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BESTUURSINFORMATIE 
Westbroekse tennisvereniging Het Kraaienveld 
Accommodatie: Pr Christinastraat 2, Westbroek 
Postadres :  Ds Ulferslaan 21,  Tienhoven  
Bankrekening: 36.91.09.171 RABO bank Westbroek 
 
Bestuur: 
Voorzitter  Charlotte Verbunt Looydijk 1  Tienhoven 0346-282231 
Penningmeester Niek Janssens  Tolakkerweg 108 Holl. Rading 035-5770834 
Secretaris  Marjolein Bannink Ds Ulferslaan 21 Tienhoven 0346-281186 
Bestuurslid (ledenadm) Teuni Böcker  Dr Welfferweg 86a Westbroek 0346-281510 
Bestuurslid (BC) Fokko Sijtsma  Ln van Niftarlake 64a Tienhoven 0346-281612 
Bestuurslid (JC) Margot Blankert  Herenweg 10A  Maarssen 0346-250745 
Bestuurslid (Gekras) Jan Maasen  Wolkammerweg 26 Westbroek 0346-281006 
 
Activiteitencie: Bonne Buurmans Wolkammerweg 6 Westbroek 0346-281290 

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

Baancommissie: Fokko Sijtsma  Ln van Niftarlake 64a Tienhoven 0346-281612 
   Huib Stekelenburg  Roemer Visscherstr 12 Maarssen 0346-568995 
 
Jeugdcommissie: Gerard Brand  Ds Ulferslaan 23 Tienhoven 0346 215470 

   Ingrid Brand  Ds Ulferslaan 23 Tienhoven 0346-281113 
   Marleen van Walbeek Dr Welfferweg 46 Westbroek 0346-281075 
   Margot Blankert  Herenweg 10A  Maarssen 0346-250745 
   Ellen Sijmons  Kerkdijk 88  Westbroek 0346-282307 
 
Barcommissie: Teuni Böcker  Dr Welfferweg 86a Westbroek 0346-281510 
Schoonmaak:   
 
Ledenadministratie: Teuni Böcker  Dr Welfferweg 86a Westbroek 0346-281510 
 
Trainer:  Nico Snabel  Huinerweg 4-12            3882 TE Putten 06-4120 1313 
 
Wedstrijdleider: vacature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanmelding en opzegging lidmaatschap: 
Uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie: opzegging voor 1 december van het lopende jaar; 
tussentijdse opzegging en / of restitutie van contributie is niet mogelijk. Bij inschrijving wordt eenmalig 
een inschrijfgeld berekend van €12,50; tevens wordt eenmalig een borg gevraagd van € 7 voor een 
sleutel van het hek en van het clubhuis (de sleutel is niet voor junioren). 

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

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

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

85,50  
63,00  

Inschrijfgeld
Borg sleutels

15,00  
7,50    

senior
student

jeugd

119,50

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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VAN DE VOORZITTER 
Voorzitter Charlotte Verbunt had er zin in, in 2007. Zij blikt al terug. 
Als het goed gaat, is zij er begin 2008 een paar maanden tussen uit 
met haar Joop. Wij wensen hen beiden een prachtige fietsvakantie. 
 
 
Het was weer een prima tennisjaar! 
 
Zondag 28 oktober. Goed uitgeslapen als 
gevolg van het extra uur bij de overgang 
van zomertijd naar wintertijd. ’n 
Lekkere frisse wind en 
oranjerood gekleurde bladeren 
aan de bomen, die op het punt 
staan naar beneden te 
dwarrelen. Een betere dag 
voor het sluiten van het 
zomertennisseizoen had er 
niet kunnen zijn. Een 
genoeglijk, ontspannen 
samenzijn en prima 
georganiseerd. Zoals 
overigens alle activiteiten, die 
dit jaar door de 
activiteitencommissie en 
jeugdcommissie 
georganiseerd zijn. 
Ik heb dit jaar ook 
genoten van het 
kind/ouder toernooi 
op zondag 7 oktober. 
Uitgenodigd als 
“lease-moeder” heb ik 
samen met Amber Sijmons die dag heel 
wat partijtjes gespeeld. Bedankt nog 
Amber voor het leuke samenspel en het 
gezellige kletsen achteraf. Een zonnige 
dag, een gezellige en sportieve sfeer, 
tennisspel op goed niveau en een heerlijke 
barbecue.  
Deze dag bracht me op het idee dat een 
toernooi met een combinatie van senior- 
en juniorleden eigenlijk vaker moet 
plaatsvinden. Voor de junioren is het leuk 
om ook de ouderen van de vereniging te 
leren kennen en vice versa. En wij 
senioren kunnen over sportiviteit, techniek 
en spelvreugde zo af en toe echt nog wel 
wat leren van de jeugd. 
Misschien kunnen activiteitencommissie 
en jeugdcommissie eens bij elkaar gaan 
zitten om dit '‘combitoernooi” jaarlijks ’n 
keer te organiseren. Ik pleit ervoor! 

 
Het afgelopen jaar hebben we het als 
Kraaienvelders weer goed gedaan. 
Vrijwilligers hebben zich bekommerd om 
baan en clubhuis. Er zijn veel activiteiten  
georganiseerd, zodat we allemaal naar 
hartelust hebben kunnen tennissen. 
Volgend jaar gaan we het 20-jarig bestaan 

van onze vereniging vieren. Wij 
zoeken nog leden, die willen 
meedenken en meewerken om aan 
dit 20-jarig bestaan een sportieve 
en feestelijke vorm te geven. 
Graag met velen aanmelden bij 
Jan Maasen  
Ik wil graag een ieder, die dit jaar 
’n steentje (voor sommige waren 

het stenen) bijgedragen heeft 
en daarmee de vereniging 

draaiende heeft 
gehouden, heel erg 

bedanken. 
Ik wens iedereen 
hele fijne 

feestdagen en veel 
spelplezier in 2008. 

 
     
   Charlotte Verbunt. 
 

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 

 
 
ACTIVITEITENAGENDA 2008 
 
ZORG DAT U ER BIJ BENT IN 2008. 
NEEM DEZE DATA OVER IN UW AGENDA! 
 
 

 Dag: Datum: Tijd:  

 Woensdag 20 februari 2008 20.00 Algemene 
ledenvergadering. 

     
 Zondag 30 maart 2008 10.30 Finales wintercompetitie 

   14.00 Openingstoernooi 

 Maandag  31 maart 2008 19.30 Start herentoss 

 Donderdag 3 april 2008  8.30 Start damestoss 

 Woensdag ? 
 

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

 Maandag  12 mei 2008  Start voorronden 
dubbelkampioenschap 
dames- en herendubbel 

 Zondag 8 juni 2008 11.00 Finales 
dubbelkampioenschappen 
senioren en junioren 

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

 Zondag 3 augustus 2008 13.00 Zomertoernooi voor 
thuisblijvers 

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

 Zondag  28 september 2008  11.00 Finales clubkampioenschap 
senioren en junioren 

 Zondag  26 oktober 2008 13.00 Slottoernooi 

 Zaterdag 1 november 2008  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: LUSTRUMJAAR 2008 
In 2008 bestaat onze vereniging 20 jaar. We zijn opgericht op 11 november 1988. Het 
bestuur heeft besloten dat we er een echt lustrumjaar van gaan maken met een aantal 
spraakmakende activiteiten. Gekras doet daar graag aan mee. Wij gaan in ieder geval 
in elk nummer in 2008 een artikel opnemen over de geschiedenis van onze club. 
 
Om u in de stemming te brengen beginnen 
we daar al mee in dit nummer. Uit oude 
nummers van Gekras hebben wij alle 
clubkampioenen uit de geschiedenis van 
onze vereniging opgespoord. Met behulp 
van de plakboeken van Kitty Nooteboom 
en Teuni Böcker én de foto’s van Hans 
Klaase maakten we een reconstructie. 
 
Er is inmiddels een lustrumcommissie 
ingesteld, bestaande uit Ciska en Niek 
Janssens en ondergetekende. De 
commissie heeft drie ambitieuze 
activiteiten bedacht.  
In de eerste plaats een ledenwerfactiviteit 
bij het begin van het seizoen, met ook 
aandacht voor de leden die nog niet zo 
lang bij onze vereniging zijn. 
In de zomer willen we een gezellig 
toernooi organiseren met de andere 
verenigingen uit de ‘oude gemeente’ 
Maartensdijk. 
En tegen het einde van de zomer een 
toernooi met veel jeugd en een gezellige 
BBQ voor de volwassenen. 
Dit alles moet nog worden goedgekeurd 
door het bestuur (uw clubblad heeft hier 
een echte primeur!). Dus wijzigingen 
voorbehouden! 
Overigens zijn Ciska, Niek en Jan erg blij 
als u de commissie komt versterken!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verder vindt u in dit nummer van Gekras 
weer gezellige toernooiverslagen, onze 
vaste columnist Incognito, de indeling van 
de wintercompetitie, een aankondiging 
voor tennislessen in het nieuwe seizoen 
en een nieuwe activiteitenagenda. 
Natuurlijk vult ook de jeugdcommissie een 
aantal pagina’s.  
Daarom veel dank aan de schrijvers van 
stukjes voor dit blad: Gerard Brand, Bonne 
Buurmans, Incognito, Marc Peters, Ellen 
Sijmons, Roger Snell, Joop van Raak en 
Charlotte Verbunt.  
 
Wij wensen u uiteraard gezellige 
feestdagen met familie, vrienden én uw 
verenigingsblad. 
Wij wensen u vooral geluk, gezondheid 
en een goed tennisjaar in 2008. 
 

 
 
Jan Maasen 
jmaasen@euronet.nl
 
 
 
Het volgende nummer verschijnt in 
maart 2008; u kunt uw bijdragen 
inleveren tot 15 februari. 

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 

mailto: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

 

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 

mailto:info@nellekealbers.nl
http://www.nellekealbers.nl/
http://www.nvmstichtsemakelaars.nl/
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN 
Zondag 23 september jl speelden we op Het Kraaienveld de finales van de 
clubkampioenschappen 2007. Het begint traditie te worden dat er geen foto’s gemaakt 
worden en dat de uitslagen van de voorronden verdwijnen.  
Dames en heren organisatoren, hoe kunnen we ooit de clubgeschiedenis boekstaven 
als er geen uitslagen zijn? Doe volgend jaar uw historische plicht! 
 
Het Kraaienveld kreeg terechte 
kampioenen. In het gemengd dubbel 
prolongeerden Joop en Charlotte hun titel. 
In het damesenkelspel heroverde 
Charlotte de titel, die zij in 2001 ook al 
eens won. 
Bij de heren kwam er een einde aan het 
bewind van Roel van Dijk. Hij vertrok naar 
TC Groenekan en dat maakte de weg vrij 
voor twee nieuwe finalisten. De 35-
plussers Joop van Raak en Marc Peters 
volgden de tieners Roel van Dijk en Koen 
Perryck op. Marc Peters was de sterkste 
na een vermakelijk finale. Hij bezorgde uw 
redactie nog een plezierige avond met zijn 
grappige artikel in de Vierklank. 
 
Bij de foto: Marc tijdens de wedstrijd; het 
‘ragfijne lijnenspel’ wil nog niet zo lukken. 

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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UIT DE OUDE DOOS: DE KAMPIOENEN 
Onze vereniging is opgericht op 11 november 1988. Dat betekent dat we volgend jaar 
ons 20-jarig jubileum vieren. Om u in de stemming te brengen gaan we het komend 
jaar in elk nummer van Gekras iets schrijven over de geschiedenis van onze 
vereniging. Liefst verluchtigd met foto’s uit ons archief.  
Het kerstnummer bevat altijd de uitslagen van de clubkampioenschappen. Daarom 
vindt u in dit nummer ook de namen van alle kampioenen uit de geschiedenis van het 
Kraaienveld. 
 
Onze vereniging houdt pas 
sinds 1994 officiële 
kampioenschappen. Dat 
komt natuurlijk omdat onze 
banen pas in 1993 zijn 
aangelegd. Eerder werden al 
wel wat toernooitjes 
gespeeld, meestal op de 
Vechtsebanen in Utrecht. De 
allereerste geregistreerde 
toernooiwinnaars vinden we 
in 1991. Het allereerste 
toernooi, waarvan de 
uitslagen in ons clubblad 
vermeld werden, werd 
gewonnen door José 
Stortelder en Bonne 
Buurmans in het gemengd dubbel en door 
Bertus Verheul en Jan Bart Kolman in het 
herendubbel. 
 

 
Vlnr Astrid Böcker (half), José Stortelder, 
Bonne Buurmans (achter), Co Daalhuizen, 
Annelies de Groot (achter; supporter), Mirjam 
de Jager, Jan Maasen (achter), Marrietta 
Snell. Onder Sander en Frank van Barneveld 

(foto 1994). 
 
 
 
Pas in 1994 werden 
de eerste 
kampioenschappen 
gehouden in het 
herenenkelspel en het 
damesenkelspel. 
Mirjam de Jager en 
Co Daalhuizen 
haalden als eerste 
kampioenen de Biltse 
en Bilthovense 
Courant. 
In het clubhuis hangt 
nog steeds 
bovenstaande foto 
van alle finalisten van 
1994. 
 
 

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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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 
 
 
 

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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Vervolg: kampioenen 
Vanaf 1994 werden elk jaar 
kampioenschappen georganiseerd. Het 
damesenkelspel heeft altijd te lijden onder 
een beperkte deelname. In 1995 en 2000 
is het daarom niet gespeeld. Maar we 
hebben een mooi rijtje dameskampioenen 
met Rietje Broeder en Joke Bettinger als 
als uitblinkers: zij wonnen vier keer de titel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rietje Broeder achter de prijzentafel bij het 
(oude) clubhuis in 1998. Co Daalhuizen 
applaudiseert. 
 
1994 Mirjam de Jager 
1995 n.g. 
1996 Rietje Broeder 
1997 Rietje Broeder 
1998 Rietje Broeder 
1999 Rietje Broeder 
2000 n.g. 
2001 Charlotte Verbunt 
2002 Joke Bettinger 
2003 Joke Bettinger 
2004 Joke Bettinger 
2005 Agaath van Klaren 
2006 Joke Bettinger 
2007 Charlotte Verbunt 
 

 

 
Bij het herenenkelspel was er aan 
deelnemers meestal geen gebrek. Het 
kampioenschap werd veertien keer 
gespeeld en negen keer gewonnen door 
een jonge speler (minder dan 20 jaar oud). 
Sander van Barneveld is met vijf zeges 
nog altijd de onbetwiste koploper. Vijf keer 
zegevierde een senior boven de 35. 
 
1994 Co Daalhuizen 
1995 Arnout Krediet 
1996 Wim Broeder 
1997 Sander van Barneveld 
1998 Sander van Barneveld 
1999 Sander van Barneveld 
2000 Sander van Barneveld 
2001 Sander van Barneveld 
2002 Rob Fokker 
2003 Marco de Groot 
2004 Rob Fokker 
2005 Roel van Dijk 
2006 Roel van Dijk 
2007 Marc Peeters 
 

 
Sander (links) krijgt de beker uitgereikt door 
Jan Maasen in 1998. 
 
 
 
 
Foto links: Joke Bettinger in het (nieuwe) 
clubhuis foto  2003). 

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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Vervolg: kampioenen 
Vanaf 1995 werd het gemengd dubbel aan 
het programma toegevoegd. We hebben 
inmiddels dertien kampioenschappen 
gespeeld en acht keer won er een 
echtpaar (of een echt paar, zo u wilt). Vier 
keer won er een burenpaar. Dat is een 
gemengd dubbel van een buurvrouw met 
haar buurman. In drie van de vier keer 
was er sprake van partnerruil, want in de 
andere poule speelde tegelijkertijd de 
buurman met zijn buurvrouw. Voor zover 
bekend bij de redactie, zijn deze situaties 
altijd zonder complicaties verlopen en 
gingen de buren uitsluitend vreemd op de 
tennisbaan.  
Joop van Raak heeft vijf gemengd 
dubbelkampioenschappen op zijn naam 
staan. Vier keer met zijn echtgenote 
Charlotte Verbunt en één keer met zijn 
buurvrouw Marjolein Bannink. 
 
1995 Kitty Nooteboom/ Roeland ten Napel 
1996 Rietje Broeder/ Wim Broeder 
1997 José Stortelder/ Jan Maasen  
1998 Marrietta Snell/ Roger Snell 
1999 Briënne ten Napel/ Bernard Steenaart 
2000 Diana Steenaart/ Roeland ten Napel 
2001 Charlotte Verbunt/ Joop van Raak 
2002 Maaike de Groot/ Rick de Groot 
2003 Charlotte Verbunt/ Joop van Raak 
2004 Marjolein Bannink/ Joop van Raak 
2005 Susan Klaase/ Huib Stekelenburg 
2006 Charlotte Verbunt/ Joop van Raak 
2007 Charlotte Verbunt/ Joop van Raak 
 

 
Joop (foto  2006) 

Het damesdubbel is aan de 
kampioenskalender toegevoegd in 2000. 
In dat jaar waren er geen dames, die het 
enkelspel wilden spelen. Spontaan besloot 
een groepje om in te schrijven voor een 
damesdubbel en de activiteitencommissie 
besloot flexibel om dit initiatief te 
ondersteunen. Zo werden Kitty 
Nooteboom en Marrietta Snell de eerste 
damesdubbelkampioenen van onze 
vereniging. Susan Klaase en Marjolein 
Bannink zijn hier de meest succesvolle 
speelsters met drie titels. Susan won met 
drie verschillende partners. 
 
2000 Kitty Nooteboom/ Marrietta Snell 
2001 Joke Bettinger/ Susan Klaase 
2002 Maaike de Groot/ Diana Steenaart 
2003 Charlotte Verbunt/ Marjolein Bannink 
2004 Charlotte Verbunt/ Marjolein Bannink 
2005 Joke van der Feest/ Susan Klaase 
2006 Susan Klaase/ Agaath van Klaren 
2007 Marjolein Bannink/ José Stortelder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boven Marjolein (foto   
2003) 
 
Rechts Susan (foto  
2007)  

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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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.  

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 

mailto:info@dewildemetaal.nl
http://www.dewildemetaal.nl/
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Vervolg: kampioenen 
Een jaar later besloten de heren om ook 
mee te doen met het dubbelspel. Vanaf 
2001 werden de kampioenschappen in het 
damesdubbel en het herendubbel al in mei 
gespeeld uit vrees voor blessures. In de 
voorgaande jaren was al gebleken dat 
spelers met een dubbel programma 
(enkelspel en gemengd dubbelspel) een 
aanzienlijk blessurerisico liepen. De 
gemiddelde leeftijd is, zeker bij het 
(gemengd) dubbelspel aanzienlijk. 
Bernard Steenaart en Roeland ten Napel 
waren de eerste herendubbelkampioenen 
van het Kraaienveld. Zij wonnen twee 
keer. In 2003 won Roeland ook nog een 
keer met Huib Stekelenburg. 
 
2001 Bernard Steenaart/ Roeland ten 

Napel 
2002 Bernard Steenaart/ Roeland ten 

Napel 
2003 Huib Stekelenburg/ Roeland ten 

Napel 
2004 Roger Snell/ Jan Maasen 

 
2005 Roel van Dijk/ Koen Perryck 

 
2006 Rob Fokker/ Jan Overeem 

 
2007 Huib Stekelenburg/ Marc Peeters 

 
 

 
Roeland (foto 2003) 

Vanaf 2003 gaat het Kraaienveld helemaal 
los. Omdat er zo’n goede lichtinstallatie is, 
werpt Charlotte Verbunt de vraag op 
waarom er in de winter geen competitie 
wordt gespeeld? Daarmee legt zij de 
grondslag voor de wintercompetitie. In de 
wintercompetitie wordt er tussen begin 
november en eind maart gespeeld in drie 
categorieën: herendubbelspel, gemengd 
dubbelspel en (sinds 2006) 
damesdubbelspel. Dit zijn onze 
winterkampioenen in het gemengd 
dubbelspel: 
 
2003 Charlotte Verbunt/ Joop van Raak 
2004 Marjolein Bannink/ Huib Stekelenburg 
2005 Charlotte Verbunt/ Joop van Raak 
2006 Ciska Janssens/ Niek Janssens 
2007 Marjolein Bannink/ Joop van Raak 
 
En in het herendubbelspel: 
2003 Huib Stekelenburg/ Roger Snell 
2004 Huib Stekelenburg/ Rob Fokker 
2005 Gert Dijkstra/ Jan Maasen 
2006 Gert Dijkstra/ Jan Maasen 
2007 Huib Stekelenburg/ Joop van Raak 
 
En tot slot in het damesdubbelspel: 
2006 Ciska Janssens/ Teuni Böcker 
2007 Susan Klaase/ Agaath van Klaren 
 
 

 
Finales winterkampioenschappen 2006; 
gemengd dubbel. 
Vlnr Joop van Raak, Marjolein Bannink, Niek 
Janssens, Ciska Janssens. 
 

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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Vervolg: kampioenen 
 
Toppers 
Wie zijn nu de meest succesvolle spelers 
en speelsters van Het Kraaienveld?  
Op het eerste gezicht is Sander van 
Barneveld onze topper, omdat hij de 
beste herenenkelspelspeler is met vijf 
kampioenschappen. Verder noemden wij 
al Rietje Broeder en Joke Bettinger als 
de meest succesvolle 
damesenkelspelspeelsters.  
Toch zijn zij niet de meest succesvolle 
spelers als je alle kampioenschappen bij 
elkaar optelt. Als je de dubbelspelen 
meetelt ontstaat het volgende interessante 
rijtje bij de dames: 
 
tm 2007 enkel-

spel 
dubbel-
spel 

totaal 
aantal 
titels 

Charlotte Verbunt 2 8 10
Rietje Broeder 4 2 6
Marjolein Bannink 0 6 6
Joke Bettinger 4 1 5
Susan Klaase 0 4 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De meest succesvolle 
kampioenen van TV 
Het Kraaienveld (foto  
2006) 

 
En niet minder interessant bij de heren.: 
 
tm 2007 enkel-

spel 
dubbel-
spel 

totaal 
aantal 
titels 

Joop van Raak 
 

0 9 9

Huib 
Stekelenburg 

0 7 7

Sander van 
Barneveld 

5 0 5

Roeland ten 
Napel 

0 5 5

Rob Fokker 
 

2 2 4

 
Kortom: Charlotte Verbunt en Joop van 
Raak zijn de meest succesvolle 
Kraaienvelders.  
 
Bronnen: 

- Gekras jaargang 1994 tm 2006 
- Foto’s: Hans Klaase en Jan Maasen 
- Archief: Kitty Nooteboom en Teuni 

Böcker 

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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en 

 
SPECIALISTEN IN HET GROEN 

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

 
 

  KACHELHUYS 
Van Rossum 

 

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

mailto:tvr@wanadoo.nl
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WESTBROEK IN GROENEKAN: KEES WINT WEER 
Een mooie zaterdag in augustus en Het Kraaienveld mocht in Groenekan de beker 
verdedigen, die vorig jaar veroverd was. We verloren met ere. Non-playing captain 
Roger zorgde voor een verslag, dat we oppikten uit The Times. 
 
Holland, Westbroek.  
 
A friendly tournament played in a 
friendly way.  This was the third contest 
between Groenekan and Kraaienveld.   
As a result of many Kraaienvelders taking 
lessons in Groenekan, their manager, 
Kees Overvest, decided to set up this 
tournament. Three years ago, in 2005, 
Groenekan won.  The following year we 
won, but sadly, this year Groenekan won 
again.  It must be something to do with 
'home' advantage, or the type of courts!  
Anyway the wisselbeker remains in 
Groenekan. 
 
The result was close.  10 wins for 
Groenekan, 6 wins for Kraaienveld and  4 
draws. However the winning margin of 
games over 20 matches was only 16 (88 
versus 72). 
 
The most important thing was the day 
itself.  Our team of 4 men and 6 ladies was 
organised by Teuni, and it represented a 
good cross section of the club.  
Particularly good was to meet a new 
member, Irma Sinke, who won 3 of her 4 
games.  I thought one particular match 
reflected our multi-cultural society - a 
ladies doubles in which there was one 
English lady, one Dutch lady, one Austrian 
lady and one Australian lady (Lucy).  Lucy 
had only recently arrived in Holland, and 
with her young Dutch friend Erik might well 
have made the difference between the two 
teams!  Maybe next year we can ask the 
Blankert brothers to play for us! 
 
Thanks to the following men who played 
so well:  Huib Stekelenburg, Rob Fokker, 
Herman Böcker en Jan Overeem.  
And a special ‘thanks’ to our charming 
female delegation Susan Klaase, Teuni 
Böcker, Irma Sinke, Marietta Snell, Dina 
Simbeni and Joke Bettinger. 
 
Roger Snell 

 
Irma debuteerde voor Het Kraaienveld 
 
Vertaling: 
Groenekan – Westbroek was een 
multiculturele wedstrijd. Er was een 
damesdubbel met een Engelse ‘lady’, 
een Oostenrijkse ‘Fraulein’, een 
Australische ‘Sheila’ en een 
Nederlandse ‘deern’. 
En Groenekan won! Met 88 tegen 72. 
 

 
Ze waren best blij in Groenekan!

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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ZOMERTOERNOOI 2007 
Een mooie zaterdag in augustus en Het Kraaienveld genoot van de zomer. Het 
zomervakantietoernooi begint een leuke traditie te worden. Bonne organiseerde het 
toernooi, Bonne maakte het wedstrijdschema en Bonne zorgde voor het verslag. 
 
 

 
Spelen en kijken met de zonnebril op… 
 
Op zondagmiddag 5 augustus werd voor 
de tweede keer het zomertoernooi voor 
thuisblijvers gespeeld. Er was dit keer een 
behoorlijke belangstelling : 14 senioren 

hadden zich opgegeven. De 
activiteitencommissie had voor dit toernooi 
zo ongeveer de mooiste zondag van deze 
zomer gepland. Dat was dus genieten! 
Ook al omdat er geen prijzen te winnen 
waren en er dus geen stress was om 
zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. 
Ieder speelde dan ook gerelaxt 4 partijtjes, 
waarbij er telkens 7 games gespeeld 
werden. Gemiddeld kwam dit uit op zo’n 
25 minuten speeltijd. Tussendoor was er 
ruim voldoende tijd om uit te rusten en van 
het zonnetje te genieten. 
 
Na afloop werd nog enige tijd gezellig 
nagepraat onder het genot van een lekker 
drankje. 
De catering werd weer prima verzorgd 
door de familie Böcker. 
Bonne Buurmans 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het was warm… 
 
 
 
 
 
 
 
Maar het terras was tof! 
 
 

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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Deelnemers waren : Ciska en Niek Janssens, Jan Overeem, Fokko Sijtsma, Bonne Buurmans, Roger 
Snell, Herman Böcker (staand), Dina Simbeni, Susan Klaase, Joke Bettinger, José Stortelder, Marietta 
Snell, Teuni Böcker (zittend). Jan Maasen maakte de foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijnkoperij La Grange Verte 
In onze favoriete vakantiestreek aan de rivier de Lot hebben wij bijzondere, nog 

grotendeels onbekende wijnen ontdekt. Wijnen die doen verlangen naar zomerse dagen, 
maar ook warme volle op eikenhout gerijpte 

wijn die past bij een winters diner. Wij 
importeren ze rechtstreeks van kleine 

franse wijnboeren en bieden u met 
regelmaat de gelegenheid ze te komen 

proeven in onze Westbroekse “cave”. Alvast 
een voorproefje? 

Bezoek onze website 
www.vindecahors.nl

 

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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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. Als altijd heeft hij ook 
aandacht voor de financiële kanten van het proftennis. Zoek maar eens naar de 
volgende bedragen in het navolgende artikel: € 1.000.000, € 1.200.000 (exclusief 
Mercedes), € 1.750.000 (exclusief sportwagen), € 5.000.000 en € 20.000.000. 
 
Federer had weer eens grote mazzel in de 
US open. Hij ontsnapte maar net aan een 
verlies tegen Novak Djokovic. Hij 
verdiende daar mee – goed lezen, er zit 
geen tikfout in – 1.750.000 euro plus een 
auto. Het was zijn tiende Grand Slam 
overwinning op rij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mazzel….???? 
 
Justine Henin is alle ellende te boven. Na 
de winst in Roland Garros ging ze ook in 
de US open met de eerste prijs naar huis. 
In de finale versloeg ze de gedoodverfde 
winnares Venus Williams. Die verklaarde 
na afloop last van haar maag te 
hebben…..Tsja, pijn in haar buik, zal ze 
bedoelen. Eerder rekende Henin in de US 
open al genadeloos af met Serena 
Williams, iets dat alleen Martina Hingis 
ooit eerder was gelukt om beide zusjes te 
verslaan De oude meesteres Martina 
Navratilova noemde Henin ‘de Roger 
Federer van het vrouwentennis’. Typisch 
een uitspraak van haar om vrouwen met 
mannen te vergelijken ! Maar Henin had 
nog meer in huis: in november deden in 
Madrid de acht beste tennissters van dit 

seizoen mee aan het WTA-
kampioenschap. Ook daar eindigde ze als 
eerste. Ze kreeg voor die overwinning 1 
miljoen dollar. Daarmee verdiende ze in 
één seizoen meer dan 5 miljoen dollar aan 
prijzengeld. 
 

 
Leuke prijs gewonnen in Madrid… 
 
Petr Krajicek stopt met coachen van 
dochter Misa. “Het is afgelopen voor mij. Ik 
word 66 en merk dat ik niet meer genoeg 
kan bijdragen aan de ontwikkeling van 
mijn dochter. Als ik iets wil, wil zij vaak het 
tegenovergestelde. Dat spanningsveld 
hoeft van mij niet meer”. Hij vertrekt ook 
definitief uit Nederland. “Ik erger me rot 
aan de mentaliteit”. Hij gaat in Praag 
wonen. Nou ja, veel zullen we aan hem 
niet verliezen. 
 
Robin Haase bakte er in tijdens de US 
open helemaal niets van. Het was zijn 
eerste Grand Slamtoernooi en zowel in het 
enkelspel als in het dubbelspel ging ie in 
de eerste ronde onderuit. Ofschoon hij 
bijna in de mondiale top-100 zit,  moet ie 
er nog heel veel aan doen om hogerop te 
komen. 

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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Vervolg incognito 
Misa Krajicek kwam in US open ook niet 
ver. “Al maanden voel ik mij niet in orde. Ik 
slik zoveel pillen dat mijn lichaam het ook 
niet meer weet”. Ze speelde de afgelopen 
twaalf maanden het bovengemiddelde 
aantal van 25 toernooien. “Volgend jaar 
zal ik minder toernooien gaan spelen en 
ook minder dubbelen”. Overigens heeft ze 
een nieuwe conditietrainer die er echt 
geen gras over laten groeien. Geloof mij: 
dat wordt zweten ! 
 
Voormalig nummer één bij de tennissters 
Lindsay Davenport overweegt als moeder 
terug te keren in het internationale circuit. 
“Ik ben snel hersteld van de bevalling en 
doe al weer van alles. Misschien dat ik in 
2008 een poging ga wagen om namens de 
V.S. mee te doen bij de Olympische 
Spelen in Peking”. Voor de broodwinning 
heeft ze het niet nodig. Aan prijzengeld 
verdiende ze al meer dan twintig miljoen 
dollar. 
 
Dit jaar geen gelegenheid gehad 
Wimbledon aan te doen. Uw redacteur 
meende in een te overmoedige bui dat ik 
daar Prins Charles zou ontmoeten. Niet 
dus. Tijdens een jachtpartij in noord 
Schotland heb ik ‘m eens ontmoet. 
Gewoon een aardige vent die behoorlijk 
schotzeker is. Er was daar ook een 
valkenier. Laat die zelfde man nou 
verantwoordelijk zijn voor het spreeuw – 
meeuw en duifvrij houden van Wimbledon.  
 

  
Vierde vrouw… Tennis voor de alimentatie? 
 

Björn Borg liet ook weer eens van zich 
horen. Hij kwam met zijn vijftien jaar 
jongere en ( vierde ! ) vrouw naar de 
Classics in Eindhoven. Daar zou hij spelen 
tegen John McEnroe. Maar natuurlijk was 
er ook deze keer weer iets met de Zweed. 
Buikkramp. Als je ’t geloven wilt. Gelukkig 
voor het uitverkochte sportpaleis kwam ie 
op het allerlaatste moment toch nog 
opdagen. De man heeft zijn vele jaren van 
tegenspoed volledig aan zichzelf te 
danken. Als ik er aan toekom zal ik daar 
nog eens wat meer over schrijven. 
 

 
Onschuldig?  Me neus… 
 
Dat in de wielersport veelvuldig dope 
wordt gebruikt is algemeen bekend. Maar 
nu is ook de derde toptennisser betrapt. 
Het is Martina Hingis. Ooit de jongste 
nummer één van de wereld. Ze zou in 
Wimbledon dit jaar cocaïne gebruikt 
hebben. De test geeft dat aan maar zelf 
zegt ze voor 110% onschuldig te zijn. “Ze 
zeggen dat niet bewezen kan worden dat 
de urine waarin de sporen zaten, 
daadwerkelijk van mij is”. Ja, ja….Waarom 
stop je dan per direct…… 

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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Vervolg incognito 

 
Gauw met de auto naar huis… 
 
En dan nog even een absolute 
kampioen. En heb ik ’t natuurlijk 
over Federer. In Sjanghai bij de 
Masters begon hij met een 
nederlaag. Maar in de halve finale 
degradeerde hij zijn eeuwige rivaal 
Rafael Nadal. In de finale maakte 
hij gehakt van de Spanjaard David 
Ferrer. Deze laatste zei na afloop: 
“Hij is niet alleen de nummer één 
van de wereld, hij is de beste 
tennisser aller tijden”. Federer won 
met deze wedstrijd 1.2 miljoen 
dollar en een Mercedes CLS 500. 
Even gebeld: “Wat er in 2008 gaat 
gebeuren zie ik wel. Ik ga eerst op 
vakantie en hoop daarna nog 
sterker terug te keren. In ieder 
geval heb ik dit jaar een duidelijk 
visite kaartje afgegeven”. 
 
Incognito 

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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TENNISLESSEN IN 2008 
Ook in 2008 zal Nico Snabel bij onze vereniging als trainer op de baan staan.  Ellen 
Sijmons is  onze contactpersoon met de trainer. 
 
Beste tennisleden, 
  
Ook volgend zomerseizoen zal Nico Snabel weer tennisles geven aan onze vereniging en 
wel in de periode april t/m september 2008. 
We hebben de DINSDAG, WOENSDAG en DONDERDAG met Nico als trainingsdagen 
afgesproken. 
We willen de leden die tennisles willen volgen vriendelijk verzoeken alvast onderstaand 
formulier in te vullen en te retourneren aan:       

E. Sijmons (contact persoon tennistraining) 
Kerkdijk 88 

    3615 BH  Westbroek (0346-282307) 
 Gelieve dit te doen voor half februari, zodat we e.e.a. kunnen gaan vastleggen. 
   
Met vriendelijke groet, 
Ellen Sijmons 
 
 

 

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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SLOTTOERNOOI 2007 
Joop van Raak mijmert wat na over het slottoernooi dat op 28 oktober j.l. werd 
gehouden. Het slottoernooi is ‘het einde’ (van de zomer). Of ‘het begin’ (van de 
wintercompetitie)? Of allebei? Volgens Joop is het een ‘slot van niets’. 
 
Voor de herfstregens  uit 
 
Zondag rond half en, vier fietsers 
onderweg naar Westbroek. 
Marjolijn,Charlotte, Hans en 
ondergetekende, de Tienhovense afdeling 
van Kraaienveld, gaan deelnemen aan het 
slottornooi.  Er is weinig zon, ook (nog) 
weinig wind. Maar het vocht van de 
naderende herfstregens prikkelt de huid.  
Aangekomen bij het clubhuis staat de 
koffie en thee praktisch klaar. Teuni is al 
druk bezig. Huib staat al op het veld een 
balletje in te slaan. Bonne heeft zoals de 
traditie betaamt het speelschema al 
helemaal klaar. Ook een enkel nieuw 
gezicht, in dit geval Irma Sinke, die een 
aanwinst blijkt voor het vrouwentennis van 
onze club. Ook al gaat het daar niet om, 
het toernooi van dit jaar laat een duidelijke 
opwaartse lijn zien wat betreft het niveau 
van het spel. Het is net alsof iedereen 
beter is geworden. Echt waar! 
 

Zestien in getal 
Evenals vorig jaar een ideaal aantal 
deelnemers, 16 in getal. De overige leden 
weten niet wat ze missen. Gelukkig maar! 
In een rustig ritme kunnen alle deelnemers 
op en af de baan. En ondertussen praten 
met elkaar over allerlei zaken die niets met 
tennis te maken hebben. Dat is ook mooi. 
En dan hebben we weer iets om over na 
te denken tijdens de lang en koude 
wintermaanden.  
De wekker van Bonne onderbreekt de 
gesprekken. We moeten weer de baan op. 
Wie is nu weer mijn tennispartner, en wie 
de tegenstander? Wat zijn we een 
promiscue clubje.   
Er worden broodjes gegeten en kroketten 
gebakken. Nog voor de laatste ronde staat 
het eerste biertje of het tweede wijntje al 
op tafel. Jan en Jose maken af en toe 
foto’s. Maar misschien ook wel Susan. Ik 
weet het niet meer precies. 
 

 

 
De groepsfoto: vlnr Michel, Bonne, Gerard, Huib, Joop (boven), Jan, Agaath, José, Roos  en Frans 
(toeschouwers), Marc,Irma, Charlotte, Marjolijn, Susan en Hans. Teuni, Herman en Annelies moesten 
eerder weg. Foto: Ad Verhoef. 
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Vervolg: slottoernooi 
De statistieken 
 
Deelnemers  Games  

voor tegen 
Michel Lammerts 14 11 
Marc Peeters  10 17 
Charlotte Verbunt 20 6 
Teuni Bocker  19 14 
Bonne B./Agaath K. 10 16 
Susan Klaase  11 13 
Huub Stekelenburg 11 15 
Gerard Brand  12 13 
Jose Stortelder 10 17 
Hans Volman  13 13 
Irma Sinke  14 10 
Herman Bocker 11 13 
Jan Maasen  17 7 
Annelies Lammerts 9 16 
Marjolein Volman 12 13 
Joop van Raak 12 11 
 
Maar de statistieken aan het einde van de 
dag zijn piekfijn in orde. Wat zeggen deze 
eigenlijk? Dat weet ik niet. Marc kan er 

blijkbaar goed mee uit de voeten Hij weet 
de prijzen te verdelen. Wijn, vijgen en 
pinda’s. Daar kun je de winter mee 
doorkomen. Debutante Irma wint de derde 
prijs, Jan Maasen de tweede en Charlotte 
de eerste. 
Een einde of een goed begin? 
Maakt dit toernooi ergens een einde aan? 
Nee, eigenlijk helemaal niet. Het is een 
slot van niets, maar een begin van de 
herfst en de winter. En dan tennissen we 
gewoon door. Bonne zoekt nog naar 
enkele deelnemers om een mooie poule 
indeling te kunnen afronden. De 
wintercompetitie naakt. Dan gaat eenieder 
weer huiswaarts. Het is rond vijf uur. 
Terug naar Tienhoven, het is nog niet 
donker, het daglicht is nog aan. Een 
mottige mist die nauwelijks zichtbaar is, 
maar des te meer koud en rillerig aanvoelt, 
doet de lichamen van vier fietsers 
huiveren.  
 
 
Joop van Raak 

 
Foto onder: Gerard  Foto onder: 
concentreert zich met   Jan steekt zijn tong uit 
open mond   tijdens de service 
Foto rechts: Michel 
heeft ook al zijn mond  
open 
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WINTERCOMPETITIE 
De wintercompetitie is inmiddels begonnen. Onderstaand het bericht dat de 
activiteitencommissie aan alle deelnemers heeft gestuurd. 
 
 
Westbroek, 2 nov. 2007 
Beste  mensen, 
 
De wintercompetitie kan weer van start gaan! Er hebben zich dit keer 9 
gemengddubbelteams, 4 damesteams en 7 herenteams opgegeven. 
De gemengddubbels worden in 2 poules ingedeeld. De dames en de heren spelen elk in één 
poule. 
De indeling is als volgt : 
 
Gemengddubbel : 
Poule A : 
1. Susan Klaase (281115) en Huib Stekelenburg (568995) 
2. Herman en Teuni Böcker (281510)           
3. Michel en Annelies Lammerts (561947) 
4. José Stortelder en Jan Maasen (281006) 
 
Poule B : 
1. Roger en Marietta Snell (281037) 
2. Gerard Brand (215470) en Margot Blankert (250745) 
3. Maaike en Co de Groot (282168) 
4. Irma Sinke (280284) en Rob Fokker (572322) 
5. Agaath v. Klaren (281144) en Bonne Buurmans (281290) 
 
Damesdubbel : 
1. Susan Klaase (281115) en Agaath van Klaren (281144) 
2. Irma Sinke (280284) en Teuni Böcker (281510) 
3. José Stortelder (281006) en Marjolein Volman (281186) 
4. Dina Simbeni en Joke Bettinger (030-2611001) 
 
Herendubbel : 
1. Jan Overeem (281603) en Rob Fokker (572322) 
2. Ad Verhoef (281183) en Fokko Sijtsma (281612) 
3. Rick de Groot en Co de Groot (282168) 
4. Jan v. Galen (030-2801826) en Huib Stekelenburg (568995) 
5. Gert Dijkstra (281111) en Jan Maasen (281006) 
6. Michel Lammerts (561947) en Frans Sijmons (282307) 
7. Niek Janssens en Herman Böcker (281510) 
 
In alle poules speelt elk team tegen alle andere teams in de poule, zodat bij het 
gemengddubbel er 3 en 4 wedstrijden, bij het damesdubbel 3 wedstrijden en bij het 
herendubbel 6 wedstrijden gespeeld worden. Bij het gemengddubbel worden in de laatste 
week vóór de finaledag kruisfinales gespeeld. Houdt hier dus rekening mee! 
Bij de dames en de heren spelen de 2 hoogstgeklasseerde teams in de finale (tenzij één van 
de teams alle wedstrijden gewonnen heeft, dan is dit team automatisch winnaar). 
 
. 
Bij alle wedstrijden wordt gespeeld om 2 gewonnen sets. Alle sets die met 6-6 eindigen 
worden beslist door een tie-break. 

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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Op zondag 30 maart worden, voorafgaand aan het openingstoernooi, de finalewedstrijden 
gespeeld. 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 kalender voor baanreservering (er kan slechts één baan 
gereserveerd worden). 
Men wordt verzocht de deelnamekosten (€ 3,- p.p.) bij één van de commissieleden te 
voldoen. Naam afvinken op de opgehangen lijst. 
Iedereen veel plezier bij de wedstrijden toegewenst! 
 
 
De activiteitencommissie : 
Agaath van Klaren  Kerkdijk 55  tel. 0346-281144 
Marc Peeters        Kerkdijk 130   tel. 0346-266395    
Bonne Buurmans  Wolkammerweg 6    tel. 0346-281290 
 
 
 

De activiteitencommissie wenst u gelukkige 
kerstdagen en een fantastisch 2008! 

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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DE JEUGDFOTO 
 
 

Foto links: Nils de Groot serveert. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto onder: Bram Steenaart 
retourneert en wint met 1-4 1-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hebben wij nog wel  
talentvolle jongeren bij 
Het Kraaienveld? 
Kijk maar eens naar deze 
twee kanjers. 
Ogen gericht op de bal en 
volle concentratie tijdens 
de finale van het  
jeugdkampioenschap. 
Bij Bram klopt zelfs het 
voetenwerk. 
 
Nog een paar jaar en dan 
komen ze er aan. Allebei! 
 
 
 

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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 ACTIVITEITENAGENDA JUNIOREN 2008 
 
Hieronder volgen de toernooien, wedstrijden, competities en andere belangrijke tennisdata. Schrijf ze in je 
agenda en geef je zo snel mogelijk op. Het liefst willen wij dat jullie je tijdens het openingstoernooi 
opgeven voor alle wedstrijden van dit seizoen!!! 
 
Dag en datum: Activiteit: Tijdstip: Voor: 

BS= Basisschool 
VO=Voortgezet 
Onderwijs 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Toss is gratis; gewone toernooien kosten €1,50 en voor kampioenschappen vragen wij €2,50. Graag 
toernooien en kampioenschappen bij aanmelden betalen. Denk er aan om je op te geven voor alle 
activiteiten tijdens het openingstoernooi! Om je op te geven voor het openingstoernooi, kun je bellen 
naar de leden van de jeugdcommissie 
Op vrijdagmiddag toss is op één baan. De andere baan is bezet voor training. Op vrijdagmiddagen 
waarop clubkampioenschappen jeugd basisschool gepland zijn, is er geen toss. 
 

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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BERICHT VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
De voorzitter van de jeugdcommissie is Gerard Brand. Hij kijkt terug op het afgelopen 
jaar, de competitie, de toernooien en de kampioenschappen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De jeugdcommissie neemt afscheid van Agnes van Dijk (Foto Frans Sijmons). 
 
Beste Kraaienvelders, 
Agnes van Dijk heeft op gepaste wijze 
afscheid genomen van de 
Jeugdcommissie. Agnes heeft heel veel 
voor de jeugd gedaan en de JC is haar 
veel dank verschuldigd. 
 

Agnes en Dik. 
 
Jeugdcompetitie  
De Jeugdcommissie heeft besloten voor 
het seizoen 2008 een mixed-team voor de 
landelijke derde klasse in te schrijven. 

Deelnemers zullen zijn Eline Geurtsen, 
Fieke van Klaren, Bianca Brand, Amber 
Sijmons, Olivier en Floris Blankert, Maxim 
van de Keuken en Fons van Klaren.  
  
Kind-/oudertoernooien 
De JC zal voor het seizoen 2008 2 kind-
/oudertoernooien inplannen. Één in het 
voorjaar als openingstoernooi en één in 
het najaar als slottoernooi. Voor een 
verslag van het laatste toernooi verwijzen 
wij naar het apart in het Gekras 
opgenomen verslag. 
 
De Tossmiddagen 
De JC zal geen Tossmiddagen meer 
begeleiden. De Tosstijden op 
vrijdagmiddag blijven wel gehandhaafd, 
maar de ouders van de jongste kinderen 
moeten zelf voor de begeleiding zorgen en 
onderling afspraken maken. 
 
 

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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Vervolg: jeugdcommissie 
 
Uitwisselingstoernooien 
 
Om de oudere jeugd met name wat meer 
te bieden, heeft de JC TC Groenekan 
benaderd om voor de oudere jeugd 
uitwisselingstoernooien te organiseren met 
verenigingen uit Groenekan en 
Maartensdijk. Dit kan alleen gerealiseerd 
worden als Kees Overvest daar z’n 
schouders onder wil en kan zetten. In 
ieder geval heeft hij positief gereageerd. 
De JC hoopt daar in januari 2008 definitief 
uitsluitsel over te kunnen geven.  
 
De clubkampioenschappen 
 
De jeugd heeft deelgenomen aan de 
clubkampioenschappen in het najaar. De 
JC wijs geworden door ervaringen uit het 
verleden, had de clubkampioenschappen 
veilig gesteld door die in toernooivorm af 
te werken. Gedwongen door de 
omstandigheden heeft de JC ervoor 
gekozen om mixed poules in te stellen en 
de jeugdleden in te delen naar 
speelsterkte. Dat dit niet helemaal werkt, 
blijkt wel uit de uitslagen. De jongens 
hebben praktisch alle hoofdprijzen 
weggekaapt. Het probleem is echter dat 
wij te weinig meiden hebben om daar 
aparte poules voor te maken. De JC hoopt 
dat in 2008 wel weer voor elkaar krijgen. 
 
Welnu hieronder de uitslagen: 
 
Poule A  Jongste basisschoolleerlingen 
 
Nils de Groot – Bram Steenaart  1-4 , 1-4  
1e:  Bram Steenaart 
2e:  Nils  de Groot 
3e:  Roos Lammerts 
 
De finalepartij was best leuk om naar te 
kijken. Beide jongens gaven alles, maar 
Bram was gewoon de betere van de twee.  
 
Poule B Oudste basisschoolleerlingen: 
 
Frank Dijkstra – Rick Peeters 4-2, 4-2  
1e: Frank Dijkstra 
2e: Rick Peeters 
3e: Laura Dijkstra 

 
De finale was een leuke partij tussen 
Frank en Rick. Beide jongens spelen voor 
hun leeftijd supertennis. 
 
Poule C Jongste jeugd voortgezet 
onderwijs: 
Maxim  van de Keuken – Fons van Klaren 
6-4 6-4  
1e : Maxim van de Keuken 
2e : Fons van Klaren 
3e : Niels Broekmeyer 
 
De vele toeschouwers waren onder de 
indruk van het spel van deze boys. wat 
een vooruitgang hebben deze jongens 
geboekt. Dat belooft nog wat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertentie 

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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Vervolg: jeugdcommissie 
 
Poule D Oudere Jeugd 
Voortgezetonderwijs: 
Floris Blankert – David Mientjes 6-1, 6-1  
1e Floris Blankert 
2e David Mientjes 
3e Dierick Blankert 
 
Het was jammer dat Olivier bij de 
volwassenen heeft gespeeld. Floris bleek 
veel te sterk voor de anderen te zijn en 
miste node een gelijkwaardige 
tegenstander. Floris speelt heel goed, 
maar het beste heeft hij niet kunnen laten 

zien. En dat geldt natuurlijk ook voor 
Olivier. 
 
Poule E Gemengd Dubbel 
Floris Blankert/Eline Geurtsen – David 
Mientjes/ Bianca Brand: 6-4, 6-2  
1e Floris/Eline 
2e David/Bianca 
 
In de eerste set boden David en Bianca 
nog goed weerstand tegen de 
gedoodverfde kampioenen. De tweede set 
was duidelijk minder. Het was heel erg 
jammer dat Olivier en Fieke  zich hebben 
moeten terugtrekken uit de competitie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle kampioenen bij elkaar… 
 
Slotwoord 
Hoewel wat vroeg nog, wenst de JC alle Kraaienvelders een gezond en voorspoedig 
Nieuwjaar. 
Met vriendelijke groet, namens de Jeugdcommissie 
 
Gerard Brand 
 
Jeugdcommissie  Adres     Telefoon  
Gerard Brand  Ds Ulferslaan 23 Tienhoven 0346 215470  
Ingrid Brand   Ds Ulferslaan 23 Tienhoven 0346-281113 
Marleen van Walbeek Dr Welfferweg 46 Westbroek 0346-281075 
Margot Blankert  Herenweg 10A Maarssen 0346-250745 
Ellen Sijmons  Kerkdijk 88  Westbroek 0346-282307

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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HET SLOTTOERNOOI VOOR DE JEUGD 
De jeugdcommissie doet verslag van de meest succesvolle wedstrijdvorm: het kind-
oudertoernooi. Compleet met pleeg-, adoptie- cq stiefouders. 
 

 
Gezegend met schitterend weer … 
 
… heeft de Jeugdcommissie het 
tennisseizoen 2007 afgesloten met het 
alom gewaardeerde kind-/oudertoernooi. 
Dit soort toernooien zijn prachtige 
gelegenheden om ouders van onze 
jeugdleden met de vereniging kennis te 
laten maken en te laten zien hoe leuk 
tennis is. Er waren twee poules. Poule A 
voor kinderen uit het voortgezet onderwijs 
en poule B voor kinderen uit het 
basisonderwijs. Agnes had 10 minuten 
wedstrijden moeten vaststellen vanwege 
de grote animo bij kinderen en ouders. 
Voor de ouderloze kinderen had de JC 
kosten noch moeite gespaard om enkele  

tennistoppers  te strikken, t.w: Charlotte 
Verbunt , Agnes van Dijk en Susan 
Klaase.  Tennistoppers bedankt!  
Frans Sijmons heeft ook deze keer de 
BBQ voor zijn rekening genomen. De BBQ 
blijkt een onmisbaar element voor het 
kind-/oudertoernooi te zijn en draagt bij 
aan de populariteit van het toernooi. 
Een geslaagd toernooi derhalve. 
In poule A werden winnaar met 13 
gewonnen games Bianca en Gerard 
Brand, gevolgd door Maxim en Rene van 
de Keuken met 11 games en Fons en 
Hans van Klaren met 10 games. Voor 
deze poule kan aangetekend worden dat 
Amber Sijmons en Charlotte Verbunt (9 
games)  in de laatste wedstrijd tegen Niels 
Broekmeijer en Agnes van Dijk de 
eindoverwinning hebben laten liggen. 
Maar ja je speelt zo goed als de 
tegenstander het toelaat. 
In poule B werden Frank en Gert Dijkstra 
(Susan Klaase) eerste met 11 games. 
Hierbij mag opgetekend worden dat Laura 
en Gert Dijkstra een flink pak slaag 
moesten incasseren van het 
gelegenheidsdubbel Frank Dijkstra en 
Susan Klaase ( GERT!!: 3-0 dus). Tweede 
en derde werden respectievelijk de paren 

Bram en Bernhard 
Steenaart (7 games) en 
Nils en Rick de Groot (6 
games).  

 

 
 
 
 
 
 
Gert speelde met Laura en 
met Frank. Bij de 
onderlinge wedstrijd liet hij 
zich vervangen door Susan, 
maar niet bij de 
prijsuitreiking! 
Voor  een fles wijn kan Gert 
op twee plaatsen tegelijk 
zijn.  

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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Vervolg slottoernooi 
Rond 15:00 uur was de prijsuitreiking. 
Vervolgens werd de toss-wisselbeker voor 
de 2e keer aan Maxim van de Keuken 
uitgereikt. Marleen van Walbeek zette 
namens de jeugdcommissie Agnes van 
Dijk in de bloemetjes omdat zij na 4 jaren 
jeugdcommissie heeft aangegeven met de 
JC te willen stoppen.  De JC neemt later 
nog op gepaste wijze afscheid van Agnes  
van Dijk. 
 
Rest mij tot slot er op te wijzen dat het 
eerstvolgende kind-/oudertoernooi voor 
het voorjaar 2008 als openingstoernooi 
gepland staat. Dus tot dan. 

 
 
Marleen van Walbeek, Margot Blankert, 
Ellen Sijmons, Agnes van Dijk, Ingrid 
Brand bedankt voor jullie inzet voor de 
begeleiding van de competitieteams en de 
organisatie van de  kind-/oudertoernooien 
en de clubkampioenschappen voor de 
jeugd. 
 
 
Groetjes, 
 
Gerard Brand

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nog meer trotse (pleeg) ouders en hun kinderen… 

 
 

DE JEUGDCOMMISSIE WENST 
ALLE JEUGDLEDEN 

EEN HEEL SPORTIEF 2008 
Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en adverteerders: fijne feestdagen en een sportief 2008. 
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