitreiking 
een beetje te plagen. Nadat Roger nogal 
breed had uitgemeten hoe groot de 
Westbroekse overwinning was geworden, 
beklaagde Kees Overvest zich over het 
weer en de afgelasting van de laatste 
ronden. Gelukkig gaat dit allemaal met 
een lach in een goedmoedige sfeer. 
 

 
Klagen over het weer… 

 
In het geheel was het daarom een erg 
leuke dag.  Wij hebben de wisselbeker 
(voor een jaar) gewonnen en er was een 
uitstekende winst bij de bar. 
Vriendschappen, vorig jaar begonnen, 
werden vernieuwd. En daar werd tot 7 uur 
‘s avonds op gedronken.  
 
De volgende wedstrijd zal in augustus 
2007 bij Groenekan plaatsvinden. 
 
Final score: TV het Kraaienveld vs TC 
Groenekan 11 tegen 3 (wedstrijden), 71 
tegen 41 (games). 
 
Eerlijk is eerlijk: het was misschien wel 
een significant detail dat Westbroek 
speelde met 7 mannen en 2 dames tegen 
4 mannen en 5 dames van Groenekan!! 
De spelers voor Het Kraaienveld waren: 
Herman en Teuni, Jan O en Jan M, Fokko 
en Roger, Susan, Rob en Huib. 
 
Verslag: Roger Snell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verloren, maar wel apetrots op de enige echte 
Kraaienveldpet! Een cadeautje van het bestuur 
voor onze plezierige en supersportieve 
tegenstanders! 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 
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UIT DE GROTE TENNISWERELD 
Onze speciale correspondent (Incognito) volgde, mede dankzij zijn werk in het 
buitenland, weer de ontwikkelingen in het professionele tennis. 
 
Kim Clijsters stapt volgend jaar in de 
huwelijksboot met Brian Lynch. Hij is 
basketballer bij de Belgische club Bree. 
Hopelijk gaat het deze keer wel door want 
in 2004 werd haar geplande huwelijk met 
een tennisser op het laatste moment 
afgeblazen. 

 
Kim 
 
Met Martin Verkerk loopt het nog niet 
lekker: “Ik speel dit jaar geen 
tennistoernooien meer”. Hij maakte dit jaar 
tweemaal zijn rentree maar haakt nu af 
met een polsblessure. Verkerk heeft een 
missie: “Het is mijn doel om nog een keer 
een groot toernooi te winnen”. Eerder 
stond Martin twee jaar aan de kant met 
een schouderblessure. Er wordt 
gefluisterd dat het nooit meer iets wordt 
met Martin. 
 
Ik had het u reeds voorspeld: 
Thiemo de Bakker komt er 
aan. In Portugal behaalde hij 
zijn tweede proftitel in drie 
weken tijd. De 
juniorenkampioen van 
Wimbledon is net 18 jaar en 
won 10.000 dollar. 
 
Roger Federer heeft onlangs 
in Madrid zijn tiende 
toernooizege van dit jaar 
behaald. De veelvraat heeft 
dit seizoen 82 partijen in winst 
omgezet. In 2005 kwam hij 

ook boven de 80 zegens. Hij is de eerste 
tennisser sinds 1982, die er in slaagt twee 
jaar op rij minstens 80 partijen te winnen. 
En wie ging hem daarin voor ? Natuurlijk: 
Ivan Lendl. 
 
Richard Krajicek wil over een jaar of acht 
minister van Sportzaken worden. “Ik ga 
dan de politiek in namens de VVD. Op die 
partij stem ik namelijk altijd. In die baan 
kan ik mijn kennis van de topsport en de 
breedtesport mooi gebruiken”. Mark Rutte, 
lijsttrekker van de VVD zei het voorstel 
“een zeer spannende gedachte voor de 
toekomst te vinden”. 
 
Agassi zorgde in 1986 voor opschudding 
met lange geblondeerde haren, korte 
jeans en vooral een hele grote mond. Hij 
vond zijn grote rivaal Pete Sampras maar 
een man die “net uit een boom is komen 
slingeren”. In september stond deze kale 
man met sobere witte kleding voor het 
laatst op de baan in New York. Na zijn 
verloren partij huilde hij vele minuten en 
was nauwelijks in staat zijn ingestudeerde 
speech op te voeren. De ongelikte beer is 
een ideale schoonzoon geworden. Tja, het 
kan vergaan. Ik was ook bij de laatste race 
van een groot autocoureur. Geen traantje 
gezien………. 
 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 
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Vervolg Grote tenniswereld 
 
In Wimbledon 2006 gingen er in twee 
weken tennis 15.000 ballen, 28.000 kilo 
aardbeien, 30.000 porties fish and chips, 
17.000 flessen champagne, 100.000 
pinten bier en 300.000 kopjes thee of 
koffie doorheen. Op het park hingen 
verder 10.000 petunia’s en 3500 
hydrangea’s. Alle aardbeien werden 
aangevoerd vanuit Nederland……….. 
 
Nu we het toch over Wimbledon hebben. 
Roger Federer won voor de vierde 
achtereenvolgende keer het toernooi, een 
prestatie die alleen Bjôrn Borg en Pete 
Sampras eerder leverden. 
 
In het grootste tennisstadion ter wereld, 
het Arthur Ashe-stadion in New York, nam 
de 50 jarige Martina Navratilova afscheid 
van het tennis. Nou riep ze dat in ook in 
1994 om vervolgens in 2000 doodleuk 
weer te verschijnen. “Dit was echt de 
laatste wedstrijd” beloofde ze me. Ik geloof 
haar niet. Over 20 jaar staat ze vast 
nummer 1 bij de bejaarde vrouwen. 
  

 
Met de kleine Kraai gaat het niet goed. Ze 
wil een andere kleding sponsor. Dat kan ik 
me voorstellen want Yonex heeft een 
kledingstijl uit de Middeleeuwen. Maar ze 
kan beter eerst eens wachten op haar 
grote doorbraak. Maar dat viel dit jaar 
zwaar tegen. De confrontatie met de 
wereldtop kon ze niet aan. Een zwakke 
plek blijkt het uithoudingsvermogen van 
Krajicek en daarom gaat ze aan de slag 
met een conditietrainer. Een ander punt is 
dat ze niet wil breken met haar vader als 
trainer. Hopelijk gaat ze dat wel doen want 
Petr Krajicek is een uiterst dominant 
mannetje die in een te korte broek, met 
witte lange sokken in zijn sandalen op de 
toernooien verschijnt. In het verleden 
kwam het wel met een breuk met zijn toen 
15-jarige zoon Richard. De laatste heeft er 
alleen maar mee gewonnen ! 

 
Incognito 

 
 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 
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VAN DE PENNINGMEESTER 
Penningmeester Niek Janssens moet moeite doen om de contributies binnen te 
krijgen. Hij vraagt het nog een keer heel vriendelijk via Gekras, maar het bestuur hoort 
hem brommen… 
 
 
Beste leden, 
De termijn voor het opzeggen van het 
lidmaatschap voor het komend 
tennisjaar is inmiddels weer verstreken 
(1 december jongstleden). Helaas 
hebben we (weer) een aantal 
opzeggingen ontvangen, maar 
gelukkig blijft het merendeel van jullie 
weer aan onze mooie club verbonden.  
Wat mij dan weer direct brengt bij het 
volgende punt: de contributie. Zoals 
jullie waarschijnlijk allemaal wel weten, 
is een vereniging voornamelijk 
afhankelijk van de contributies, die zij 
van haar leden ontvangt. Hiervan 
worden investeringen gedaan op het 
gebied van clubhuis, tennisbanen (niet 
geheel onbelangrijk bij een 
tennisvereniging), baanonderhoud, 
gas, water, licht etc.  
Om als vereniging een gezonde 
kaspositie te behouden waaruit alle 
investeringen en betalingen kunnen 
worden voldaan, is een tijdige collectie van 
de contributies zeer belangrijk Hoewel een 
groot deel van onze leden de contributie 
snel betaalt, zien wij helaas een trend van 
steeds latere betaling; en zelfs van 
helemaal niet betalen. Per heden (eind 
november 2006) hebben wij zeker 10 
leden die hun contributie over 2006 nog 
steeds niet betaald hebben. Ik hoef u niet 
voor te rekenen dat dit op een ledenaantal 
van ongeveer 130 vrij veel is, en totaal 
ongewenst. 
Daarom verzoek ik jullie allen in deze 
uitgave van Gekras vriendelijk, doch 
dringend, om komend jaar, wanneer de 
nieuwe contributies bekend zijn, en de 
facturen verstuurd, de contributies zo 
spoedig mogelijk over te maken. Wij 
studeren nog op de mogelijkheid om de 
betaling te vergemakkelijken met behulp 
van machtigingen, zodat wij als vereniging 
ons kunnen focussen op hetgeen waar het 
allemaal om draait: tennissen. 
 

De bodem van de schatkist? 
 
Ik reken op jullie medewerking, en dank 
jullie hartelijk voor jullie begrip. 
De Penningmeester 
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AAN ONZE ADVERTEERDERS 
Beste adverteerders, 
Eén keer per jaar wil het bestuur u hartelijk bedanken voor uw bijdragen aan onze 
vereniging.  
 
Dankzij uw bijdragen kunnen wij drie keer 
per jaar een goed verenigingsblad 
uitbrengen. We maken in ons blad daarom 
graag reclame voor u. We hopen oprecht 
dat onze leden bij hun aankopen of 
opdrachten als eerste aan onze 
adverteerders denken. 
Ons adverteerdersbestand is de laatste 
jaren heel stabiel geweest. Dat betekent 
dat uw band met onze vereniging ook 
duurzaam is. 
Helaas gaan we dit jaar twee 
adverteerders verliezen.  
Onze kapster Yvette heeft een nieuwe 
zaak geopend in Blaricum. We wensen 
haar daar veel succes. In dit nummer staat 
haar nieuwe adres.  
 

 
 
Er stopt echter ook een adverteerder van 
het eerste uur. Vanaf het allereerste 
nummer van Gekras heeft u in ons blad de 
karakteristieke advertentie van Bertus van 
Dam kunnen aantreffen. Dat gaat 
veranderen omdat Bertus en Wil van Dam 
gaan genieten van hun welverdiende rust. 
Per 31 december 2006 heeft de slager zijn 

zaak gesloten wegens het (bijna) bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd. Wij 
wensen Bertus en Wil nog vele jaren in 
goede gezondheid.  
 

 
 
Om onze dankbaarheid aan alle 
adverteerders te tonen kochten wij bij 
Bertus voor onze adverteerders een mooie 
rookworst. Wij wensen alle adverteerders 
plezierige feestdagen en een zakelijk 
geslaagd 2007. 
 
Namens alle leden van TV het 
Kraaienveld, 
 
Het bestuur. 
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Gelukkige kerstdagen en een fantastisch 2007!

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 
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DE JEUGDFOTO 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De prijzenregen na de jeugdkampioenschappen.  
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ACTIVITEITENAGENDA JUNIOREN 
Let op: de agenda voor 2007 volgt in het maartnummer!  
 
 
 
 
 
 

Jeugdcommissie  Telefoon  E-mailadres 
 
Annemiek Volker   0346 – 282023 a.volker@planet.nl 
Roger Snell    0346 – 281037 rsnell@planet.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  

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 
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ANNEMIEK NEEMT AFSCHEID VAN DE JEUGDCOMMISSIE… 
Annemiek Volkers is jarenlang het gezicht geweest van de jeugdcommissie. Samen 
met Roger, heeft zij de jeugdafdeling tot het belangrijkste onderdeel van onze 
vereniging gemaakt. Belangrijk voor de jeugd, maar ook voor de senioren. Want 
hoeveel ouders zijn er niet door hun kinderen gaan tennissen? 
Annemiek gaat zich nu en beetje terug trekken. Aan de redactie beloofde zij haar 
‘memoires’ voor dit nummer; drukke werkzaamheden verhinderden dat.  
Daarom plaatsen wij in dit jeugdkatern veel foto’s van Annemiek. Niet toevallig staat 
zij al zeven keer op de ‘jeugdfoto’. Hieronder nog een aantal momenten van en voor 
Annemiek. 
 

 
 
 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 



  Pagina 32  

  
 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 



  Pagina 33  

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 uitgebreid 
verslag kunnen maken. We moeten het dus doen met de einduitslagen (met dank aan 
Gerard Brand) én de foto’s (zie ook de jeugdfoto op bladzijde 29).  
 
Zondag 17 september 2006 zijn de 
clubkampioenschappen voor de jeugd van 
TC Kraaienveld te Westbroek afgewerkt. 
Uitstekend tennisweer, een goede sfeer, 
leuke partijen en veel toeschouwers 
kenmerkten het evenement. 
We noteerden de volgende uitslagen: 
Basisschool meisjes:  
1. Laura Dijkstra  
2. Pearl Sijmons  
Basisschool jongens 
1. Frank Dijkstra  
2. Rick Peters  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geurtsen en Brand 
 
Meisjes A  werd gewonnen door Eline 
Geurtsen die in de finale te sterk was voor 
Bianca Brand (6-3 en 6-2) 
 
Jongens A werd gewonnen door Olivier 
Blankert die Floris Blankert in een 
spannende drie-setter nipt versloeg (6-7/6-
3/7-5) 
 
Gemengd Dubbel jeugd 
Winnaars waren Bianca Brand en Floris 
Blankert die in de finale de baas bleven 
over Fieke van Klaren en Diederik 
Blankert. 
 

Blankert en Blankert 
 

Prachtige servcvebeweging van Olivier 
Blankert. Let op moeder Blankert, die net op 
dit moment het hek inloopt. 
Nog een keer Blankert en Blankert dus… 
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KNLTB  PIP-TOERNOOI 
Het Pip toernooi is een toernooi dat door de KNLTB wordt georganiseerd voor 
verenigingsjeugd – die (nog) niet in competitievorm uitkomt. De voorronden van dit 
toernooi worden gespeeld op de verenigingvelden. De winnaars van deze voorronden 
spelen op de finaledag de finales bij een aangewezen tennisvereniging in de regio. Dik 
van Dijk doet verslag. 
 
Dit jaar was de finaledag op 10 juni 2006. 
En …er waren finalisten van ons 
Kraaienveld te gast die dag bij de TV 
Crailoo te Hilversum. In 5 poules hadden 
we vertegenwoordigers, dit zijn ze : 
Frank Dijkstra, Maxime van de Keuken, 
Diederik Blankert, Olivier Blankert en 
Jeroen Geurtsen.  
 

 
 
Op die 10e juni was het een zonnige en 
een zeer fraaie dag. Ondanks dat, of 
misschien wel mede daardoor, hebben we 
daar prachtige partijen gezien, met name 
van onze Kraaienvelders.  
Doe het maar eens effe daar, als je nog 
nooit echt in competitieverband hebt 
gespeeld of als je nog niet weet “wat 
zenuwachtig zijn is” - voor een “echte” 
wedstrijd…..Ook dat kon je hier 
ervaren….. 
 
Er werd geknokt en gegokt, gelachen en 
gehuild, gewonnen en verloren. Je bent er 
met z’n allen - maar tennis is “in den 
principe” toch een personal sport, het 
Moment Suprême van de beslissing en de 
slag  is yours en niemand anders…..… 
Dus…. scheld je vooral op jezelf, je houdt 
je in of geeft alles of te weinig, gokt op 
wolken maar je krijgt felle zon, zonder cap 
op tegen, alles is voor of tegen je, je test je 
racket op de baan en tegen de ballen en 
ga zo nog maar even door …………… 
VOORDAT je ooit geniet van de 

overwinning……. is er al HEEL veel 
gebeurd. En DAT weet iedere tennisser….   
 

  

Wat is een PIP-TOERNOOI? 
  
  
PIP staat voor Primus Inter Pares. 
Dit betekent: "de eerste onder zijns 
gelijken" en is bedoeld voor kinderen 
die geen competitie spelen.    
Mee doen aan het PIP Toernooi is ook 
een aanloop om volgend jaar mee te 
doen aan de competitie. 
  
Er wordt gespeeld in drie rondes en 
een finaledag. De eerste ronde duurt 
van het begin van het seizoen tot ca. 
9 mei a.s. Je wordt in een poule met 
twee andere spelers van je eigen 
vereniging ingedeeld en je speelt dan 
dus twee keer een wedstrijd. 
De winnaar van de poule en de 
nummer 2, gaan door naar de 2e 
ronde, waarin je tegenstanders leden 
van andere verenigingen uit de regio 
zijn. Je speelt dan een keer op je 
eigen tennispark en een keer speel je 
“uit”. 
Van de 2e ronde gaan vervolgens 
alleen de poulewinnaars door naar de 
3e ronde, waarna alle poulewinnaars 
uit het hele district tegen elkaar 
spelen op de finaledag. 

  
Hoe waren nu de resultaten na een dag 
van tennis spanning -en plezier…?? 
Frank : haalde de halve finale….. hij 
verloor die uiteindelijk; hij kwam maar net 
iets te kort. 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 

http://www.tvtoolenburg.nl/Jeugd/Images/TennissendeTennisbal.JPG
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Vervolg PIP toernooi 
 
Maxime : won 1 wedstrijd en verloor er 1; 
kwam door dat resultaat helaas niet 
verder. 
Diederick : zat in een wel zeer zware 
poule, heeft mede daardoor  alles, maar 
eervol verloren, maar heeft in ALLE 
wedstrijden kans gezien om “lekkere 
games” te halen. 
Olivier : was halve finalist maar toen 
waren ook  zijn krachten op. 
Jeroen:  Last…. but not least :  onze 
finalist en WINNAAR van de dag..! Hij ging 
met een mooie beker naar huis. 
 
Alle finalisten verdienden door hun 
finaleplaatsen te Hilversum een mooie 
beker. Leuk van TV Crailoo en het was 
een heel  “losjes” maar ook heel goed 
georganiseerd toernooi daar. We gingen 
aan het eind van de dag vermoeid en 
verschroeid met ZEER tevreden jeugd 
naar huis. En…. we hadden en hebben er 
sinds die 10e juni bij Kraaienveld  
natuurlijk een echte, REGIONALE PIP - 
kampioen bij natuurlijk…JEROEN 
GEURTSEN. Alweer zo’n kanjer uit de 
Kraaienveld-jeugd die er mag zijn. 
 
Iedereen was het over 1 ding wel eens : 
Wat een beregoed initiatief van de KNLTB, 
want zo kan door welke omstandigheden 
dan ook – niet competitie jeugd - OOK 
deelnemen aan een door de KNLTB 
gepromoot toernooi. Dus zo maar tegen 
regionale leeftijdgenoten spelen. Om eens 
te zien waar ze/we staan en uiteraard met 
inzet ook  voor de fun, natuurlijk…. 
 
Bedankt Jeugdcommissie voor het 
organiseren van de wedstrijden op de 
eigen banen en de doorstroming naar 
Hilversum. Het was weer een 
zenuwachtige boel om de zaken op tijd 
voor die finaledag in Hilversum - hier in 
Westbroek voor elkaar te krijgen.  
 
Soms ontbrak daarbij de medewerking van 
spelers of ouders geheel of leed iedereen 
opeens aan een vorm van kind opgegeven 
???  - geheugenverlies. Het kwam 
uiteindelijk allemaal goed door een extra 

zware inspanning van de PIP, 
gedeeltelijke  jeugdcommissie. Dus naar 
haar gaat in ieder geval “de 2006 
Kraaienveld Pluim”.  
 
Die onderscheiding   moeten we maar 
eens “gaan uitvinden” en jaarlijks uitreiken 
aan een bijzondere inspanning “van wie of 
wat of hoe dan ook” voor de vereniging ’t 
Kraaienveld. 
 
Het deed allemaal helemaal niets af aan 
de resultaten van onze jeugd bij Crailoo en 
“Onze Jeugd” had het daar prima naar het 
zin. Nog gestroomlijnder Pippen in 2007 – 
dit dus ZEKER voor herhaling vatbaar ?? 
 
De Jeugd (PIP-TOERNOOI) commissie.         
 

 
 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 
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HET SLOTTOERNOOI VOOR DE JEUGD 
Op zondag 8 oktober, een prachtige herfstdag, organiseerde de jeugdcommissie het 
Kraaienveld Slottoernooi voor de jeugd. De jeugdcommissie doet verslag. 
 
 
 

 
 
Dit keer was gekozen voor een 2e 
ouder\kind toernooi, omdat het meestal 
gezellig is om ook ouders op de banen 
met hun kids inspannend bezig te zien én 
de afsluiting van het seizoen nog meer 
“met z’n allen” wordt beleefd. 
 
Er deden 11 middelbare scholieren mee 
en helaas (dat moet toch ook anders 
kunnen?) maar 3 basisscholieren. Maar 
met de ouders en de diverse 
speelpleegouders er bij was het de gehele 
dag heel erg gezellig. We speelden om 
games en ieder dubbel speelde drie 
wedstrijden van 20 minuten. Er werd 
gespeeld in twee poules, indeling : 
middelbaar en basisonderwijs  
 
De 1e plaats bij de “middelbaren” werd 
behaald door Fons en Agaath. Fons zit 
nog in groep 8 maar hij kan al zo goed 
tennissen dat hij met de “middelbaren” 
mee kon. En zie het resultaat...! 
 
De winnaars bij de basisscholieren werd 
het koppel Luuk en Saskia. Het was 
Luuk’s eerste toernooitje, dus dat belooft 
nog wat in de toekomst ! 
 

Luuk en Daan waren voor het eerst 
aanwezig tijdens een toernooi, en we 
hopen dat jullie het erg leuk hebben 
gevonden. Wij in ieder geval wel. 
 
Voor de afsluitende barbecue, die 
halverwege de middag werd opgestart 
was voor het materiaal een beroep 
gedaan op Roger. Daarbij zorgde Margot 
voor het vlees en Marleen had voor iets 
lekkers bij de koffie gezorgd.  
 
Een ieder kon heerlijk “aanvallen” op al dat 
lekkers en ze waren er wel aan toe ook... 
Er was nogal fanatiek” gestreden om de 
games binnen te krijgen...! Iedereen heel 
erg bedankt voor de inzet tijdens de 
wedstrijden, de catering, de hulp rondom 
de banen, de dagorganisatie etc.  
 
We wensen jullie als Jeugdcommissie 
allen een goede winter én een goed 
Winterseizoen toe. Wat betreft de 
organisatie van toernooien en jeugdzaken 
en de uitvoering daarvan : tot volgend jaar 
en vergeet niet om af en toe een balletje te 
gaan slaan op ons mooie complex dat ook 
in de winter natuurlijk gewoon bruikbaar 
blijft. Denk om de veiligheid maar blijf 
zoveel mogelijk oefenen, juist ook in de 
winter...! 
 
De Jeugdcommissie. 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 
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DE JEUGDCOMMISSIE WENST 
ALLE JEUGDLEDEN 

EEN HEEL SPORTIEF 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld disrtibutielijst bij jmaasen@euronet.nl. 
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