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BESTUURSINFORMATIE 2009 
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 (BC) Vacature 
Bestuurslid (JC) Margot Blankert  Herenweg 10A  Maarssen 0346-250745 
Bestuurslid (Gekras) Jan Maasen  Wolkammerweg 26 Westbroek 0346-281006 
Bestuurslid (algemeen) Irma Sinke  Dr Welfferweg 80A Westbroek 0346-820484 
 
Activiteitencie: Bonne Buurmans Wolkammerweg 6 Westbroek 0346-281290 

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

 
Baancommissie: Vacature 
   Huib Stekelenburg  Roemer Visscherstr 12 Maarssen 0346-740303 
 
Jeugdcommissie:  

   Marleen van Walbeek Dr Welfferweg 46 Westbroek 0346-281075 
   Margot Blankert  Herenweg 10A  Maarssen 0346-250745 
   Ellen Sijmons  Kerkdijk 88  Westbroek 0346-282307 
   Maaike de Groot Schutmeesterweg 34 Westbroek 0346-281268 
   Diana Steenaar t Wolkammerweg 10 Westbroek 0346-281714
  
 
Barcommissie: 
Schoonmaak:  Irma Sinke  Dr Welfferweg 80A Westbroek 0346-820484 
 
Ledenadministratie: Ciska Janssens  Tolakkerweg 108 Holl. Rading 035-5770834 
 
Trainer:  Nico Snabel  Nachtvlinderplantsoen 43 
         Utrecht  06-41201313 
 
Wedstrijdleider: Agaath van Klaren Kerkdijk 55  Westbroek 0346-281144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanmelding en opzegging lidmaatschap: 
Uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie: opzegging voor 1 december van het lopende jaar; 
tussentijdse opzegging en / of restitutie van contributie is niet mogelijk. Bij inschrijving wordt eenmalig 
een inschrijfgeld berekend van €12,50; tevens wordt eenmalig een borg gevraagd van € 7 voor een 
sleutel van het hek en van het clubhuis (de sleutel is niet voor junioren).  
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VAN DE VOORZITTER 
Voorzitter Charlotte Verbunt gedenkt Roger Snell in onderstaande bijdrage. 
 
Tienhoven, 2 juli 2007 
 
Een seizoen met feest en verdriet 
 
Op vrijdag 7 november hebben we 
afscheid van Roger genomen. Zijn 
kinderen en Jan Maasen hebben ieder 
afzonderlijk gesproken. De woorden, die 
zij spraken, waren vol lof, vol 
dankbaarheid en vol liefde over hem. 
Afscheid nemen. Met een verhaal mooi 
afgewogen en rond, lukt me dat niet. Beter 
gaat het met losse gedachten, 
herinneringen aan gebeurtenissen en 
beelden van de afgelopen jaren. 
 
Toen ik lid werd van onze vereniging, was 
Roger al voorzitter. Ik heb zo af en toe met 
hem getennist en in mijn herinnering zijn 
dat wedstrijden geweest waar sportiviteit 
op de eerste plaats stond. Daarnaast was 
het altijd fijn om Roger op de tennisbaan 
te ontmoeten, want hij altijd belangstelling 
en interesse in “hoe het nu allemaal gaat”. 
Toen ik anderhalf jaar geleden het 
voorzitterschap van Roger overnam, 
besefte ik dat het moeilijk zou worden. 
Moeilijk om maar enigszins zijn 
functioneren als voorzitter te evenaren. 
Jan Maasen sprak twee jaar geleden 
tijdens de ALV al de woorden: “een prime 
minister, de Tony Blair van het 
Kraaienveld. Roger Snell, onze voorzitter, 
is in Westbroek groter dan Tony Blair. Ik 
durf te wedden dat in Westbroek meer 
mensen van Roger Snell hebben gehoord 
dan van Tony Blair.” 
Mooie woorden. Van mij mogen dit vanaf 
nu legendarische woorden genoemd 
worden. 
Roger zette zich maximaal in voor onze 
vereniging. Hij was aanwezig op bijna alle 
activiteiten van de vereniging. Openings- 
en slottoernooien, lubkampioenschappen, 
ouder/kindtoernooien, zomertoernooien, 
zeker niet te vergeten de 
vrijdagmiddagtoss voor de jeugd en nog 
meer. 

Ook was Roger altijd bereid de handen uit 
de mouwen te steken. De baan, het groen 
daar omheen en het clubhuis hebben er 
tijdens zijn voorzitterschap altijd prima 
uitgezien. Hij is heel wat uurtjes bezig 
geweest met grasmaaien, snoeien en 
bladruimen. 
De jeugd heeft hij altijd een warm hart 
toegedragen en dank zij hem is het heel 
gewoon dat de jeugd tossmiddagen heeft 
en competitie speelt. Van Roger moest de 
verdere ontwikkeling van de vereniging uit 
de jeugd komen. Goed en sportief 
spelende jeugdleden zullen ervoor zorgen 
dat wij een bloeiende vereniging zijn. 
 
Dit seizoen hebben wij het 20-jarig 
bestaan van onze vereniging gevierd. In 
het kader van dit 20-jarig bestaan, hebben 
wij Roger het erelidmaatschap van onze 
vereniging opgedragen. Een goed 
‘verenigingsmens’ zijn, is de optelsom van 
een aantal eigenschappen, vaardigheden 
en intenties. Een goed ‘verenigingsmens’ 
zijn, komt niet vanzelf. Voor het groeien en 
vasthouden ervan moet inspanning 
geleverd worden. Een goed 
‘verenigingsmens’ zijn, is hard werken en 
investeren. Dat alles en nog veel meer is 
een goed ‘verenigingsmens’.  
Roger is voor mij een goed 
‘verenigingsmens’ geweest, wiens inbreng 
van grote waarde is geweest voor onze 
vereniging. 
 
Charlotte Verbunt 
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ACTIVITEITENAGENDA 2009 
 
ZORG DAT U ER BIJ BENT IN 2009. NEEM DEZE DATA OVER IN UW AGENDA! 
 

 Dag: Datum: Tijd:  

 Woensdag 11 februari 2009 20.00 Algemene 
ledenvergadering. 

 Zaterdag   11.00 Onderhoudsdag! 
 

 Zondag 29 maart 2009 10.30 Finales wintercompetitie 

   14.00 Openingstoernooi 

 Maandag  30 maart 2009 19.30 Start herentoss 

 Woensdag 
 

2 april 2009 19.30 Start gemengde toss/ family 
toss;  
junioren vanaf 14 jaar! 

 Donderdag 3 april 2009  9.00 Start damestoss 

 Maandag  11 mei 2009  Start voorronden 
dubbelkampioenschap 
dames- en herendubbel 

 Zondag 7 juni 2009 11.00 Finales 
dubbelkampioenschappen 
senioren en junioren 

 Zaterdag  11.00 Onderhoudsdag! 

 Zondag 2 augustus 2009 13.00 Zomertoernooi voor 
thuisblijvers 

 Zaterdag   Toernooi met Groenekan 
(info volgt) 

 Zaterdag  22 augustus 2009   Start voorronden 
clubkampioenschap dames-
en herenenkel en gemengd 
dubbel 

 Zondag  27 september 2009  11.00 Finales clubkampioenschap 
senioren en junioren 

 Zondag  25 oktober 2009 13.00 Slottoernooi 

 Zaterdag  11.00 Onderhoudsdag en start 
wintercompetitie 

Voor informatie de activiteitencommissie: 
 
Bonne Buurmans  Wolkammerweg 6  Westbroek 0346-281290 
Marc Peeters   Kerkdijk 130   Westbroek 0346-266395 
Agaath van Klaren  Kerkdijk 55   Westbroek  0346-281144 
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VAN DE REDACTIE 
Deze Gekras staat natuurlijk in het teken van het overlijden van onze vriend, oud-
voorzitter en erelid Roger Snell. Voorzitter Charlotte Verbunt, uw redacteur Jan 
Maasen en collega jeugdcommissielid Annemiek Volker gedenken Roger ieder op hun 
eigen wijze. 
Daarnaast is er – Roger zou niet anders willen – ook nog verenigingnieuws. 
 
Verenigingsnieuws 
Veel sportief nieuws is er van de 
jeugdcommissie. Ze zijn nu al zo actief en 
ze krijgen er twee actieve nieuwe leden 
bij! 
De activiteitencommissie moest op zoek 
naar de uitslagen van de 
clubkampioenschappen. Dat leverde 
problemen op, maar ook heel leuke e-mail. 
Charlotte zet naar aanleiding van het 
lustrum nog twee actieve leden in het 
zonnetje. 
Incognito zwierf weer langs veel zonnige 
tennisbanen in het buitenland. 
Het bestuur schreef een extra algemene 
ledenvergadering uit in verband met de 
financiën. Dat levert een uitgebreid verslag 
van de secretaris op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaat Gekras stoppen? 
Naar aanleiding van de ALV komt er ook 
een onderzoek (door René Schrooten en 
Jan Maasen) naar de mogelijkheden om 
Gekras om te zetten in een website. 
Daarmee gaat ongetwijfeld een leuk 
visitekaartje van onze vereniging verloren. 
Maar het levert ook een potentiële 
besparing op van zo’n € 500 per jaar.  
Dat is onder de gegeven omstandigheden 
een hoop geld. 
Voorwaarde voor deze besparing is dat we 
de adverteerders weten te behouden voor 
andere sponsoring. Dat wordt een mooi 
kluif voor de nieuwe sponsorcommissie. 
In de ledenvergadering van februari gaat 
de beslissing vallen. 
We maken in ieder geval nog een nummer 
voor het openingstoernooi. Als u een 

mening wilt laten horen over het al dan 
niet voortbestaan van Gekras, nodigen wij 
u van harte uit om een email te sturen 
naar  jmaasen@euronet.nl. 
 
Goede wensen. 
Dit nummer kwam tot stand met 
medewerking van Charlotte Verbunt, 
Bonne Buurmans, Marjolein Bannink, 
Incognito, Marc/Agaath/Irma, Annemiek 
Volker en Ellen Sijmons. 
En natuurlijk onze zeer gewaardeerde 
adverteerders!  
Ik wens hen en alle lezers hele fijne 
feestdagen en een prachtig 2009.  
 
 

 
Jan Maasen 
jmaasen@euronet.nl  
 
Het volgende nummer verschijnt in 
maart 2009; u kunt uw bijdragen 
inleveren tot 15 februari. 
 

  

mailto:jmaasen@euronet.nl
mailto:jmaasen@euronet.nl
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‘SPORTSKEREL’ ROGER SNELL 
Op 31 oktober overleed onze oud-voorzitter en erelid Roger Snell. Onderstaand volgt 
een bewerking van de toespraak, die uw redacteur – namens u allen – mocht houden 
tijdens de afscheidsplechtigheid op Den en Rust. 
 

 
Roger zei wel eens over zichzelf: “Ik ben 
een echte sportskerel”. Hij gebruikte die 
term niet vaak voor andere mannen, tenzij 
ze rugby hadden gespeeld. Er zijn niet 
veel ‘sportskerels’ in Nederland…  
‘Sportskerel’ is natuurlijk geen goed 
Nederlands woord. Het is Nedlish. Een 
combinatie van Engels en Nederlands. Het 
was een eigen vinding van Roger. 
‘Sports’ is in het Engels natuurlijk veel 
meer dan in het Nederlands. Het heeft niet 
alleen met bewegen of spel te maken, 
maar ook met gedrag en levenshouding. 
En volgens mijn Engelse woordenboek 
bestaat in het Engels de uitdrukking ‘to 
make sport of ...’. Dat betekent zoiets als 
voor de gek houden. ‘To sport’ kan ook 
een werkwoord zijn met de betekenis 
spelen, dartelen of schertsen. 
Van Dale omschrijft een ‘kerel’ als een vrij 
man. En als een dappere, sterke man. 
Ook als een dorpeling, een grappenmaker 
en een echtgenoot.  
Een ‘sportskerel’ is daarom veel meer dan 
een sportman. Er is maar één man, die het 
woord ‘sportskerel’ gebruikte. Er is maar 
één man op wie de term van toepassing 
was. Voor mij was Roger de enige echte 
‘sportskerel’ . 
 

Tien jaar geleden werden Roger en 
Marietta mixed dubbel kampioen van Het 
Kraaienveld. In dat jaar bestond onze 
vereniging 10 jaar en dat werd gevierd met 
een groot feest. Het leek een goed idee 
om de prijsuitreiking te doen tijdens dit 
lustrumfeest en ik mocht de prijs uitreiken, 
omdat ik lid was van de 
activiteitencommissie. José zou de 
bloemen uitreiken, omdat ze op dat 
moment voorzitter van de vereniging was. 
Ongeveer een uur tevoren verzon de 
activiteitencommissie een grap om de 
prijsuitreiking op te vrolijken. Het leek ons 
een goed idee om een Engelse ‘victory 
ceremony’ te doen. Dan zouden Roger en 
Marietta zich pas echt kampioen voelen… 
We kenden natuurlijk maar één voorbeeld 
van zo’n Engelse prijsuitreiking: dat was 
de ceremonie op Wimbledon. Dan zagen 
we op de televisie de ‘duke and duchess 
of Kent’, die langs de ballenjongens en de 
ballenmeisjes liepen en een praatje 
maakten. Ballenjongens en meisjes, die in 
twee rechte lijnen stonden opgesteld met 
de handen op de rug. 
Omdat we de duke en duchess niet zo 
snel konden regelen, vroegen we Fokko 
en Hiekje om als hertog en hertogin van 
Tienhoven de prijs uit te reiken. Omdat we 
geen ballenjongens en meisjes hadden 
vroegen we de aanwezige leden van het 
Kraaienveld om twee rechte lijnen te 
vormen met de handen op de rug.  
 

 
De hertog en hertogin van Tienhoven betreden 
de feesttent van Het Kraaienveld in 1998. 
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Vervolg ‘sportskerel’ 
Roger en Marietta zagen totaal verrast 
hoe de hertog en hertogin van Tienhoven 
langs de rijen schreden en een praatje 
maakten met de ‘jongens en meisjes’. 
Toen ze halverwege waren zag ik Roger 
grijnzen en ik hoorde hoe hij tegen 
Marietta siste: “Courtesy, courtesy.” 
En natuurlijk maakte Marietta een heel 
elegante buiging voor de hertogin. En 
Roger sprak zo beleefd tegen de hertog 
van Tienhoven, dat zelfs de duke of Kent 
onder de indruk zou zijn.  
Ik geloof dat Roger zelfs nog een speechje 
hield waarin hij zijn coach en zijn partner 
Marietta bedankte en zijn hele familie. 
Daarna kregen we met zijn allen de slappe 
lach, omdat het zo’n belachelijk gezicht 
was. Zes volwassen mensen op een klein 
podium, die heel ernstig de Wimbledon 
victory ceremony naspeelden in 
Westbroek. 
 
Een ‘sportskerel’ als Roger herkent 
natuurlijk onmiddellijk de humor in een 
situatie en de kans om een toneelstukje op 
te voeren. Een ‘sportskerel’ staat altijd 
klaar om te spelen… 

Roger in volle concentratie. 
 
Natuurlijk wil een ‘sportskerel’ ook graag 
winnen. Roger vond het leuk om 
toernooien en competities te winnen. Hij 
was er nogal trots op dat hij competitief 
was. Hij maakte ook graag grapjes, dat 
Marietta liever een vriendelijke bal sloeg 
dan een winner.  
Gelukkig vond hij ook nog een paar 

andere mannen, die ook wel wilden 
winnen. In 2004 werden Roger en ik 
herendubbelkampioen  en in 2005 
herhaalde hij dat kunstje met Huib 
Stekelenburg. 

 
Roger als trotse winnaar in 2004 
 
De wil om te winnen is in zijn werkzame 

leven vast ook belangrijk geweest. 
Want ‘sportskerel’ ben je niet alleen 
op het ‘rugbyfield’ of op het 
‘tenniscourt’.  ‘Sportskerel’ ben je 24 
uur per dag. Je staat altijd klaar om te 
spelen… 
  
Een ‘sportskerel’ geniet niet alleen 
van de winst. Hij kan ook genieten 
van de voorbereiding en de wedstrijd 
zelf. Proberen te winnen is al genoeg. 
Zelfs proberen om het onmogelijke te 
bereiken. Het gaat om het plezier van 
de inspanning. De poging telt. En de 
wil om te winnen. 
Op die manier zag hij, volgens mij, 
ook zijn voornemen om 100 jaar oud 

te worden. Iedereen weet dat de kans niet 
zo groot is. Maar je moet het wel 
proberen… Er zijn voorbeelden van 
andere kerels, die op 100-jarige leeftijd 
nog rondlopen. Dus ga je er voor. De 
poging telt. 
We weten nu dat hij deze overwinning niet 
gehaald heeft. Maar de poging telt. De wil 
was er. De levenslust was er. Roger was 
altijd klaar om te spelen… 
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Vervolg ‘sportskerel’ 
Voor een ‘sportskerel’ zijn ook stijl, 
sportiviteit en rechtvaardigheid belangrijk. 
Je slaat liever een mooie bal, die net uit 
gaat dan een halve misser die net in valt. 
In het gemengd dubbel sla je als kerel niet 
de hardste ballen op de dame. Je probeert 
juist de mooiste en moeilijkste punten te 
halen door de heer te verschalken.  
En in het sociale leven heb je respect voor 
de zwakkeren. Je voelt je betrokken bij 
anderen. En je helpt mensen waar dat 
maar kan.  
Roger hielp zijn buurman op de boerderij. 
Hij deed klussen in het dorpshuis. Hij zette 
de affiches neer voor de concerten in 
Tienhoven. En natuurlijk stond hij ’s nachts 
op om de pasgeboren poesjes Harry en 
Potter een flesje te geven. Want een 
‘sportskerel’ staat altijd klaar… 
 

Roger bij de wintersnoei in 2007. 
 
De ‘sportskerel’ Roger was ook een vrij 
man. Hij was vrij in zijn manier van 
denken. Een vrijdenker is een 
onbevooroordeelde geest. Roger was 
iemand, die open stond voor allerlei 
ideeën. Die ook open stond voor allerlei 
mensen. Die respectvol was en positief. 
Nooit een negatief woord over iemand 
anders. Nou ja, behalve over prins Charles 
dan… 
Roger was ook een vrijdenker in de zin dat 
hij nieuwsgierig was. Wilde weten wat er 
omging in de wereld. Las biografieën van 
grote mensen. Las heel veel geschiedenis. 
En wilde elke zaterdag zijn Engelse krant.  
Om vervolgens te proberen sneller te zijn 
dan zijn zus bij het oplossen van het 

cryptogram. Want hij stond altijd klaar om 
te spelen… 
 
Het woord kerel heeft ook de betekenis 
van dorpeling. Iemand die in een dorp 
woont en leeft. Rick de Groot wees er op 
hoeveel Roger voor Westbroek heeft 
gedaan. Niet alleen voor de tennisclub, 
maar ook voor het Dorpshuis, voor zijn 
buren. Hij meldde zich altijd aan voor 
praktische werkzaamheden: als 
‘groundsman’ of als ‘helping hand’. Maar 
hij had duidelijke ideeën over het belang 
van de dorpsgemeenschap. Een 
‘sportskerel’ kan dus heel bescheiden zijn. 
En toch staat hij altijd klaar… 
 
Dat een ‘sportskerel’ sterk en dapper is, 
hebben we kunnen zien toen Roger ziek 
werd. Tegen buitenstaanders vertelde hij 
altijd  hoe snel hij weer beter zou worden. 
Tegen vrienden wilde hij meestal niet 
langer dan vijf minuten over zijn ziekte 
praten. Daarna moest er een ander 
onderwerp komen. Zelfs tegen Marietta 
heeft hij niet altijd verteld hoeveel pijn en 
hoeveel narigheid hij had. Pas op het 
laatst werd duidelijk hoe erg het geweest 
moet zijn. Een ‘sportskerel’ staat altijd 
klaar om terug te vechten… 
 
En zelfs onder die omstandigheden had 
deze ‘sportskerel’ nog ruimte voor humor 
en allerlei soorten grapjes. Zelfs in zijn 
laatste dagen fantaseerde Roger nog met 
Fokko hoe je naast rolstoeltennis ook 
ziekenhuisbedtennis kon spelen. 
Belangrijkste regel is dat de bal drie keer 
mocht stuiteren. Altijd klaar om te 
spelen… 
 
Over één ding maakte Roger nooit 
grapjes! Dat was over zijn liefde voor 
Marietta, voor zijn kinderen en voor zijn 
kleinkinderen. Daarover was hij altijd 
bloedserieus.  
En daarom wensen alle leden van Het 
Kraaienveld Marietta heel veel sterkte bij 
het verwerken van dit grote verlies en dit 
grote verdriet.  
 
En Roger… 
Dank je wel, ‘sportskerel’! 

 JM
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NELLEKE ALBERS 
MAKELAARDIJ O/G B.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

mailto:info@nellekealbers.nl
http://www.nellekealbers.nl/
http://www.nvmstichtsemakelaars.nl/
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Op 22 oktober werd een extra algemene ledenvergadering gehouden. Belangrijkste 
aanleiding was de financiële situatie. Marjolein maakte het verslag, dat hier ingekort 
wordt weergegeven. 
Daarnaast was het ook de bedoeling dat Roger deze avond geëerd zou worden met 
een erelidmaatschap. Charlotte Verbunt en Marjolein Bannink hadden hem daarover in 
de zomer geïnformeerd. Roger was dankbaar voor dit gebaar.  Helaas was hij al te ziek 
om te komen. Daarom zijn alle aanwezigen speciaal voor Roger op de foto gegaan. 
 

 
Vlnr staand: Annemiek Volker, Ellen Sijmons, Frans Blankert, Margot Blankert, Frans Sijmons, Hans 
Volman, Joop Elbertse, José Stortelder, Jan van Galen, Irma Sinke, Bonne Buurmans, René 
Schrooten, Marc Peeters. 
Vlnr zittend: Charlotte Verbunt, Marjolein Bannink, Niek Janssens, Teuni Böcker, Fokko Sijtsma, Ad 
Verhoef, Agaath van Klaren. Foto: Jan Maasen. 
 
Opening 
Charlotte opent de vergadering. Zij deelt 
mee dat Roger Snell helaas niet aanwezig 
kan zijn om zijn erelidmaatschap in 
ontvangst te nemen. Het bewijs van 
erelidmaatschap zal naar hem toegebracht  
worden, samen met een foto van de 
aanwezigen die aan het eind van de 
vergadering zal worden gemaakt. 
(Naschrift: Roger overleed ruim een week 
na het maken van de foto.) 
 

 
Goedkeuring begroting 2008  
Na enige toelichting door Niek Janssens 
wordt de begroting goedgekeurd. 
 
Uitleg financiële situatie 2009 
Het bestuur heeft een lijst gemaakt van 
wenselijke investeringen. Hierop volgt een       
discussie over de noodzaak van 
vervanging van lichtinstallatie, hekwerk, 
meubilair, clubhuis, tennisnetten etc. op 
korte termijn.  
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Vervolg ALV 
De lichtmasten zijn aan het einde 
van de technische levensduur, maar 
voldoen nog aan de richtlijnen en kunnen   
waarschijnlijk nog lang mee. Afgesproken 
wordt dat Fokko Sijtsma de lichtmasten zal 
laten taxeren door een onafhankelijke 
instantie (KNLTB). 
Vervanging van de banen lijkt het eerst 
noodzakelijk: een aantal leden hebben 
aangegeven dat de banen versleten zijn. 
Er wordt gedacht aan vervanging van de 
toplaag; naar verwachting is de 
ondergrond in principe goed.  Het punt 
komt terug op de agenda van febr.  
2009. 
 
Bespreking van Bijlage 2:  Initiatieven 
‘dicht het begrotingstekort’: 
Het bestuur heeft de voorstellen 
besproken.  
Ad Verhoef mist in de bijlage het voorstel:  
maak verschil tussen verenigingsleden en 
consumerende leden (wil je niet 
meehelpen, dan betaal je meer). Het 
bestuur heeft dit voorstel besproken en 
besloten dat het nader uitgewerkt dient te 
worden op haalbaarheid. 
Irma Sinke memoreert de bijdrage aan de 
KNLTB. We betalen nu €2100 voor 
aanmelding van alle leden bij de KNLTB, 
terwijl de meeste leden niet aan 
toernooien of competitie meedoen. Dit 
punt komt terug op de agenda van febr. 
2009. Teuni Böcker zal dan uitleggen 
waarom hier destijds toe  
besloten is. 
Jan Maasen stelt voor om van Gekras een 
digitaal medium te maken. Hieraan 
gekoppeld: nieuwsberichten op papier 
voor leden die niet zijn aangesloten op het 
net. Voordeel hiervan zou zijn: een 
besparing in druk- en verzendkosten. 
Een nadeel zou kunnen zijn dat de huidige 
adverteerders wellicht geen belangstelling 
meer hebben. Jan zal dit uitzoeken. René 
Schrooten wil hem helpen. Ook onder de 
jeugdleden zal worden gezocht naar 
assistentie. 

Irma Sinke zal een plan opstellen voor 
commerciële baanverhuur en dit 
afstemmen met Jan Maasen.   
De voor- en nadelen worden besproken 
van een plan om de kosten van 
clubactiviteiten in de contributie onder te 
brengen. Voordelen: minder administratief 
werk, minder ‘potjes’, gratis meedoen aan  
Toernooien. Nadelen: haken slapende 
leden af? Bonne Buurmans geeft    
aan dat de bijdragen aan toernooien dit 
jaar tussen de  € 320 en 330 hebben 
opgeleverd.  Bonne en Ad Verhoef zullen  
samen een voorstel maken voor de 
vergadering van febr. 2009. 
Marc Peeters noemt het idee van een 
‘club van veertig’: zij betalen extra in ruil 
voor privileges. Dit lijkt op dit moment voor 
onze club niet haalbaar. 
 
Inflatiecorrectie contributie 2008     
Deze correctie is helaas niet verrekend in 
2008 en zal worden doorberekend in 
2009. Het betekent een stijging van 4,04% 
in 2009. 
 

De bodem van de schatkist in zicht? 
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Vrijwilligers gezocht voor: 
a. Oprichting sponsorcommissie. Frans 
Blankert legt uit hoe leuk het is daarmee 
bezig te zijn en hoeveel het kan opleveren. 
Frans en Frans Sijmons gaan binnenkort 
praten met de wethouder van de 
gemeente. Zij willen ondersteuning in de 
commissie. Een aantal namen van leden 
die het dorp en de ondernemers goed 
kennen worden genoemd. Het bestuur zal        
hen benaderen met de vraag zitting te 
nemen in de sponsorcommissie. 
b. Uitwerking voorstellen commissie ‘dicht 
het begrotingstekort‘. Diverse aanwezigen 
geven zich op. 
c. Nieuw lid jeugdcommissie.  Diana 
Steenaart en Maaike de Groot hebben  
aangegeven de jeugdcommissie te willen 
versterken 
d. Twee nieuwe algemene bestuursleden, 
i.v.m. het aftreden van twee 
bestuursleden. Irma Sinke stelt zich 
kandidaat. Er blijft nog een vacature. 
e. De volgende functies (bij voorkeur te 
combineren met bestuursfunctie): 
• de ledenadministratie. Ciska Janssens 

heeft aangegeven dit te willen 
overnemen. 

• de barcommissie. Irma Sinke 
wil dit overnemen onder 
voorwaarde dat er 
onderhandeld zal worden over 
de prijzen van Gijs Franken. 
Niek zal dit op zich nemen. Ad 
Verhoef zal Irma 
ondersteunen. 

• de Verenigings Competitie 
Leider (VCL). Agaath v. 
Klaren wil dit op zich nemen. 

• de Baancoördinator. Op dit 
moment zijn er nog geen 
kandidaten. Het bestuur zal 
een aantal mensen 
benaderen. 

 
Rondvraag en sluiting  
Annemiek Volkers: Zit in de 
ledenraad van het 
coöperatiefonds Rabobank. Ook 
de     tennisvereniging kan hier 
gebruik van maken. Annemiek zal 

hierover contact opnemen met de 
sponsorcommissie 
Ad Verhoef: Texaco wil de vereniging 
sponsoren. Ad deelt spaarkaarten uit 
waarmee gespaard kan worden voor de 
club door bij Texaco te tanken.  
Co de Groot heeft de kaarten met 
Kraaienveldlogo gedrukt. Met dank aan Ad 
en Co! 
Fokko geeft aan dat op 1 november a.s. 
weer een onderhoudsdag gepland wordt. 
Fokko zet dit ook nog op de email voor 
alle leden. 
 
Tenslotte zet Charlotte namens de 
Vereniging Bonne Buurmans in het 
zonnetje. Bonne heeft zich al vanaf het 
begin van de tennisclub ingezet in de 
activiteitencommissie. Door zijn inzet en 
organisatietalent verlopen alle toernooien 
altijd vlekkeloos en heel gezellig. De 
Vereniging is hem daar zeer erkentelijk 
voor! 
 
Hierna sluit Charlotte de vergadering. 
 

Er bestaat een eenvoudige mogelijkheid om onze 
vereniging te sponsoren door benzine te tanken bij Texaco 
aan de Kon. Wilhelminaweg (net voorbij het Braadspit). 
Als je tankt krijg je op de speciale Kraaienveldspaarkaart 
stempels voor elke 5 liter brandstof. Een volle kaart levert 2 
euro 60 op voor de club. 
Lege kaarten kun je vinden in het clubhuis. En ook bij 
Texaco zijn lege spaarkaarten verkrijgbaar. Volle kaarten 
kun je in het clubhuis neerleggen.  
Je loopt geen andere kortingen mis (spaarsysteem Texaco, 
Rocks) en stempels voor een wasbeurt blijven geldig.  
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Manege 
De Gagel 
(J.H. Bettinger) 
 
Wij zijn een F.N.R.S. erkende 
keurrijschool (tevens erkend stage 
opleidingsbedrijf), waar goed les wordt 
gegeven door bekwame instructeurs. 
Daarnaast willen we een gezellige 
manege zijn, waar je nog betaalbaar 
kunt lessen. Met gevorderden maken 
we ook mooie buitenritten. 
Breng ons gerust vrijblijvend een 
bezoek of bel voor verdere informatie. 
 
Ons adres:   Gageldijk 53a in Maarssen 
Ons telefoonnummer: 030-2611001 
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HET 20-JARIG BESTAAN EN…… 
Voorzitter Charlotte Verbunt kijkt terug op ons lustrumjaar. 
 
Onze vereniging bestaat 20 jaar. In het 
kader van dit 4de lustrum zijn er in het 
afgelopen jaar een aantal activiteiten 
georganiseerd. In april was er een clinic, 
die……hélaas….door het slechte weer 
letterlijk en figuurlijk in het water viel. Maar 
er volgde een herkansing. 

 

 
Op 27 juni organiseerde de 
jeugdcommissie een spelletjesmiddag 
voor onze jongeren met aansluitend een 
BBQ met ouders en senioren.  De 
jeugdleden konden samen met hun 
introducés op allerlei manieren 
kennismaken met het tennisspel: 
balbehendigheidsspelen en  tennis met 
geblindeerd net. Met behulp van een 
snelheidsmeter kon je zien hoe hard je de 
bal over het net kon serveren. Na afloop, 
het was een heerlijke zomeravond,  
konden we genieten van een goed 
smakende BBQ. Marleen, Margot en Ellen 
hadden alles weer tot in de puntjes 
verzorgd. Ik zal zeker nog wel wat mensen 
vergeten, die die dag ook actief zijn 

geweest. Dus voor allemaal….dank jullie 
wel. 
Op zaterdag 6 september vond alsnog de 
eerder geplande clinic plaats. Goed weer, 
veel leden (‘van jong tot belegen’) en een 
leuke inspirerende clinic. 
 

 

 
Foto’s van de clinic. Deelnemers van jong tot 
‘belegen’. 
 
In april vielen we in het water, nu werden 
we ‘afgedroogd’. De ballen vlogen ons 
links en rechts om de oren. Er valt nog 
heel wat te leren en te verbeteren!! 
Irma, bedankt voor het organiseren van 
deze middag. Ciska en Niek, bedankt  
voor het organiseren van de BBQ. 
Daarnaast wil ik toch ook de vier sponsors 
noemen. De RABO bank, Manege De 
Gagel, ABACUS en Welschen metalen 
BV. Zij hebben ons financieel  extra 
gesteund in het kader van onze 
lustrumactiviteiten. 
 



  Pagina 18  

 
 



  Pagina 19  

 
…… 20 JAAR ACTIEF LID 
We bestaan 20 jaar, mede dankzij leden 
die er al 20 jaar bij zijn. En ook echt actief  
lid zijn! 
Dat was reden voor het bestuur deze twee 
leden speciaal in het zonnetje te zetten. 
En al ben ik zelf nog geen 20 jaar lid van 
TV Het Kraaienveld, toch had ik het 
voorrecht  enkele woorden tot hen te 
richten.  
Het eerste lid zit al 20 jaar in de 
activiteitencommissie. Vanaf de eerste 
dag is hij lid van de activiteitencommissie. 
Nog steeds organiseert hij, samen met 
Agaath en Marc, met veel inzet en passie 
het openingstoernooi, de 
clubkampioenschappen, het 
midzomertoernooi, het slottoernooi en de 
wintercompetitie. De schema’s zitten altijd 
goed in elkaar, hij telt de behaalde punten 
en iedereen krijgt voldoende speeltijd. 
Natuurlijk wie anders dan Bonne 
Buurmans. Helaas was hij er niet, maar op 
22 oktober, tijdens de ALV, hebben wij 
hem alsnog bedankt.  
 

 
Bonne; al 20 jaar actief in de 
activiteitencommissie  
 
 

Het tweede lid, dat wij graag willen 
noemen vanwege haar verdiensten, is 20 
jaar geleden actief betrokken geweest bij 
de oprichting van onze tennisvereniging.  
 

 
Teuni; al 20 jaar actief in het bestuur 
 
Twintig jaar lang heeft zij in verschillende 
commissies en in het bestuur gezeten. De 
ledenadministratie, als penningmeester, 
als VCL (vereniging competitie leider), als 
verantwoordelijke voor het 
clubhuis……wat eigenlijk niet!!! Altijd is zij 
intens betrokken geweest bij het lief en 
leed van onze vereniging en zij heeft zich 
al die tijd met veel zorg en liefde ingezet 
voor onze vereniging. Teuni Böcker, wij 
willen jou bedanken voor je enorme inzet 
in de afgelopen 20 jaar. 
 
Charlotte Verbunt. 



  Pagina 20  

 

   
 

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.  
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UIT DE GROTE TENNISWERELD 
Onze speciale correspondent (Incognito) volgde, mede dankzij zijn werk in het 
buitenland, weer de ontwikkelingen in het professionele tennis. Dit keer met aandacht 
voor Nederland. Het ziet er niet goed voor ons uit in de grote tenniswereld. 
 
Het Nederlandse tennis zit duidelijk in het 
slop. Kommer en kwel alom. We brouwen 
er totaal niets van. Over de kleine Kraai 
heb ik al genoeg geschreven. In juli kreeg 
ze een scheurtje in de buitenmeniscus van 
haar rechterknie. Weg Olympische spelen. 
Martin Verkerk verging het nog erger. Die 
verliet letterlijk jankend en op krukken de 
Dutch Open. Hij liet zich verrassen door 
zijn tegenstander en werd op het 
“verkeerde” been gezet. Letterlijk, want hij 
klapte vol door de rechter enkel. 
Overigens speelde hij daar niet best. Ook 
Thiemo de Bakker bakte er helemaal niks 
van in Amersfoort. Loopt er bij jullie in 
Westbroek nog aanstormend talent rond ? 
Ik hoop ‘t. Want op dit moment presteert 
Nederland ronduit bedroevend. 
 
Martin Verkerk heeft een nieuwe trainer. 
Tjerk Bogstra. “Ik wil graag met Martin 
werken maar dan moet 
alles voor honderd 
procent in orde zijn. 
Anderhalf jaar terug 
heeft hij mij ook 
benaderd maar toen was 
hij niet fit. Dit is zijn 
laatste kans. Hij heeft nu 
al het niveau van de top-
100, maar dat zegt niets. 
Hij moet zich eerst door 
alle onderlagen 
doorknokken en het 
steeds opnieuw laten 
zien”. Laten we het 
afwachten. Uw reporter 
gelooft er in ieder geval 
helemaal niets van. 
 
Brenda Schulz stopt er 
mee. Voor de 37 jarige 
Nederlandse ‘Big 
Brenda’ is het game, set 
and match. Ze won 
achttien WTA-titels. In 
1996 was zij de nummer 
negen van de wereld. Ze 

is kampioen met de snelste 
vrouwenservice van maar liefst 209 km/u.. 
Loopt er bij jullie in Westbroek iemand 
rond die al de helft van deze snelheid kan 
slaan ? Ik denk ’t niet. 
Ze blijft nog wat spelen in Amerika maar 
“in Nederland zal ik niet meer te 
bewonderen zijn”. 
 
Ivanovic is niet langer de nummer één bij 
de vrouwen. In de US open ging ze hard 
onderuit. Sinds ze na haar verrassende 
Roland Garros-zege de vrijgenomen 
plaats van Justine Henin overnam, 
beheersen zenuwen en stress haar spel. 
De 20-jarige is te vroeg in alle 
schijnwerpers gekomen en ze moet echt 
oppassen om niet in de knop gebroken te 
worden. 
 
Ana Ivanovic; hard onderuit.
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Vervolg incognito  
De Williams sisters maakten er in de US-
open een prachtige finale van. Dit keer 
ging de winst naar Serena, die daar mee 
ook gelijk de nummer één van de wereld 
werd. “Deze zege is geen eindpunt, maar 
slechts een nieuw begin. Het is alsof ik 
aan een nieuwe carrière ben begonnen”, 
zei ze na haar overwinning. Feit is zeker 
dat de tennissport weer een 
koningskoppel van formaat heeft met deze 
zusjes. Ik mag ze wel. 
 
Federer liet in New York duidelijk blijken 
dat er met hem nog lang niet te spotten 
valt. Dit keer speelde hij niet de finale 
tegen Nadal. Deze laatste ging in de halve 
finale onderuit. Hij klaagde over een laag 
energieniveau. 
 
Thiemo de Bakker faalde aanvankelijk bij 
zijn eerste Davis Cup-optreden. Dat kwam 
hem op stevige kritiek te staan van de 
media. Maar twee dagen later maakte hij 
het weer helemaal goed door te winnen 
van de Koreaan Woon-Sung Jun Kim. En 
met zijn winst is Nederland binnen twee 
jaar terug in de wereldgroep. 
 
De kleine Kraai is niet langer de beste 
tennisster van Nederland. Dat is het 17-
jarige talent Arantxa Rus. Ze woont bij mij 
om de hoek, n.l. in Monster. Dus even 
gebeld: “Ja ik sta als eerste op nummer 
183. Eerlijk gezegd hou ik me daar niet 
mee bezig. Er verandert ook eigenlijk niet 
veel voor mij. Ik hoop vooral dat Michaëlla 
weer snel terugkeert”. Een nuchtere meid 
dus. Ik hou jullie op de hoogte van haar. 
  
Nadal neemt in 2008 de koppositie op de 
wereld ranglijst. De 22 jarige Mallorcaan is 
de eerste Spaanse wereldkampioen. Hij 
doorbreekt definitief de hegemonie van 
Federer, die ruim vier jaar aan kop stond. 
De allergrootste man blijft echter Pete 
Sampres ( saaie Piet ), die tussen 1993 en 
1998 zesmaal op een rij het jaar als de 
allerbeste afsloot. 
 
Richard Krajicek liet mij weten dat ie Nadal 
heeft gecontracteerd voor het ABN-Amro-
tennis in 2009. Ik heb ‘m direct 
meedegedeeld dat er twee onzekere 

zaken een rol spelen. Ten eerste is de 
vraag of de bank tegen die tijd nog wel 
bestaat en ten tweede heeft Nadal in het 
verleden al vaker toegezegd te komen 
maar op het laatste moment haakt hij af. 
Richard was not amused 
met mijn reactie. We zullen zien wie er 
gelijk krijgt. Feit is nu al dat Nadal heeft 
bedongen dat hij zijn eigen tennisballen 
kiest. Wat zal de flamboyante Spanjaard 
nog meer bedingen ?! 
 
De Dutch Open op de gravelbanen in 
Amersfoort is verleden tijd. Het 
kwakkelende toernooi is financieel niet 
meer rond te krijgen. De licentie is 
verkocht aan de familie van Novak 
Djokovic. Zij gaan in Belgrado een nieuw 
stadion bouwen en daar het ATP-toernooi 
spelen. 
 
De kleine Kraai is de negentiende 
Nederlandse tennisser met meer dan 
miljoen dollar aan prijzen geld. Haar broer 
staat met 10 miljoen dollar op nummer 1. 
Overigens verbleekt dat bij het totaal van 
Federer. Die heeft zo’n slordige 43 miljoen 
dollar bij elkaar geslagen.  
 
De als laatste geplaatste Venus Williams, 
op nummer acht, werd de grote winnaar 
van het WTA Championships. Ze kreeg 
daar door maar liefst het bedrag van 
1.485.000 dollar bij geschreven op haar 
rekening waar al ruim twintig miljoen dollar 
op stond. Kan ze weer even winkelen. 
 
Incognito. 
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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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DE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
Het is niet de eerste keer dat uw redacteur achter de uitslagen van de 
clubkampioenschappen aan moest. Het is wel de eerste keer dat de zoektocht geen 
volledige uitslag van de finales oplevert. Het levert wel een interessant verhaal op … 
 
Het verhaal begint met een vriendelijk 
mailtje van uw redacteur aan de 
activiteitencommissie: 
 
Dag Marc en Agaath, 
Ik ben begonnen met Gekras. 
Ik mis echter de uitslagen (evt foto’s) van de 
clubkampioenschappen. 
Kunnen jullie mij daar aan helpen? 
Hartelijke groet, 
Jan Maasen 
 
Onze herenkampioen reageert al snel met 
een humoristisch bericht. De finale is 
gespeeld tussen Joop van Raak en Marc 
Peeters. Het verslag luidt: 
 
Dag Jan, 
Die van mij was een 3 setter. 
Uit mijn hoofd: 6-2 5-7 6-4. 
Trefwoorden: snelheid en 
souplesse, ragfijn lijnenspel, 
conditieslag, Marc in tweede 
set vermoeid, veel fouten. Joop 
maakte geen fouten, hield de 
bal in het spel, defensief maar 
ook contra-attack. Marc hervond 
zich echter met gezwinde/nieuwe 
energie. Nou, hier moet je wel 
een sensatieverhaal van kunnen 
maken.... 
Marc 
 
Gelukkig zit ook de (verliezend) 
damesfinalist in de activiteitencommissie. 
Zij rapporteert over de damesfinale: 
 
Hoi Jan, 
Sorry voor de late reactie. De 
damesfinale is gespeeld door Joke 
Bettinger en Agaath. De eerste set was 
erg spannend. Dat werd n.l. een 
tiebreak, moeizaam gewonnen  door 
Joke met 8-6. Daarna zag  Joke het licht 
(in Joke haar geval de lucht, omdat zij 
het door de warmte  benauwd 
had) weer. De tweede set won ze met 6-
2. 
De finale gemengd ging tussen Rob 
Fokker/Irma Sinke en Joop van Raak/ 

Marjolein Volman. Een driesetter 
gewonnen door Joop en Marjolein  De 
standen weet ik niet. Ik heb Irma nog 
gebeld en ingesproken maar nog niets 
gehoord. 
Succes en groeten, Agaath 
 
Weer een stapje verder. Ik voel me net 
een detective, die bij stukjes en beetjes de 
getuigenverhalen met elkaar moet 
combineren. Zal kroongetuige Irma de 
oplossing hebben? Zij reageert met een e-
mail onder het kopje: ‘uitslag van iets…’.  
 
Hoi Agaath,  
Je stond op mijn voice mail met een heel 
merkwaardige vraag. Wat is de uitslag 
van de clubkampioenschappenwedstrijd? 
Ik denk dat je die van Rob/Irma tegen 
Joop/Marjolein bedoelde, maar ik zou het 
echt niet meer weten. Ik weet zelfs niet 
meer wie er gewonnen heeft, kun je nagaan. 
Ik weet nog wel dat we de avond er voor ook 
tegen elkaar hebben gespeeld en dat er toen 
3 sets zijn gespeeld. Dus zo heel slecht is 
mijn geheugen ook weer niet.    
Irma  
 
Uit deze getuigenverhalen concludeert uw 
privé detective dat Marc Peeters 
herenkampioen werd na een conditieslag. 
Dat Joke Bettinger op haar tweede adem 
de titel binnen sleepte. En dat de 
tegenstandster van gemengd 
dubbelkampioenen Marjolein Bannink en 
Joop van Raak haar geheugen verloor na 
twee driesetters. 
 
 
 
 
Kortom: het waren weer uitputtende 
kampioenschappen bij Tennisvereniging 
Het Kraaienveld.  
 
“En gaat het nu weer een beetje, mijnheer 
Maasen?” 
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Links: Geconcentreerd keken de 
toeschouwers naar drie spannende 
finales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rechts: Joop 
feliciteert Marc na de 
finale. Marc heeft zijn 
eigen stoel naast de 
baan gezet (rechts). 
Is dat 
psychologische 
oorlogsvoering?  
 
 
 

 
Links: Hoe anders gaat dat bij de dames. Dat is geen 
sportieve verbroedering meer, dat is ‘verzustering’!
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Rechts: Mixed dubbel 
kampioenen Marjolein Banning 
en Joop van Raak ontvangen de 
beker. 
Marc Peeters staart gebiologeerd 
naar het zilverwerk… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Links: Heren enkel 
kampioen Marc 
Peeters bewondert 
zijn eigen gelaat in de 
spiegeling van zijn 
triomfbokaal. 
De uitgestoken hand 
van Agaath ziet hij 
niet… 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rechts: Dames enkel kampioene 
Joke Bettinger probeert haar 
beker uit de handen van Marc te 
trekken, maar hij laat niet los...  
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Advertenties: 
 

Wijnkoperij La Grange Verte 
In onze favoriete vakantiestreek aan de rivier de Lot hebben wij bijzondere, nog grotendeels 
onbekende wijnen ontdekt. Wijnen die doen verlangen naar zomerse dagen, maar ook warme volle op 

eikenhout gerijpte wijn die past bij een winters diner. Wij importeren ze 
rechtstreeks van kleine franse wijnboeren en 
bieden u met regelmaat de gelegenheid ze te 
komen proeven in onze Westbroekse “cave”. 
Alvast een voorproefje? 
Bezoek onze website 
www.vindecahors.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.vindecahors.nl/
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DE JEUGDFOTO: KAMPIOENEN!!! 
 
Dit zijn de jongste kampioenen van onze vereniging. Allemaal nog van de basisschool. 
Zij verdienen allemaal een lauwerkrans. Talenten om te koesteren… 
 

 
Basisschoolkampioenen 2009.  
Vlnr staand: Stan Otte, Marco Provily, Job Kraay, Stefan Barte, Nout van Barneveld, Jasper de Groot, 
Rick Westeneng 
Vlnr hurkend: Lize de Groot, Bram Steenaart, Nils de Groot, Mark Gaasenbeek, Koen van Dijk. 
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 ACTIVITEITENAGENDA JUNIOREN 2009 
 
Hieronder volgen de toernooien, wedstrijden, competities en andere belangrijke tennisdata. Schrijf ze in je 
agenda en geef je zo snel mogelijk op. Het liefst willen wij dat jullie je tijdens het openingstoernooi 
opgeven voor alle wedstrijden van dit seizoen!!! 
 
Dag en datum: Activiteit: Tijdstip: Voor: 

BS= Basisschool 
VO=Voortgezet 
Onderwijs 
CJ=Competitiejeugd 

Vrijdag 3 april 
2009 
 

Kind/Ouder Openingstoernooi 16.00-20.00  
 

Alle jeugd en (inval) 
ouders 

Maandag 13 april 
2009 

Start Competitie KNLTB ? Indien thuis : 
vanaf 10:00 uur 
 

CJ 

Vrijdag 17 april 
2009 
 

Start vrijdagmiddagtoss Jeugd 
(uitslagen wedstrijden in toss 
schrift) 

16.00-17.00  
17.00-18.30  

BS (ouders regelen) 
VO (jeugd zelf 
regelen) 

Vrijdag 26  juni 
2009 

Familie spelletjestoernooi + BBQ 
 

16.00- 20.00 uur 
 

Jeugdleden en 
ouders  

Vrijdag 4, 11, 18 
september 2009 

Voorronden 
clubkampioenschappen  

16.00-18.00 uur BS 

Zondag 6, 13, 20   
september 2009 

Voorronden 
clubkampioenschappen  

Vanaf 11:00 uur VO 

Vrijdag 25 
september 2009 

Finale clubkampioenschappen  16.00-19.00 uur BS 

Zondag 27 
september 2009 

Finale clubkampioenschappen  Vanaf 11.00 uur VO 

Zondag 11 
oktober 2009 

Kind/Ouder Slottoernooi  11:00 -17:00 uur Jeugdleden en 
(inval-) ouders  

 
Toss is gratis; gewone toernooien kosten €1,50 en voor kampioenschappen vragen wij €2,50. Graag 
toernooien en kampioenschappen bij aanmelden betalen. Denk er aan om je op te geven voor alle 
activiteiten tijdens het openingstoernooi!  
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PORTRET VAN ROGER EN DE JEUGD 
Roger Snell heeft  heel veel gedaan voor de jeugdcommissie. Voormalig 
jeugdcommissielid Annemiek Volker schreef onderstaande bijdrage ter gelegenheid 
van het erelidmaatschap van Roger. 
 
In het onthouden van jaartallen ben ik niet 
goed, maar het zal zo'n 10 a 11 jaar 
geleden zijn dat Roger spontaan en uit 
zichzelf de jeugdcommissie kwam 
versterken. Hij vertelde dat hij zelf in zijn 
jeugd in Engeland veel sporten heeft 
beoefend. Zijn ouders en anderen hebben 
hem daarbij 
gestimuleerd en hij 
heeft er zijn hele 
leven veel profijt van 
gehad. Sport heeft 
hem als mens 
gevormd en daarvan 
wilde hij onze 
jeugdleden iets 
meegeven.  
Enthousiast ging hij 
aan de slag. Hij 
stelde de 
vrijdagmiddagtoss 
voor de jeugd in. Via 
een door hem 
bedacht 
puntensysteem, 
waarbij vooral het aanwezig zijn beloond 
werd, stimuleerde hij de kinderen. Aan het 
eind van het seizoen werd door hem de 
wisselbeker uitgereikt.. 
Wat ik mij vooral herinner, was dat hij de 
kinderen echt opvoedde in de sport, d.w.z. 
hen regels leerde voor het sportief 
omgaan met elkaar op de baan. Hij legde 
de regels ook uit, maar kon ook streng zijn 
in het handhaven. Bij finales van 
jeugdclubkampioenschappen, waarbij de 
spanning soms hoog op liep, pakte hij de 
finalisten flink aan als ze vloekten of met 
hun racket gooiden. Hij was de empire en 
deelde strafpunten uit voor onsportief 
gedrag. Het mooiste van alles was dat de 
jeugd en met name de oudere jongens 
hem op handen droegen. Ze kwamen 
eigenlijk ook voor hem naar de 
tennisbaan! 
Ergens in die periode hebben Roger en ik 
het gezinslidmaatschap bedacht en 
geïntroduceerd. Door invoering ervan 

werd het gezinnen met kinderen veel 
gemakkelijker gemaakt om met het hele 
gezin lid te worden. Dit had niet alleen een 
financieel voordeel, maar het zorgde 
ervoor dat tennis een familiesport kon 
worden. En dat wilde Roger graag. Zo kon 
bijvoorbeeld het gezin een hele zondag op 

de baan 
doorbrengen voor 
het kind-
oudertoernooi. 
In de jaren dat 
Roger actief was 
voor de jeugd is het 
contact met de 
tennistrainer 
versterkt en 
probeerde hij meer 
samenhang te 
realiseren tussen 
de lessen en de 
andere activiteiten 
voor de jeugd. 
Roger kon streng 
zijn, dat schreef ik 

al, hij kon zelfs erg boos zijn. Dat was hij 
bijvoorbeeld op de voetbal- en de 
hockeybonden. In zijn visie begon 1 april 
het tennisseizoen en dan moesten voetbal 
en hockey wijken! Vooral wanneer 
kinderen geen competitie konden spelen 
omdat ze bijv. op voetbaltoernooi gingen, 
zag je dat hij zeer ontstemd was. 
Binnen onze tennisvereniging stond Roger 
vierkant achter de jeugd. Hij kwam echt 
voor ze op. Hij wilde goede jeugdspelers 
graag behouden voor onze kleine club. Hij 
ging dan ook vaak de discussie aan met 
volwassenen die meenden last te hebben 
van de jeugd en hij stimuleerde op allerlei 
manieren het tenniscontact tussen goed 
spelende heren en de oudere jeugdleden. 
In mijn hele leven ben ik niet eerder zo'n 
sportman tegengekomen. Met hart en ziel 
streefde hij zijn doelen na, steunde de 
jeugd en de jeugdcommissie en bleef altijd 
kritisch.   

Annemiek 
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WE WENSEN ALLE JEUGDLEDEN EEN HEEL 
 

VOORSPOEDIG EN SPORTIEF 2009!! 
 

JEUGDCOMMISSIE TV KRAAIENVELD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellen Sijmons    282307  sijmons61@zonnet.nl 
Marleen van Walbeek   281075  marleen.vw@live.nl 
Margot Blankert   250745  m.blankert@planet.nl 
 
Foto onder: 
De nieuwe jeugdcommissieleden Diana Steenaart (links) en Maaike de Groot (rechts) delen 
pannenkoeken uit op de finaledag van de basisschooljeugd.  
 

 

Jeugdcommissie  Adres     Telefoon  
  
Marleen van Walbeek Dr Welfferweg 46 Westbroek 0346-281075 
Margot Blankert  Herenweg 10A Maarssen 0346-250745 
Ellen Sijmons  Kerkdijk 88  Westbroek 0346-282307
Maaike de Groot  Schutmeesterwg 34 Westbroek 0346-281268 
Diana Steenaart Wolkammerweg 10 Westbroek 0346-281714  
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BERICHT VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
Gerard en Ingrid Brand hebben helaas afscheid genomen van de jeugdcommissie en 
van onze tennisvereniging. We willen nogmaals dank zeggen voor hun jarenlange 
inzet, enthousiasme en expertise. 
Tot onze vreugde zal de jeugdcommissie het komend seizoen worden versterkt met  
Maaike de Groot (moeder van Nils en Lize) en Diana Steenaert (moeder van Bram). 
Dit betekent dat we vertegenwoordigd zullen zijn in alle leeftijd categorieën. 
 
Jeugdcompetitie 
De JC heeft in overleg met onze jeugdige 
topspelers besloten weer een mixed-team 
in te schrijven voor de voorjaarscompetitie. 
De spelers zijn: Eline Geurtsen, Fieke van 
Klaren, Amber Sijmons, Olivier Blankert, 
Floris Blankert en Maxim van der Keuken. 
We rekenen op veel supporters die de 
spelers zullen aanmoedigen tijdens 
(zeker!) de thuiswedstrijden en 
uitwedstrijden! 
(data volgen). 
 
De Clubkampioenschappen 
De clubkampioenschappen hebben ook dit 
najaar weer plaatsgevonden in 
toernooivorm. 
Helaas hebben we nog steeds een tekort 
aan vrouwelijke spelers, maar de dametjes 
die meegedaan hebben, hebben zich goed 
geweerd. 
Aangezien we het afgelopen seizoen een 
10-tal nieuwe jeugdleden mochten 
verwelkomen, heeft de JC besloten de 
kampioenschappen op te splitsen, zodat 
iedereen voldoende wedstrijden zou 
kunnen spelen. 
Derhalve werden 3 vrijdagmiddagen 
(waarvan 1 voor de finales) gereserveerd 
voor de basisschool jeugdleden en 2 
zondagen voor de middelbare school 
jeugdleden (de finales vonden plaats 
samen met de finales voor de 
volwassenen). 
 
Alhoewel het weer op vrijdag 5/9 niet erg 
meezat, hebben we toch een aantal 
wedstrijden kunnen spelen. Vrijdag 12/9 
hebben we vanwege regen moeten 
afblazen, maar we zijn erin geslaagd op 
19/9 de resterende wedstrijden te spelen, 
gevolgd door een zeer spannende finale 
tussen Bram Steenaart en Job Kraay 
(Poule A ) en de beslissende wedstrijd om 

de 3e en 4e plaats tussen Jasper de Groot 
en Nout van Barneveld (Poule B). 
Na al deze inspanningen werd er gesmuld 
van de overheerlijke pannenkoeken, 
gevolgd door de prijsuitreiking. 
 
UITSLAGEN: 
Poule A:   
1e Bram Steenaart   
2e Job Kraay 
3e Mark Gaasenbeek 
4e  Nils de Groot en Rick Westeneng 
5e Lize de Groot  
6e Koen van Dijk 
 
Poule B:  
1e Stan Otte  (+ wisselbeker) 
2e Stefan Barte 
3e Jasper de Groot 
4e Nout van Barneveld 
5e Marco Provily 
 
 

 
Ellen Sijmons reikt de beker uit aan Bram 
Steenaart.
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Vervolg clubkampioenschappen 
De weergoden waren ons beter gestemd 
op de geplande zondagen 7/9, 14/9 en 
kon er volop worden gespeeld. 
Poule C bestond uit 3 dames en 4 heren 
en zo konden we mix-teams samenstellen. 
Iedereen kwam 4 keer aan bod en door 
een optelling van het aantal games kwam 
de finale tot stand tussen Jan Broekmeijer 
en Bob Hartog. 
Poule D heeft zowel mix-teams als heren 
enkel en dames enkel wedstrijden 
opgeleverd. De winnaar was na twee 
zondagen overduidelijk en moest er op de 
finaledag nog gestreden worden om de 2e 
en 3e plaats tussen Maxim van der 
Keuken en Diederick Blankert. 
Ook de finaledag (28/9) werd een zeer 
mooie zondag en genoten de 
toeschouwers van uitermate spannende 
wedstrijden die gestreden werden door 
zowel jeugd als volwassenen, zij aan zij op 
de twee banen. 
 

 
 

 
 
Bob Hartog krijgt de kampioensbeker en (later) 
ook nog de wisselbeker. 
 
 
UITSLAGEN: 
 
Poule C:  
1e  Bob Hartog (+ wisselbeker) 
2e  Jan Broekmeijer 
3e Pearl Sijmons 
4e Laura Dijkstra 
5e Amy van Kooten 
6e Frank Dijkstra 
7e  Rick Peeters 
` 
  
Poule D:`  
1e Fieke van Klaren 
2e Diederick Blankert  
3e Maxim van der Keuken 
4e Niels Broekmeijer 
5e Amber Sijmons 
 
 

Fieke van Klaren krijgt de kampioensbeker.  
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HET KIND/OUDER TOERNOOI 19 OKTOBER 2008 
Zoals elk jaar is ook in 2008 het Kind/Ouder toernooi weer een groot succes 
geworden! Ondanks het feit dat het op de laatste zondag van de Herfstvakantie viel en 
er enkele prominente spelers niet mee konden doen omdat zij op reis waren, was het 
niveau van absolute klasse! 
 
Ook nu weer waren er twee poules te 
weten voor jeugd van de basisschool en 
jeugd van het voortgezet onderwijs. 
 
Poule 1 bestond uit Nils, Lize, Stan, Luuk 
en Jasper (allen met ouder) 
Poule 2 bestond uit Niels, Jan, Diederick, 
Fons, Amy en Pearl (allen met ouder en 
Jan Overeem als gastouder). 
Iedere speler werd in de gelegenheid 
gesteld 4 wedstrijden van elk een kwartier 
te spelen. 
De dag verliep als een trein, de catering 
was weer goed verzorgd en de sfeer was 
uitmuntend! 
 
De winnaars van Poule 1 werden Luuk en 
Saskia Heus met 12 games. 
2e Nils en Rick de Groot met 10 games, 
3e Jasper en Koos de Groot met 9 games,  
4e Stan en Elly Otte,  5e Lize en Maaike 
de Groot.  
 

 
 

Poule 2 werd gewonnen door Fons en 
Hans van Klaren met 15 games. 
2e Jan Broekmeijer en Jan Overeem met 
13 games, 3e Diederick en Frans Blankert 
met 11 games, gedeelde 4e Amy en Sjaak 
van Kooten/Niels en Laura Broekmeijer, 
5e Pearl en Frans Sijmons. 
 

 
 
Fons en Hans van Klaren 
 
De prijsuitreiking vond plaats nadat 
iedereen had gespeeld en vervolgens 
werden ook de prijzen aan de winnaars 
van de toss middagen uitgereikt. Deze 
prijzen werden beschikbaar gesteld door 
Rick de Groot, waarvoor nog onze 
hartelijke dank! 
 
We kunnen terugkijken op een heel leuk 
tennisjaar en we hopen dat ook in 2009 de 
jeugd in grote getale naar de baan zal 
komen! 
 
Ellen Sijmons

Luuk en Saskia de Heus 
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