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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: Co de Groot     Loenen 
   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 €15; tevens wordt eenmalig een borg gevraagd van € 15 voor een 
sleutel van het hek en van het clubhuis (de sleutel is niet voor junioren). 

Vanaf nu al uw verenigingsinfo op www.kraaienveld.nl  
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VAN DE VOORZITTER 
Voorzitter Charlotte Verbunt mijmert over papier en over vrijwilligers. 
 
‘Van de voorzitter’: voor de laatste keer op 
papier 
 
Begin dit jaar ben ik naar een voorstelling 
van Claudia de Breij geweest. Een 
theatershow met als centraal thema ‘leven 
via het beeldscherm’. Mensen ervaren de 
meest bijzondere momenten tegenwoordig 
via het digitale beeldscherm: tv, fototoestel 
of computer. Niet genieten van de 
schoonheid direct op het oog, maar alleen 
nog indirect via het display. Kinderen 
achter in de auto tijdens de vakantiereis 
zien niets meer van de omgeving, maar 
zitten gebiologeerd te kijken naar het 
beeldscherm bevestigd op het achterhoofd 
van vader en moeder. Mensen, die de 
informatie via het beeldschermpje van hun 
mobiel veel interessanter vinden dan 
communiceren met de mensen direct om 
hen heen. Op de TOMTOM  wordt 
blindelings vertrouwd. De ANWB meldt dat 
bij pech mensen niet weten waar ze zich 
bevinden. En nu gaan wij ook ons clubblad 
voortaan via het beeldscherm maken…….! 
 
Iets op papier zetten… Je vertrouwt iets 
aan het papier toe… Papier is geduldig… 
Vervang papier door beeldscherm en lees 
het dan nog eens… dat klinkt niet echt 
vertrouwd. Zal het in de digitale praktijk 
ook mooi worden. En zal ik kunnen 
schrijven wat ik wil? Ik zal eerlijk zijn en 
jullie vertellen dat ik erg mijn twijfels had of 
de website van tennisvereniging ‘Het 
Kraaienveld’ wel een goed en prettig 
alternatief gaat zijn voor ons ouwe,  
trouwe blad “Gekras”. 
Maar toen Jan Maasen de site liet zien en 
vertelde wat er in de toekomst allemaal 
voor mogelijkheden zijn, heb ik mijn 
twijfels over boord gezet. Ik was over!  
Het afgelopen jaar heeft onze website 
meer dan 2700 hits gehad (stand 
november).  
Behalve artikels en informatie verspreiden, 
kunnen we via de site alles gaan doen wat 
we normaal via de mail of clubhuisflyers 
deden. Het inschrijven voor toernooien, 

maatjes zoeken om te tennissen, 
informatie over de baanagenda en 
misschien kunnen we te zijner tijd zelfs 
thuis kijken of de banen op dat moment 
vrij zijn. Ik zal zeker nog een heleboel 
vergeten, maar dat gaan we straks 
allemaal zien. Ik heb er vertrouwen in! 
 
Als ik bij ons ga tellen, zijn er heel wat 
leden actief. Baancommissie, 
activiteitencommissie, barcommissie, 
ledenadministratie, jeugdcommissie, 
kascommissie en alle mensen die op de 
onderhoudsdagen zorgen dat clubhuis en 
banen er weer prima uitzien. En we 
hebben sinds dit jaar ook een 
sponsorcommissie, die zich daadwerkelijk 
intensief gaat inzetten om de vereniging 
financieel sterker te maken. 

 
Er zijn ook 
mensen, die 
zonder in een 
commissie 
zitten, veel 
werkzaamhede
n verrichten. Ik 
vind dat ik er in 
elk geval een 
moet noemen. 
En dat is Huib 
Stekelenburg, 
die heel wat 
uurtjes op en 

om de baan doorbrengt. Hij ruimt het blad 
regelmatig op en zorgt ervoor dat alles op 
en rond de baan er prima verzorgd uitziet. 
Dank je Huib, voor alles wat je doet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Charlotte 
Verbunt 
 

 
 

Vanaf nu al uw verenigingsinfo op www.kraaienveld.nl  
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WEDSTRIJDKALENDER 2010 
 
OOK DEZE WEDSTRIJDKALENDER VINDT U OP WWW.KRAAIENVELD.NL  
 

 Dag: Datum: Tijd:  

 Woensdag 3 maart 2010 20.00 Algemene 
ledenvergadering. 

 Zaterdag   11.00 Onderhoudsdag! 

 Zondag 28 maart 2010 10.30 Finales wintercompetitie 

   14.00 Openingstoernooi 

 Zondag  16 mei 2010  Start voorronden 
dubbelkampioenschap 
dames- en herendubbel 

 Zondag 6 juni 2010  Vijf-kernen toernooi in 
Groenekan 

 Zondag 13 juni 2010 11.00 Finales 
dubbelkampioenschappen 
senioren en junioren 

 Zaterdag  11.00 Onderhoudsdag! 

 Zondag 27 juni 2010 13.00 MidZomertoernooi voor 
beginners 

 Zondag 1 augustus 2010 13.00 Zomertoernooi voor 
thuisblijvers 

 Zaterdag ? augustus 2010  Toernooi met Groenekan 
(info volgt) 

 Zaterdag  21 augustus 2010   Start voorronden 
clubkampioenschap dames-
en herenenkel en gemengd 
dubbel 

 Zondag  26 september 2010  11.00 Finales clubkampioenschap 
senioren en junioren 

 Zondag  24 oktober 2010 13.00 Slottoernooi 

 Zaterdag  11.00 Onderhoudsdag en start 
wintercompetitie 

 
 Elke Maandag  19.30 Herentoss 

 Elke Woensdag 
 

19.30 Gemengde toss/ family 
toss;  
junioren vanaf 14 jaar! 

 Elke Donderdagochtend  9.00 Damestoss 

 
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 

Vanaf nu al uw verenigingsinfo op www.kraaienveld.nl  
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VAN HET BESTUUR 
Bestuursmededeling over communicatie 
 
Beste Kraaienvelders, 
Met het verdwijnen van Gekras vervalt één 
mogelijkheid om bestuursmededelingen 
aan alle leden en sponsoren te doen. Met 
de komst van de website ontstaan er 
echter nieuwe 
communicatiemogelijkheden voor onze 
vereniging. 
 
Leden 
Uit democratisch oogpunt is het belangrijk 
dat alle leden – ook de leden, die geen 
internetaansluiting hebben- geïnformeerd 
worden door het bestuur over belangrijke 
verenigingsaangelegenheden. Dat zal 
vanaf nu primair gebeuren door 
aankondigingen op de voorpagina van 
www.kraaienveld.nl . Daarnaast zullen 
bestuursmededelingen worden 
opgehangen in het clubhuis.  
De email-distributielijst zal verdwijnen als 
discussieforum. In plaats daarvan kunnen 
leden het bestuur per email benaderen via 
bestuur@kraaienveld.nl . Mails, die gericht 
worden aan dit adres komen bij alle 
bestuursleden binnen. Omgekeerd zal het 
bestuur, indien nodig, de leden per email 
benaderen (het email-adres wordt bij de 
inschrijving gevraagd). Ook deze 
bestuursinformatie per email zal worden 
opgehangen in het clubhuis. 
In de periode voor de algemene 
ledenvergadering zullen de agenda en de 
vergaderstukken via de website te 
downloaden zijn en in het clubhuis op 
papier te verkrijgen zijn. Belangrijke 
mededelingen over het komende 
tennisseizoen zullen op hetzelfde moment 
bekend gemaakt worden. 
 
Vertrouwelijkheid en privacy 
Niet alle informatie is op het openbare 
deel van de website in te zien. Stukken 
voor de ledenvergadering (waaronder de 
financiële gegevens) zijn alleen voor de 
leden en niet voor openbare publicatie. 
Leden krijgen een gebruikersnaam en een 
wachtwoord om deze gegevens in te zien. 

Hetzelfde geldt voor het archief van de 
vereniging. 
Voor het fotoarchief is ook gekozen voor 
publicatie via het besloten deel van de 
website. Dat komt omdat niet alle leden 
het op prijs stellen dat hun (sport)foto’s 
langdurig openbaar beschikbaar zijn. 
Bovendien biedt de vereniging de 
mogelijkheid om foto’s af te (laten) 
drukken of te downloaden. Deze functie 
kost geld en is daarom alleen voor leden. 
 
Sponsors 
Onze sponsors krijgen in de nieuwe 
situatie meer mogelijkheden om zich te 
presenteren. Via de website ontstaan 
nieuwe mogelijkheden. Dat varieert van ‘ 
gewone’ advertenties en weblinks naar 
een eigen website tot het opmaken van 
een speciale pagina (subdomein) binnen 
onze website. Daarnaast heeft onze 
sponsorcommissie nog veel meer nieuwe 
mogelijkheden voor sponsoring bedacht. 
De sponsorcommissie zal daarom contact 
opnemen met al onze sponsoren om te 
overleggen over deze mogelijkheden. 
 
Wij vertrouwen er op dat op deze manier 
de communicatie binnen onze vereniging 
op een goede manier gewaarborgd is. 
 
Westbroek, november 2009. 
 
Het bestuur 

Algemene 
ledenvergadering 
TV het Kraaienveld 
op 
woensdag 
3 maart 2010 om 20 uur 
In ons clubhuis 

Vanaf nu al uw verenigingsinfo op www.kraaienveld.nl  
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HET SEIZOEN 2009 
Natuurlijk heeft u alles al gelezen op onze website.  Maar omdat het zo leuk is om 
herinneringen op te halen, geven wij u hier nogmaals alle sportieve hoogtepunten van 
2009. 
 
WINTERKAMPIOENEN BIJ HET 
KRAAIENVELD 29 MAART 2009 
Bij onze tennisvereniging kan je zowel in 
de zomer als in de winter tennis spelen op 
de kunstgrasbanen. Een van onze 
grootste successen is daarom de 
wintercompetitie. In de categorieën 
damesdubbel, gemend dubbel en 
herendubbel zijn tussen november 2008 
en april 2009 poulewedstrijden afgewerkt.  
Bij de herendubbel leverde dat een 
slagveld op van duo’s die zich om 
uiteenlopende redenen terugtrokken. 
De sterkste heren bleven over voor de 
finalewedstrijden op 29 maart.  
In de herendubbelfinale mochten Joop van 
Raak en Huib Stekelenburg aan de slag 
tegen Rob Fokker en Jan Overeem. Van 
Raak en Stekelenburg waren kansloos 
tegen de geconcentreerd spelende Fokker 
en Overeem: 6-0, 6-3. 
 
De damesdubbelfinale was veel 
spannender. Gitima Schans en Charlotte 
Verbunt versloegen Susan Klaase en 
Marjolijn Bannink met 6-3, 6-2. Het 
damesniveau is in Westbroek aanzienlijk 
verbeterd en de finale kende een aantal 
lange, spectaculaire slagenwisselingen.  
 
In het gemengd dubbel speelden Charlotte 
Verbunt met Ad Verhoef tegen Irma Sinke 
en Marc Peeters. Deze finale werd een 
spannende driesetter waarin de dames 
een vooraanstaande rol speelden. Sinke 
en Peeters toonden zich het sterkst: 6-1, 
2-6, 3-6. 
 

 
Irma en Marc bij de prijsuitreiking.  
 
OPENINGSTOERNOOI 29 MAART 2009 
Na de finales en prijsuitreiking van de 
wintercompetitie kon omstreeks kwart over 
twee met het openingstoernooi gestart 
worden. Met het mooie aantal van 16 
deelnemers kon iedereen telkens om de 
andere wedstrijd spelen. Door het tamelijk 
koude weer (de zon liet zich maar af en 
toe zien) was het wel fris om buiten te 
zitten. Maar binnen was het aangenaam, 
zeker bij het nuttigen van een warme kop 
soep. 
 

Prijswinnaar 
Gitima Schans 
kreeg niet alleen 
maar warme 
soep. 
 

Vanaf nu al uw verenigingsinfo op www.kraaienveld.nl  
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Vervolg seizoen 2009 

 
COMPETITIE 35+ 
Het absolute hoogtepunt 
van 2009 was het 
optreden van ons 35+ 
competitieteam. Via de 
website deden onze 

vertegenwoordigers verslag van hun 
wedstrijden. Tot op de laatste dag, leek 
het er op dat Het Kraaienveld voor het 
eerst in de geschiedenis een 
kampioenenteam in huis had bij de 
volwassenen. 
Onze complimenten voor Charlotte, Irma, 
Lia, Joop, Fred en Marc! We hebben geen 
foto’s van dit topteam. Daarom volstaan 
we hier met een lauwerkrans en de 
officiële eindstand: 

 
Evenveel punten als de kampioen, maar net 
tweede door het onderling resultaat.  
 
COMPETITIE 18+ 
Het 18+ team was minder fortuinlijk. Dat 
kwam ook omdat dit team meer een 
duiventil van deelnemers was. Maar dat 
neemt niet weg dat zij ons met verve 
vertegenwoordigd hebben. Ook voor 
Agaath en haar teamgenoten alle hulde en 
de eindstand:  

 
 

Deelnemers dubbelkampioenschap, twee 
toeschouwers en de ceremoniemeester. 
 
DUBBELKAMPIOENSCHAPPEN OP 7 
JUNI 2009 
Bij de dames werd de finaleplaats gehaald 
door Monique Neppelenbroek en Agaath 
v. Klaren en hun tegenstandsters Diana 
Steenaart en Maaike de Groot. De 
wedstrijd moest helaas gestaakt worden 
bij een stand van 6-1 en 5-5 in het 
voordeel van Diana en Maaike. 
Bij de heren speelden Fokko Sijtsma en 
Diederick Blankert tegen Jan Maasen en 
Bonne Buurmans. Bonne en Jan wonnen 
met 6-4 en 6-1.   
Het aantal deelnemers was dit jaar helaas 
beperkt.  
Dat had onder meer te maken met een 
nieuwe toernooivorm, die door een aantal 
leden was geadviseerd. Gevraagd was om 
de voorronden te concentreren in één 
week (in plaats van vier weken) voor de 
finales.  
Voor veel leden was een periode van een 
week echter te kort en zij zagen af van 
deelname. De activiteitencommissie heeft 
daarom besloten de 
clubkampioenschappen in augustus weer 
op de vertrouwde wijze te organiseren met 
een voorrondeperiode van vier weken. 
 

Op de website staat een uniek 
filmpje van de finales van deze 
dubbelkampioenschappen. Kijken! 
 

Vanaf nu al uw verenigingsinfo op www.kraaienveld.nl  
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ERNEN TOERNOOI OP 30 MEI 

 

ortief 
 

 
e 

 
 

 de 

lden 

 en Hollandse Rading. 

n 

Het eindigde in een verdienstelijk derde 
plaats en de afspraak dat het toernooi in 
2010 herhaald wordt. 

OMERTOERNOOI OP 2 AUGUSTUS     

rs gespeeld. 

et KNMI had geen geweldig weer 
 

ig erg 

 
VIER K
2009 
Dit toernooi werd
door Irma Sinke 
omschreven als 
een ‘Knal-sp
en gezellig
toernooi’. 
Westbroek,
Hollands
Rading, 
Groenekan en
Maartensdijk
gingen met 
elkaar in de strijd op de banen van TV 
Hollandsche Rading..    
Onder een stralende zon en na een 
hartelijk ontvangst van Hollandse Rading, 
gingen de 4 kernen van onze regio aan
slag met tennispartijen die 45 minuten 
lang waren. Sommige onder ons spee
er 7, sommige 5 en twee leden door 
omstandigheden helaas maar één.  
Na de ochtendpartijen zou de strijd gaan 
tussen Westbroek
Spanning alom.  
Co de Groot, Irma Sinke, Niek en Ciska 
Janssens, Lia Henningheim (vervangen 
door Maria), Marjolein Bannink, Agaath 
van Klaren, Rob Fokker, Fred Kuiper e
Ad Verhoef hebben vreselijk hun best 
gedaan en prachtige partijen gespeeld. 

 
Z
 Op zondagmiddag 2 augustus werd al 
weer voor de vierde keer het 
zomertoernooi voor thuisblijve
Er was een redelijke belangstelling : 12 
senioren (5 dames en 7 heren) hadden 
zich opgegeven. 
 
 H
voorspeld : het zou af en toe kunnen
regenen met weinig zon en zo’n 20 
graden. Met de regen viel het gelukk
mee : er vielen niet meer dan enkele 
druppels en de temperatuur was best 
aangenaam om te spelen.  Prijzen waren 
er niet te winnen en uitslagen werden niet 
genoteerd. 
 

 
Geen prijzen, maar wel een gezellig glas wijn 

 
 

na afloop. 
 
 
 
 
 
 
 

Ook het zomertoernooi werd 
vereeuwigd met een filmpje op 
Youtube. Kijk op de website naar de 
deelnemers en de gezelligheid.  

Vanaf nu al uw verenigingsinfo op www.kraaienveld.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
 

Vanaf nu al uw verenigingsinfo op www.kraaienveld.nl  
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Vervolg seizoen 2009 
 
GROENEKAN HEROVERT DE BEKER 
Op zaterdag 22 augustus speelden Het 
Kraaienveld en TC Groenekan weer de 
jaarlijkse wedstrijd om de Wisseltrofee. 
Dit toernooi is ooit in het leven geroepen 
door Kees Overvest en Roger Snell en 
beleefde in 2009 de vijfde editie. 
Bij de ontvangst memoreerde Kees al dat 
traditioneel de thuisploeg wint, maar 
Westbroek had dit keer wel een heel 
sterke afvaardiging. 
Vol vertrouwen ging ons team de strijd 
aan. 
 

 
Het was echt weer terrassenweer in 
Groenekan. 
 
Maar ook dit keer bleek dat tradities zich 
niet verloochenen. Groenekan heroverde 
nipt de beker. Dank aan Monique, José, 
Susan, Charlotte, Marrietta, Teuni, 
Herman, Jan van G., Jan O., Jan M., Jo, 
Huib en Niek voor de dappere strijd 
namens Westbroek. 
 
Hulde aan Carla, José, Hanneke, Vera, 
Hetty, Joke, Harry, Wout, Olaf, Kees en de 
andere Groenekanse spelers. Bijzonder 
veel dank voor de gastvrijheid.   
 
 
 
 

 
 
Kees Overvest deelt de uitslag mede. Herman 
Böcker neemt weemoedig afscheid van de 
wisselbeker.  
 
CLUBKAMPIOENEN 2009       
Op zondag 27 september werden de 
finales gespeeld van de 
clubkampioenschappen. 
 
Bij de junioren ging de eerste prijs naar 
Luuk Heus. Hij  had alle wedstrijden in de 
poule gewonnen. De wedstrijd om de 
tweede en derde prijs werd gespeeld 
tussen Bob Hartog en Sjoerd van de 
Vaart. De uitslag was 6-2 en 7-5. 
 
Bij het gemengd dubbel wonnen Monique 
Neppelenbroek en Bernhard Steenaart 
van Maaike de Groot en Co de Groot. 
De uitslag was 6-1 en 6-3.  
Het dames enkelspel werd gespeeld 
tussen Joke Bettinger en Jannie van der 
Baan. De uitslag was1-6 6-2 4-6. We 
hebben dus een nieuwe dames 
clubkampioen na een zwaar bevochten 
finale! 
Het heren enkelspel ging tussen twee 
vertrouwde gezichten: Marc Peeters en 
Joep van Raak. De uitslag was 6-0 6-3.  
 
De nieuwe kampioenen: 
• Luuk Heus 
• Monique Neppelenbroek en 

Bernhard Steenaart 
• Jannie van der Baan 
• Marc Peeters 
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SLOTTOERNOOI 2009 OP 
ZONDAG 25 OKTOBER 
Het was een aangename 
temperatuur van zo’n 15 
graden en later in de middag 
kwam de zon er steeds 
vaker door, wat mooi was 
maar tevens een handicap 
voor degenen die tegen de 
zon in moesten spelen. 
De 14 deelnemers waren 
evenwichtig verdeeld over 7 
dames en 7 heren, die ieder 
4 wedstrijdjes speelden van 
20 minuten, waarbij telkens 
van partner gewisseld werd. 
Rond half vijf waren de laatste wedstrijdjes 
gespeeld en kon met het “after tennis” 
worden begonnen. 
 
 
Advertentie 

 
 
 

 

 
Frans Sijmons heeft tennisles. Dat zie je hier 
terug in zijn prachtige aanvallende spel. 
 
 
Bij  de prijsuitreiking vielen 2 leden van de 
activiteitencommissie in de prijzen, wat 
bijna op doorgestoken kaart leek, maar na 
onafhankelijke beoordeling van de 
uitslagenlijst bleek het toch te kloppen : 
Agaath werd eerste , Bonne tweede en de 
derde prijs werd gedeeld door Rick en 
Jannie v.d. Baan. 
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DE GESCHIEDENIS VAN GEKRAS 
Ter gelegenheid van dit allerlaatste nummer van Gekras lopen we nog een keer door 
de geschiedenis van dit prachtige blad. 
 

 
Groene letters op geel papier. Twee keer A5 
formaat met twee nietjes. Dat was het eerste 
nummer van Gekras.  
 
Het allereerste nummer van Gekras 
verscheen in maart 1989. Het nummer 
bevatte een voorwoord van de eerste 
voorzitter van onze vereniging Rob 
Kuylaars (en de enige adverteerder). Er 
was een tekst van ‘Het bestuur’ over het 
eerste jaar van onze vereniging. Wij 
vermoeden dat Kitty Nooteboom de 

belangrijkste schrijfster was. Verder 
bevatte het blad een beschrijving van 
tennistermen en van het speelveld. Het 
drukwerk werd verzorgd door Ton 
Uiterwaal. Last but not least was de 
complete ledenlijst toegevoegd. 
 
Na 1989 blijft het stil tot 1991. Dan melden 
twee dames enthousiast dat ze de nieuwe 
redactie vormen: Diana van Mechelen en 
Jeanet Lustig.  
Gekras ziet er aan de buitenkant hetzelfde 
uit. De advertentie van Rob Kuylaars is 
verdwenen en er is een nieuwe voorzitter 
Hans Perryck. Er zijn ook nieuwe 
adverteerders: De Vrije Vogel supermarkt 
van Wim de Graaf, Aequis interim 
management van de nieuwe voorzitter, 
Bar Restaurant De Poort, snackbar De 
Gram en drukkerij Overvecht. De Poort en 
de Gram adverteren nog steeds.  
En er zijn foto’s… 
 
Het tweede nummer. Advertenties en foto’s… 
Nog steeds A5.
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               De allerlaatste Gekras 
Vervolg Gekras 
 
Diana en Jeanet maken twee nummers in 
1991 en een nummer in 1992. Daarna 
verlaat Jeanet Lustig Westbroek en onze 
vereniging.  
De vereniging vindt een nieuwe redactie, 
die bestaat uit Albert van Grafhorst, Trudy 
Timmer en Gina Slot. Het eerste nummer 
van dit nieuwe team verschijnt in maart 
1993.  
 

 
Op A4 formaat. Drie nietjes door de linkerkant. 
Voorgedrukte voorzijde. En let op het 
afgesneden hoekje rechtsboven.  
 
De verandering is enorm: A4 formaat met 
een glimmende voorkant, 14 redactionele 
pagina’s, een rubriek voor de jeugd en 20 
adverteerders! Daarvan zijn 10 
adverteerders nog steeds aan dit blad 
verbonden: Rabobank, Gijs Franken, Van 
Kooten marktkramen, De Wilde Metaal, 
Van Oostrum’s loonbedrijf, Welschen 
metalen, Van Keulen transportbedrijf, café 
De Poort, kachelhuis van Rossum en 
Oostveen’s schildersbedrijf. 
Het blad is teamwork, maar – eerlijk is 
eerlijk – het binnenhalen van de 

adverteerders mag vooral op rekening van 
Albert van Grafhorst worden geschreven. 
 
Het team maakt in 1993 en 1994 maar 
liefst vier nummers. In 1995 begint het 
bekende ritme van drie nummers per jaar. 
In de tussentijd wisselt het team nog van 
samenstelling. Trudy Timmer wordt 
vervangen door Jacqueline Trip, maar 
alleen Gina Slot blijft Albert tot het laatst 
toe trouw. Na 11 nummers stopt Albert. 
 
Hij wordt vervangen door Hans Klaase, die 
met wisselend vrouwelijk gezelschap, 
gedurende 8 seizoenen het clubblad voor 
u verzorgt. In 1996 en 1997 blijft Gina Slot 
nog in de redactie. Zij maakt dus vijf jaar 
lang deel uit van de redactie van Gekras. 
In maart1998 wordt Gina opgevolgd door 
Maaike de Groot. De redactie noemt zich 
vanaf dat moment ‘Het Krasduo’. 
Dat eerste nummer van 1998 is overigens 
fantastisch gerestyled door sponsor Henk 
van der Feest. 
 

 
 
Mooi design. Inhoudsopgave op de voorzijde 
en geplakt in plaats van nietjes. Hoe chique wil 
je het hebben…
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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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Vervolg Gekras 
Hans Klaase zorgde voor de inhoud. 
Aanvankelijk met ondersteuning van zijn 
vrouwelijke mederedactieleden, maar 
vanaf 2001 is het Krasduo een Krassolo. 
Hans heeft voor een leesbare en 
gevarieerde inhoud gezorgd. Hij schreef 
columns en knipte en plakte uit allerlei 
leesbare artikelen over spelregels, 
techniek en blessures.  
Samen met Henk van der Feest heeft 
Hans het blad gedurende 5 seizoenen een 
prachtig professioneel uiterlijk bezorgd. 
Vormgeving en drukwerk werden door 
Henk verzorgd. Hij heeft daarmee de 
vereniging aanzienlijk gesponsord. 
Achteraf werd pas duidelijk dat de bijdrage 
van Henk te lang als vanzelfsprekend 
werd aangenomen. Omdat het sponsoring 
in natura betrof is de waarde er van niet 
door iedereen goed gezien. In 2003 stopte 
Henk. Kort daarna stopte ook Hans met 
‘zijn Gekras’. 

Een lauwerkrans voor Henk en Hans. 
 
De vormgeving van Henk heeft het daarna 
nog zes jaar lang volgehouden. Alleen 
werd weer teruggegrepen op de formule 
met een glimmende voorkant, een hoekje 
er uit en twee nietjes aan de rugzijde. 
 
In maart 2004 werd de redactie 
overgenomen door de persoon die met dit 
nummer het licht uit doet. In het uiterlijk 
veranderde er maar weinig. Vaste 
rubrieken bleven.  
De enige verandering was van technische 
aard. Door de digitalisering werd het 

mogelijk om het blad als pdf-bestand bij de 
drukker aan te leveren. Daarmee kon het 
blad geprint worden, in plaats van 
gekopieerd. En dat maakte het weer 
mogelijk om de foto’s met aanzienlijk meer 
kwaliteit af te drukken.  
Kerstmis 2008 verscheen het voorlaatste 
nummer. Daarna werd de website 
gebouwd. Het laatste nummer had voor de 
aanvang van het seizoen 2009 moeten 
verschijnen. Door allerlei omstandigheden 
werd het ruim een half jaar later. Het is 
dus een kerstnummer geworden.  
 
In totaal 55 nummers in 20 jaar. Bij elkaar 
10 redacteuren. Heel veel werk, maar ook 
heel veel liefde voor het blad en de 
vereniging.  
Met dit allerlaatste nummer nemen wij 
voorgoed afscheid van Gekras. Het 
bestuur van Het Kraaienveld en uw 
dienstwillige redacteur hopen dat het een 
waardig afscheid is geworden voor het 
visitekaartje van onze vereniging. 
 
Jan Maasen 
 

 
 
Zelfde design, maar iets andere opmaak. En 
het driehoekje en de nietjes zijn weer terug! 
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UIT DE GROTE TENNISWERELD 
Onze speciale correspondent (Incognito) volgde, mede dankzij zijn werk in het 
buitenland, gedurende vijf jaar de ontwikkelingen in het professionele tennis. Uw 
redactie is in die jaren bestookt met vragen over de identiteit van dit gerenommeerde 
clublid. Maar zoals u weet beschermen journalisten altijd hun bronnen.  
 
 

 
Roger Federer 
 
 
Ter gelegenheid van dit allerlaatste 
nummer van Gekras stuurde Incognito ons 
zijn laatste foto uit de grote tenniswereld. 
Gemaakt bij de Barclays ATP World Tour 
Tennis Finals in London in november 
tijdens zijn partij tegen Juan Martin del 
Potro. Tot groot verdriet van onze 
buitenlandcorrespondent verloor zijn 
favoriete speler met 6-2 7-6.  
De foto draagt hij op aan de dames van 
Het Kraaienveld.  
 
Namens de leden van Het kraaienveld 
danken wij Incognito, die u rechts in actie 
ziet tijdens één van onze 
Kraaienveldtoernooien. 
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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.  
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OVER DE WEBSITE 
Sinds januari 2009 heeft Het Kraaienveld een trotse website. In zwart-wit ziet de 
voorpagina (home page) van de site er zo uit:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begin januari startten we met een 
proefversie van onze website op 
www.kraaienveld.nl . In maart lanceerden 
we versie 2. Vanaf april is de website niet 
meer weg te denken en werken een aantal 
bestuurs- en commissieleden mee door 
het schrijven van stukjes. Ons succesvolle 
competitieteam 35+ heeft zelfs van elke 
wedstrijd een prachtig verslag geschreven! 
Onze website groeit nog steeds in omvang 
en stijgt geleidelijk in de ranking van 
Google. We staan nu op de 1e plaats met 
de zoekterm ‘kraaienveld’!  
We hebben in zes maanden (april tm 
oktober) meer dan 2700 hits op de site. 
 
We hebben gezocht naar een aantrekkelijk 
uiterlijk en een overzichtelijke 
menustructuur. In het uiterlijk staat een 
fotootje van ons jeugdlid Bram Steenaart 
centraal (met dank aan zijn ouders voor de 
toestemming). Op alle openbare pagina’s 
staan clubfoto’s, die iets van de 
gezelligheid van onze vereniging 

weergeven. De menustructuur staat 
steeds rechts op elke bladzijde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is Bram twee jaar geleden. Hij staat nu in 
spiegelbeeld op onze website.  

Vanaf nu al uw verenigingsinfo op www.kraaienveld.nl  
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Vervolg 1 website 
De ‘Voorpagina’ is bedoeld om 
geïnteresseerden en potentiële leden een 
goed beeld van onze vereniging te 
verschaffen. Daarom is het vaste 
hoofdartikel een korte introductie van onze 
vereniging en de website.  
 
Op de voorpagina staan ook officiële 
mededelingen en aankondigingen voor de 
leden. Zij komen in de kop naast de 
tennisbal. Ook nieuwe stukken worden op 
de voorpagina gemeld. De aankondiging 
(met hyperlink) staat rechtsboven (‘Nieuw 
op de website’).  
Natuurlijk staat er op de voorpagina een 
hoofdmenu waarin de lezer wordt 
verwezen naar meer informatie over onze 
vereniging.  
In het onderdeel ‘Het Kraaienveld’ staat 
alles over onze vereniging, onze banen, 
onze contributie en wat er maar 
wetenswaardig is. 
 

 
De sponsorpagina van van Oostrum. 
 
Op de ‘Sponsorpagina’s ’ staan al onze 
sponsoren. Zij worden trouwens ook 
vermeld op de voorpagina in een 
zogenaamde ‘Image Rotator’. 
‘De jeugdpagina’s ‘ worden voor de 
jeugdleden gevuld door Maaike de Groot. 
Speciaal voor de kids is er ook een filmpje 
en een spelletje op de website 
opgenomen. Voor de ouders zijn er heel 
veel foto’s van hun kinderen. De kwaliteit 
is zodanig, dat ze door leden gedownload 
kunnen worden om af te laten drukken. 
 

 
De jeugdpagina’s met gezellige foto’s en 
filmpjes. 
 
In het menu ‘De Wedstrijden’ staan 
verslagen van wedstrijden van 
volwassenen. Foto’s en sinds de zomer 
zelfs filmpjes (!) van toernooien en 
competitiewedstrijden.  
‘De wedstrijdkalender’ vervangt de oude 
baanagenda. Voorlopig alleen als 
aankondiging van toernooien, competities 
en kampioenschappen. Maar de 
wedstrijdkalender kan ook gebruikt worden 
om je in te schrijven. 
 

 
De wedstrijdenpagina met youtube filmpjes 
van Het Kraaienveld. 
 
Tenslotte is er de contactpagina 
(‘Contact’) voorzien van een emailadres 
en een routebeschrijving met Googlemaps 
naar onze tennisbanen. Handig voor onze 
competitietegenstanders.  
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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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Vervolg 2 website 
 
Waarom inloggen? 
Sommige informatie is speciaal bedoeld 
voor de eigen leden en niet voor 
buitenstaanders. Denk aan een 
adressenlijst met namen en 
telefoonnummers. Of denk aan de 
financiële gegevens voor de 
jaarvergadering. De ledenpagina’s zijn 
daarom voor de meer formele 
ledeninformatie van het bestuur.  
In dit besloten gedeelte vindt u ook de 
fotoservice (foto's van alle toernooien, met 
de mogelijkheid om af te drukken en te 
downloaden). De fotoservice gaat terug tot 
2003 en bevat meer dan 1000 foto’s!  
Verder vindt u daar het verenigingsarchief 
en verslagen van bestuur en commissies. 
Alle leden, die hun emailadres opgeven bij 

de ledenadministratie, ontvangen 
automatisch een gebruikersnaam en een 
wachtwoord.  
Na het inloggen vindt u de volgende 
menustructuur: 
 

Gebruikers menu 
Ledenpagina 
Clubarchief 
Fotoarchief 
Webarchief 

Verslagen sponsorcommissie 
Uw gegevens 

Uitloggen 
 
 
 
Bent u uw inloggegevens of uw 
wachtwoord kwijt? 
Stuur een bericht aan 
webmaster@kraaienveld.nl en u 
krijgt uw gegevens per email. 

 
 
 
 
 
 
 
 
OVER DE EMAIL 
De emaildistributielijst heeft vijf jaar lang een belangrijke communicatiefunctie vervuld 
in onze vereniging. Door de website krijgen we een aantal nieuwe mogelijkheden, die 
de distributielijst overbodig maken. Daarom stopt de lijst op 1 januari 2010. 
 
Eerlijk is eerlijk, de lijst zorgde ook wel 
eens voor irritatie. Vooral de persoonlijke 
berichten (“Zullen we morgen om 10 uur 
afspreken bij het clubhuis?”) waren 
overbodig. Dat komt omdat een eenvoudig 
‘reply’ (antwoorden) bij alle abonnees van 
de lijst terecht komt. Ook uw lijstbeheerder 
heeft zich wel eens aan deze fout schuldig 
gemaakt… 
Vanaf nu worden ongevraagde 
mededelingen alleen nog via het bestuur 
en de webmaster verzonden. In 
technische termen heet het dat berichten 
alleen nog via een moderator geplaatst 
kunnen worden. Dat voorkomt ergernis en 
onnodige berichten. 

Het bestuur stuurt het bericht aan alle 
leden (indien een emailadres bekend is). 
JM 
 
 
 
  
 
 
 
 

Heeft u uw emailadres (nog) niet 
bekend gemaakt? Stuur een bericht 
aan info@kraaienveld.nl en Ciska 
Janssens zorgt dat u in het 
emailbestand wordt opgenomen.

 
 
 

Wilt u iets kwijt aan alle leden van 
Het Kraaienveld? Stuur een bericht 
aan bestuur@kraaienveld.nl en het 
bestuur geeft – als zij akkoord is - 
opdracht aan de webmaster om het 
bericht te verzenden.  

Vanaf nu al uw verenigingsinfo op www.kraaienveld.nl  
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ACTIVITEITENAGENDA JUNIOREN 2010 
 

Hieronder volgen data van de toernooien en wedstrijden. 
Zoals je ziet vallen de meeste geplande activiteiten op vrijdagnamiddag en vrijdagavond. 

De toss is gratis, gewone toernooien kosten 1,50 en kampioenschappen 2,50. 
We hopen dat ook in 2010 iedereen weer van de partij is!!! 

 
Dag en datum: Activiteit: Tijdstip: Voor: 

BS= Basisschool  
VO= Voortgezet            
Onderwijs 

Vrijdag 26 maart Openingstoernooi/Spelletjesmiddag/ 
Clinic voor nieuwe jeugdleden 

16.00 - 20.00 uur Alle Jeugd en (hulp) 
ouders 

Vrijdag 9 april Start vrijdagmiddagtoss Jeugd 
(uitslagen wedstrijden in toss schrift) 

16.00 - 17.00  
17.00 - 18.30  

BS (met begeleiding) 
VO (jeugd regelt zelf) 

Vrijdag 23 april Lente toernooi 16.00 - 20.00  Alle Jeugd en (hulp) 
ouders 

Vrijdag 25 juni  Midzomer toernooi+ BBQ 16.00 - 20.00 
 

Jeugdleden en ouders 

    
 ZOMER VAKANTIE!! 

SPREEK MET JE VRIEND/VRIENDIN 
AF OM TE TENNISSEN!!!! 

 
 

 

Vrijdag 20, 27 
augustus 

Toss 16.00 - 17.00  
17.00 - 18.30  

BS (met begeleiding) 
VO (jeugd regelt zelf) 

Vrijdag 3,10 
september 

Voorronden clubkampioenschappen 
          

16.00 - 18.00 
 

BS  
 

Vrijdag 17 
september 

Finale clubkampioenschappen 16.00 - 18.00  BS  

Vrijdag 3,9,17,24 
september  

Voorronden clubkampioenschappen  18.00 - 21.00  VO 

Zondag 26 
september  

Finale clubkampioenschappen  
jeugd en volwassenen 

Vanaf 11.00 VO  

Vrijdag 1 oktober Toss loopt door tot laatste toernooi  BS (met begeleiding) 
VO (jeugd regelt zelf) 

Zondag 17 
oktober  

Kind/Oudertoernooi 
Slottoernooi 

11:00 - 17:00 Jeugdleden en (inval-) 
ouders  
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DE JEUGDFOTO: JONG GELEERD … 
 

Badminton (boven), kleefbal (links onder), minitennis (midden onder) en vooral heel veel prijzen 
(rechts onder). Dat was de spelletjesdag in 2009.  
 
 
 
 
 
 
 

Wilt u meer jeugdfoto’s zien? Alle foto’s sinds 2003 staan op de website 
www.kraaienveld.nl. Bovendien kunt u ze downloaden en af laten drukken. 
Om de foto’s  te zien moet u eerst inloggen (in het belang van uw en onze privacy).   

 
 
 
 
 

Bent u uw inloggegevens of uw wachtwoord kwijt? 
Stuur een bericht aan webmaster@kraaienveld.nl en u krijgt uw gegevens per email 
toegestuurd. 
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WE WENSEN ALLE JEUGDLEDEN EEN HEEL 
 

VOORSPOEDIG EN SPORTIEF 2010 
 

JEUGDCOMMISSIE TV KRAAIENVELD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

 
 

 

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  

Vanaf nu al uw verenigingsinfo op www.kraaienveld.nl  
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