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VAN DE VOORZITTER 
Roger Snell, onze voorzitter, wordt wat weemoedig dat het jaar 2003 al voorbij is. Hij 
kijkt ook even terug naar een aantal leden dat onze club heeft verlaten wegens 
verhuizing of om gezondheidsredenen. Maar een echte voorzitter kijkt vooral vooruit. 
En Roger doet dat met een oproep aan vaders en moeders om veel met hun kinderen 
te tennissen en vooral hun enthousiasme te laten blijken. “Let’s give it a try!!” 
 
Beste Kraaienvelders, 
 
Het jaar 2003 is al weer voorbij en – wat 
mij betreft - veel te vlug!  Het lijkt pas 
gisteren dat ik samen met Ad Verhoef het 
oude clubhuis aan het slopen was. In 
Engeland zeggen we dan: Water onder de 
brug (“water under the bridge”) en 
vooruitkijken. Ik hoop op veel en goede, 
competitieve tenniswedstrijden. 
 
Wij zullen een aantal vaste spelers 
missen, die om allerlei redenen de club 
hebben verlaten zoals Roeland, Kitty, 
Ockje, Anneke, Co vd P en een aantal 
kinderen. Hopelijk, krijgen we ook (en 
meer!) nieuwe leden terug.  
Het is belangrijk dat nieuwe tennissers 
weten dat zij van harte welkom zijn. Daar 
spelen alle leden een belangrijke rol in 
door te zorgen dat beginners en 
gevorderden zich bij ons thuis voelen. Het 
is ook belangrijk dat nieuwe leden snel 
integreren en kennis maken met onze 
clubgewoonten (onze “modus operandi”). 
In deze Gekras is een soort 
inburgeringscursus voor nieuwe én oude 
leden opgenomen onder de titel “Hoe zat 
het ook weer met…”. 
 
Gekras is onder nieuw management.  Jan 
Maasen is nu redacteur. En zoals duidelijk 
te zien is: de nieuwe versie van Gekras is 
net zo goed als altijd. 
 
In het clubhuis zijn er nog een paar klusjes 
en reparaties af te maken. Volgens de 
planning is alles klaar voor het 
Openingstoernooi. 
 
Er is veel discussie over vrijwilligers bij de 
KNLTB.  Gelukkig hebben we dit probleem 
niet in Westbroek/Tienhoven/Maarssen. 
Toch wil ik er wel graag aandacht voor 
vragen dat er veel hulp nodig is bij de 
jeugd en de junioren.   

Ik las onlangs dat er in de hockeywereld 
voor elke acht kinderen twee begeleiders 
aanwezig zijn.  Dat zijn gewoon moeders 
of vaders die ook hockey spelen of 
gespeeld hebben. Zij brengen vooral hun 
enthousiasme over aan de kinderen.  Die 
hockeymoeders/vaders worden begeleid 
door de jeugdcommissie en de 
clubtrainers.  Waarom zou dat niet kunnen 
bij onze tennisclub? Er zijn genoeg 
clubtennisballen en we hebben ook het 
ballenkanon als oefenmachine.  Ik zou 
zeggen: “Give it a try!!”   
Annemiek en de rest van de 
jeugdcommissie zullen heel blij zijn als 
ouders op deze manier hun kinderen 
enthousiast maken voor tennis.  

 
Tot ziens op de baan. 

 
Roger Snell, voorzitter 
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VAN DE REDACTIE 
Gekras is toe aan zijn vierde redactie. Na Diana van Mechelen en Jeanet Lustig (2 
seizoenen) en Albert van Grafhorst en Gina Slot (3 seizoenen), heeft Hans Klaase met 
wisselend vrouwelijk gezelschap gedurende 8 seizoenen het clubblad voor u verzorgd. 
Samen met Henk van de Feest heeft hij het blad gedurende die periode een prachtig 
professioneel uiterlijk bezorgd. Met ondersteuning van zijn vrouwelijke 
mederedactieleden, maar heel vaak alleen, heeft hij voor een leesbare en gevarieerde 
inhoud gezorgd. Een fantastische prestatie, waarvoor Tennisvereniging Het 
Kraaienveld diep dankbaar moet zijn. Je kunt in je eentje geen spreekkoor vormen, 
anders riep ik nu luid: Klaase bedankt… Klaase bedankt… Klaase, Klaase, Klaase 
bedankt. 
 
Dit is dus het eerste nummer na het 
tijdperk Hans Klaase.  Ik laat u nu al weten 
dat het tijdperk Jan Maasen vast niet zo 
lang zal duren als dat van mijn 
voorganger. Ik begin er optimistisch aan, 
ik hoop dat ik van Hans en van u veel tips, 
ideeën en leesbare bijdragen mag 
verwachten en ik zie wel waar het schip 
strandt. 
Ik ga ook niet veel veranderen aan 
Gekras. De huisstijl is gebaseerd op een 
kopregel met onze naam en de silhouet 
van een Kraai. De koppen zijn vetgedrukte 
kapitalen (Arial 14, voor de liefhebbers), 
de inleidende zinnen zijn vet en 
eenkoloms (Arial 11) en de stukken zelf 
gaan over twee kolommen. Dit was de stijl 
van Hans en ik ga proberen om dat 
consequent voort te zetten. 
Net als Hans zal ik veel foto’s gebruiken. 
Ik zal zelf fotograferen bij de toernooien 
waar ik aanwezig kan zijn, maar ik hoop 
dat ook anderen regelmatig een 
fotobijdrage willen leveren. Ik zal proberen 
om een digitaal foto-archiefje op te zetten 
van alle memorabele 
Kraaienveldgebeurtenissen. Misschien is 
zelfs een van de leden bereid om te 
helpen bij het opzetten van een kleine 
website, waarop we alle foto’s van 
toernooien en evenementen kunnen 
vertonen. Op die manier kan ook het foto-
archief van Hans, dat hij in zijn laatste 
nummer heeft overgedragen aan de 
voorzitter, een mooi plaatsje krijgen. 
Niet alleen het uiterlijk van een clubblad is 
belangrijk, maar vooral de inhoud 
natuurlijk. Ook in dat opzicht blijf ik de 
formule van Hans – en eerder al Albert – 
trouw. Een rubriek ‘Van de voorzitter’, veel 
verslagen van toernooien en 

kampioenschappen met alle uitslagen, af 
en toe een artikel over technische 
aspecten van tennis overgenomen uit 
Tennis Magazine of een ander blad en – 
natuurlijk – achterin de Hekkesluiters. Dat 
zijn de informatiepagina’s voor onze 
jeugdleden. 
Kortom, ik hoop dat Gekras voor u een 
herkenbaar en leesbaar blad blijft, dat u 
met plezier leest en aan anderen laat 
lezen.  Als u ideeën voor een stukje heeft: 
stuur uw teksten, uw foto’s of  meld me uw 
ideeën. Ik zal er graag gebruik van maken. 
 
Jan Maasen 
Wolkammerweg 26, Westbroek 
0346-281006 
jmaasen@euronet.nl

 
 
Het volgende nummer verschijnt in de 
zomer; u kunt uw bijdragen inleveren 
tot 15 juli.

mailto:jmaasen@euronet.nl
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HOE ZAT HET OOK WEER MET … 
Ook bij tennisvereniging Het Kraaienveld zijn er normen en waarden. Voor het gedrag 
op en rond de baan zijn er een aantal afspraken, waar we ons allemaal aan zouden 
moeten houden. In het kader van het nieuwe seizoen 2004 volgen hier nog eens de 
afspraken en de motivatie voor deze afspraken. 
 
Hoe zat het ook weer met parkeren… 
De officiële ingang van ons tennisveld is 
via de Prinses Christinastraat. Daar is ook 
parkeergelegenheid. Met uw sleutel opent 
u het hek bij het clubhuis van de 
korfbalvereniging. Sluit het hek achter u! 
Er is ook een ingang aan de 
Burgemeester Huydecoperweg. Daar is 
geen parkeergelegenheid. Het pad naar 
de tennisvereniging moet vrijgehouden 
worden voor de boer, die het weiland 
naast het tennisterrein pacht. Maar de 
ingang moet ook vrij zijn voor brandweer 
en ambulance! Bedenk dat er bij het 
sporten soms blessures ontstaan; dan is 
het goed dat hulpverleners zonder hinder 
bij het veld kunnen komen. 
Er is volop parkeergelegenheid bij de 
Holsblokkenweg en de Schutmeesterweg 
(in de nieuwbouwwijk in Westbroek). U 
loopt dan de wijk uit en binnen 50 meter 
bent u bij de tennisbaan!  Pas wel op bij 
het oversteken van de Huydecoperweg… 
 

 
 
Parkeerplaatsen genoeg. 
 
Hoe zat het ook weer met afhangen… 
Bij heel veel tennisverenigingen moet u 
wachten voordat u de baan op kunt. Om 
uw beurt te bepalen moet u dan 
‘afhangen’. Dat wil zeggen dat u uw pasje 
op een bord hangt bij de eerstvolgende 
vrije baan en het eerstvolgende vrije 
tijdstip om te spelen.  
Bij het Kraaienveld hoeft u maar zelden te 
wachten, toch heeft ook het Kraaienveld  
een afhangbord. Dit afhangbord – 
gemaakt door Herman Böcker en 

opgehangen aan de linker muur van het 
clubhuis – heeft een functie als er na u 
meerdere spelers op de baan willen. Als u 
niet heeft afgehangen, kunnen zij u vragen 
om de baan te verlaten (omdat u al een 
tijd aan het spelen bent) en om na hen 
opnieuw af te hangen. 
Het afhangbord heeft ook de functie van 
legitimatie. Aan het pasje kunt u zien dat 
de betreffende spelers ook lid zijn van 
onze club. Zo leert u hen kennen, maar zo 
helpt u ook mee aan de sociale controle 
op onze banen. 
Hang uw pasje dus op het afhangbord, 
vraag andere spelers om dat ook te doen 
en help mee aan de sociale controle bij 
onze vereniging. 
 

 
 

Gewoon even je pasje in het bord schuiven. 
 
Hoe zat het ook weer met schoeisel en 
kleding… 
Schrik maar niet: bij onze vereniging zijn 
er geen voorschriften voor verplichte witte 
kleding en dure zonnebrillen. Wel moet u 
goed op uw schoeisel letten. Onze 
kunstgrasbanen zijn kwetsbaar als u 
schoeisel met noppen gebruikt. Dergelijk 
schoeisel geeft veel extra slijtage van de 
banen. Daarom zijn noppen absoluut 
verboden. 
Tennis is een sport waarbij er veelvuldig 
voorwaartse en zijwaartse bewegingen 
gemaakt worden. Er moet plotseling 
versneld en geremd kunnen worden. Deze 
abrupte bewegingen stellen nogal wat 
eisen aan de tennisschoen en een 
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verkeerde keuze kan al snel tot blessures 
aan de enkel of de knie leiden. Bij de 
aankoop van een paar tennisschoenen 
moet je daarom letten op de juiste schoen 
voor de juiste ondergrond. Zo zijn er 
schoenen voor gravel, kunstgras en 
indoor. Ook zien we steeds meer 
combinatieprofielen (gravel en kunstgras). 
 

 
 
Goede schoenen voorkomen blessures. 
 
Hoe zat het ook weer met 
introduceren… 
Het bestuur van Het Kraaienveld  heeft 
natuurlijk het liefst dat iedereen op de 
baan lid is van onze vereniging. Als u 
iemand van een andere vereniging mee 
wilt nemen naar onze baan moet u hem of 
haar introduceren. Dat betekent dat u 
netjes afhangt, aan andere tennissers 
uitlegt dat u een speler introduceert en dat 
u na afloop een bedrag van € 5 in de kas 
stort. Doe er dan alstublieft een briefje bij 
met uw naam, zodat de penningmeester 
zicht heeft op het aantal introducties. (In 
2004 komt er een apart kasje met een 
schriftje voor introducés. 
Speelt u vaak met mensen die geen lid 
zijn van onze vereniging? Neem dan een 
introductielidmaatschap. Dat kost u € 105 
per jaar. U krijgt dan een introductiepasje 
en u hoeft geen uitleg meer te geven en 
geen geld meer in de kas te storten. 
Vanaf 2004 gelden er nieuwe 
introductieregels voor de jeugd. Vanaf nu 
mogen zij alleen introduceren als er een 
volwassene bij is die de 
verantwoordelijkheid neemt voor goed 

gedrag en de betaling. Voor de jeugd geldt 
nu het zelfde introductietarief als voor 
volwassenen (€5). 
 
Hoe zat het ook weer met banen 
vegen… 
Gravelspelers weten niet beter… Zij vegen 
na afloop van elke partij – bijna op de 
automatische piloot – de baan waarop zij 
zojuist gespeeld hebben. Het grote 
voordeel van gravel is dat je het effect van 
het vegen zeer goed ziet. Iemand die de 
baan niet veegt valt onmiddellijk als 
asociaal door de mand. 
Op kunstgras verplaats je tijdens de partij 
een hoeveelheid zand; let maar eens op 
hoeveel zand er na de partij in je sokken 
zit. Dit zand verplaats je van de plaatsen 
waar je het meest loopt (rond de baseline 
en bij het net) naar buiten. 
Kunstgrasbanen hebben daarom veel baat 
bij regelmatig vegen. Regelmatig vegen 
verlengt ook de levensduur van de banen 
en dat is van groot belang voor de club. 
Omdat je niet goed kunt zien of er net 
geveegd is en omdat je nooit weet of je de 
laatste speler van die dag bent, vragen wij 
om na elke partij de baan te vegen. 
 

 
 
Gebruik de bezem na elke partij. 
 
Hoe zat het ook al weer tussen 
jeugdleden en volwassenen… 
Jeugdleden zullen zich in het algemeen 
netjes gedragen op de baan. Bij trainingen 
en tossmiddagen wordt door de 
jeugdcommissie veel aandacht besteed 
aan correct gedrag. Toch vragen wij ook 
van de andere volwassen leden om zich 
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verantwoordelijk te voelen voor het gedrag 
van de jeugd. 
Ook de jeugd moet, bijvoorbeeld, 
afhangen. Dus vraag naar een pasje, laat 
ze het gaan halen of overleg met anderen 
als het niet duidelijk is of betrokkene lid is. 
De jeugd mag vrij spelen overdag en tot ‘s 
avonds 19.30 uur. In de zomervakantie 
mag er ook op woensdagavond gespeeld 
worden op één baan. 
Jeugdleden hebben geen sleutel van het 
clubhuis; wel van het toegangshek. U kunt 
ze uiteraard onder uw begeleiding in het 
clubhuis laten als ze moeten plassen of 
als ze geld bij zich hebben om limonade te 
kopen. Jeugdleden horen niet alleen in het 
clubhuis als u zelf op de baan staat. 
 

 
 
Jeugdleden horen er bij. 
 
Hoe zat het ook weer met betalen… 
Het clubhuis is er voor u en de andere 
leden; maak er dus gebruik van. U heeft 
van onze penningmeester een sleutel 
gekregen. Omdat wij geen barpersoneel 
hebben  kunt u zelf pakken wat u nodig 
hebt. 
Er zijn eigelijk maar een paar spelregels: 

 Ruim uw rotzooi op en laat de bar en 
het toilet zo schoon mogelijk achter, 

 Geef de barcommissie (Co 
Daalhuizen, telefoon 281953) een 
seintje als de voorraad opraakt of als 
er onregelmatigheden zijn, 

 Betaal uw consumpties in het 
geldkistje in de kast boven de koelkast, 

 Als er meer dan €15 in het geldkistje 
zit, doe het dan in een envelopje en 
breng het geld naar Teuni Böcker, Dr 
Welfferweg 86a. 

 
Onze bar werkt op basis van vertrouwen. 
Op basis van de inkoop en de 
barinkomsten blijkt dat dit vertrouwen 
terecht is. Laten we dat zo houden! 
 

 
 
Het geldkistje. 
 
Hoe zat het ook al weer met 
competities… 
Het Kraaienveld doet met de volwassenen 
mee aan de 35+ competitie op zaterdag. 
Als er competitie is hebben de spelers 
recht op anderhalve baan. Dat betekent 
dat er gedurende een gedeelte van de 
wedstrijd op twee banen gespeeld moet 
worden. Afhangen helpt dan niet: 
recreanten mogen pas op de baan als de 
partij afgelopen is. 
De competitie-indeling wordt pas eind 
maart bekend. Op het clubhuis zal dan 
een mededeling worden aangeplakt met 
de data in april en mei waarop de banen 
gebruikt worden voor de competitie. 
Ook de jeugd speelt competitie. Daarbij is 
een competitie op woensdagmiddag en in 
2004 – voor het eerst – een zondag-
competitie. Voor de jeugdcompetities 
gelden dezelfde regels als voor de 
volwassen competitie.  
Het is een fabeltje dat de competities veel 
overlast geven voor de recreanten: het 
gaat maar om drie of vier thuiswedstrijden 
voor elk team. Ga dus even kijken en 
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moedig onze spelers aan! Daarna kunt u weer rustig uw eigen balletje slaan. 
HET NEDERLANDS ELFTAL IN WESTBROEK 
In juni worden de Europese kampioenschappen voetbal in Portugal gehouden. Het 
bestuur van onze vereniging geeft u de mogelijkheid om in de Kraaienburcht gezellig 
met een groepje naar de wedstrijden van het Nederlands elftal te kijken. 
 
Gaat u op zaterdag 12 juni ook lekker voor 
de tv zitten voor de openingswedstrijd van 
het Euro 2004? Bent u ook zo’n voetbalfan 
die de agenda heeft vrijgehouden tot en 
met de finale op zondag 4 juli?  
De tweede helft van juni staat in 
Nederland in het teken van de EK voetbal 
en van Oranje. 
 

 
 
Het officiële logo van Euro 2004 
 
Onze tennisvereniging kent veel actieve 
voetballers of oud-voetballers. Veel leden 
kennen de sfeer van het stadion. Ze weten 
dat niets zo leuk is als een spannende 
voetbalwedstrijd beleven met vrienden en 
vriendinnen. 
Ons prachtige nieuwe clubhuis lijkt het 
bestuur een mooie plek om  tijdens de EK 
van het voetbal te genieten. Daarom heeft 
het bestuur besloten dat er tijdens Euro 
2004 een tv zal worden aangesloten (met 
dank aan Teuni en Herman Böcker).  
Het clubhuis zal tijdens alle wedstrijden 
van het Nederlands elftal onderdak bieden 
aan de fans van Oranje.  Verder zullen wij 
onze voorzitter steunen tijdens de 
openingswedstrijd van het Engelse elftal 
tegen Frankrijk en uiteraard kijken wij naar 
de finale, ook als het ondenkbare gebeurt 
en Nederland voortijdig wordt 
uitgeschakeld. 
Tijdens de wedstrijden is de bar geopend 
en heeft iemand bardienst. Bij voldoende 

belangstelling overwegen wij om een 
biertap te huren. Belangstellenden voor 
een bardienst kunnen zich aanmelden bij 
Jan Maasen (tel 0346-281006).  
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
zo. 13 juni Frankrijk-Engeland 20.45 uur 

di. 15 juni 
Duitsland-
Nederland 20.45 uur 

za. 19 juni Nederland-Tsjechië 20.45 uur 
wo. 23 juni Nederland-Letland 20.45 uur 
   
za. 26 of 
zo. 27 juni kwartfinale 20.45 uur 
wo. 30 juni 
of do 1 juli halve finale 20.45 uur 
   
zo. 4 juli finale 20.45 uur 
 
Reserveer deze dagen in uw agenda en 
neem de volgende dag vrij, want het kan 
laat worden! Westbroek rekent op Oranje. 
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Wordt Wesley ook in Portugal de held? 
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TENNISLES BIJ HET KRAAIENVELD 
Het Kraaienveld heeft sinds 2003 een eigen trainer. Jacquelien Roost, woonachtig in 
Hollandsche Rading en werkzaam in het onderwijs, geeft sinds vorig seizoen tennisles 
aan onze jeugdleden. Tot volle tevredenheid van ouders en jeugdcommissie. 
In het winterseizoen heeft Jacquelien ook een aantal volwassenen onder handen 
genomen. Ook deze volwassenen zijn heel tevreden. 
 
Op de foto ziet u Jacquelien aan het werk 
met Janny van Rossum en Agaath van 
Klaren. Ook Ingrid Brand, José Stortelder 
en René van der Keuken hebben bij haar 
winterlessen gevolgd. Informeer eens bij 
deze leden naar hun ervaringen . 
 

 
 
Jacquelien aan het werk. 
 
Ook de activiteitencommissie hecht groot 
belang aan tennislessen. Tennislessen 
bieden nieuwe leden de mogelijkheid om 
de vereniging beter te leren kennen. 
Bovendien verhoogt het je zelfvertrouwen 
en wordt het makkelijker om met 
toernooien mee te doen. 
 

 
Misschien moet je nog iets dichter bij het net gaan 
staan… 
 
 

Tenslotte is het voor iedereen – ook al heb 
je al veel ervaring – zinvol om je techniek 
op onderdelen te verbeteren. 
 
Achterin dit nummer vindt u daarom een 
aanbiedingsbrief voor tennislessen voor 
volwassenen. Als u belangstelling heeft 
voor dit aanbod, dan knipt u de brief uit, u 
vult op de achterkant het inschrijfformulier 
in en u bezorgt het formulier bij Jan 
Maasen of Jacquelien Roost.  
 
Omdat Jacquelien erg veel jeugdleden 
gaat trainen is het aanbod nog beperkt. 
Wij willen echter graag weten hoeveel 
behoefte er is en op welke tijden mensen 
willen lessen. Daarom stellen wij u de 
volgende vraag: 
 
Als u graag tennisles zou willen nemen, 
maar u kunt niet op een van de 
aangeboden tijden, bel dan even met Jan 
Maasen (0346-281006) of Jacquelien 
Roost (035-5771996) of stuur een email 
(jmaasen@euronet.nl). 
 
 
 
 
 
 
 
De jeugdcommissie vroeg aan uw 
redacteur om een oproep aan alle de 
volwassenen te plaatsen: 
 Willen jullie a.u.b. rekening houden met 
de jeugd tijdens hun lesuren en 
tossmiddagen. Vaak is het prettig voor de  
trainer en natuurlijk voor de kinderen om 
tijdens deze tijden 2 banen te  
gebruiken. De tijden van lessen en toss 
zijn: dinsdagavond tussen 18.30 en  
20.30 uur, vrijdagmiddag vanaf 16.00 tot 
18.30 uur en zaterdagmorgen vanaf  
9.00 tot 12.00 uur. Namens de jeugd 
alvast hartelijk bedankt!  
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WINTERCOMPETITIE 
Heeft u ook al gezien hoe vaak op mooie winteravonden het licht brandt bij onze 
tennisbanen? Dat is meestal omdat er dan gespeeld wordt in het kader van de 
wintercompetitie. Hieronder volgt een korte impressie van zo’n winteravond. 
 
De activiteitencommissie had in november 
het programma voor de wintercompetitie al 
klaar. Een aantal spelers is daarop gelijk 
begonnen met afspraken maken. Anderen 
keken nog even de kat uit de boom… 
De laatste groep moet oppassen dat ze 
geen kat in de zak krijgen, want het weer 
werkt bepaald niet mee aan een vlot 
verloop van de wintercompetitie. Veel 
afspraken verregenden en moesten – 
vaak zelfs meer dan eens – verplaatst 
worden. 
Maar soms heb je van die avonden dat 
alles meezit. Op 20 januari was er zo’n  
avond. Met koud vriesweer; enkele graden 
onder nul. Als je dan vanuit Utrecht naar 
Westbroek rijdt zie je een prachtige bel 
van licht. En als je dan dichterbij komt zie 
je dat het onze tennisbanen zijn. Even 
uitstappen en kijken. 
 

 

Ik vind het altijd een bijzondere sfeer op 
zo’n winteravond in het licht. Ik moet altijd 
denken aan die glazen potjes die je moet 
schudden zodat het gaat sneeuwen. Een 
glazen, afgesloten universum; en buiten 
staat de wereld even stil. Ik hoop dat de 
zwartwitfoto die sfeer een beetje 
overbrengt. 
Op deze 20e januari speelden Teuni en 
Herman Böcker tegen Susan Klaase en 
Rob Fokker in het kader van de 
wintercompetitie. Goed ingepakt, de adem 
als een rookwolkje uit mond en neus en 
toch een beetje zweten… 
Fanatieke, maar sportieve, strijd. De 
games, die ik gevolgd heb, waren ze 
aardig tegen elkaar opgewassen. Eerlijk 
gezegd weet ik niet wie er gewonnen 
heeft. Kijken is toch een stuk kouder dan 
spelen. Ik heb nog gezocht naar warme 
chocolademelk in het clubhuis, maar dat 
was er helaas niet. De volgende keer 
neem ik mijn racket en een tegenstander 
mee…. 
 
JM 

 
WAT KOST DAT? 
Onze tennisvereniging gaf in 2003 meer dan €2200 uit aan water en licht. Het overgrote deel 
van dit bedrag gaat op aan elektriciteitskosten voor de lichtinstallatie. 
Het bestuur vraagt onze leden daarom om zuinig te doen met het licht. 
De lichtmasten zijn zo afgesteld dat één paar voldoende is om één baan te verlichten. Het is 
daarom de bedoeling dat u de lampen van uw baanhelft uitdoet als u de baan verlaat. 
 
EEN OF TWEE BANEN VERLICHT. 
Het zal  voor iedereen duidelijk zijn dat er meer licht is als alle masten branden. Dat betekent 
dat spelers het goed kunnen merken als plotseling de helft van de baanverlichting wordt 
uitgeschakeld. Het kost een paar minuten om te wennen aan het nieuwe niveau. Informeer 
daarom de andere spelers dat u de lampen uit gaat doen. En geef ze desgewenst de 
gelegenheid om een belangrijke game of tiebreak even uit te spelen. 
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DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Een vereniging is een democratische organisatie. Zoals in elke democratie moeten de 
burgers – in ons geval de leden – gehoord worden. In een vereniging kan dat tijdens de 
algemene ledenvergadering. 
Het Kraaienveld hield op 29 januari 2004 zijn algemene ledenvergadering. Daarin werden de 
financiën besproken en vele andere belangrijke zaken. Er werd ook afscheid genomen van 
oud-leden die veel voor onze club betekend hebben. En er werden nieuwe bestuurs- en 
commissieleden benoemd. 
 
Dit is het conceptverslag van de algemene 
ledenvergadering. Het verslag wordt pas 
definitief in de algemene ledenvergadering 
in 2005. Het verslag is gemaakt door 
Roeland ten Napel, die tot en met de 
vergadering secretaris van de vereniging 
was. Tijdens de vergadering is Roeland 
afgetreden wegens zijn verhuizing naar 
Beekbergen (Gld). 
 

 
 
De oud-voorzitter en oud-secretaris Roeland ten 
Napel. 
 
Tennisvereniging Het Kraaienveld 
 
Concept-Notulen van de Algemene 
Ledenvergadering gehouden op 29 januari 
2004 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 
20.10 uur. Er zijn 14 leden en 5 

bestuursleden. Afmelding ontvangen van 
Jan Maasen en José Stortelder. 
 
In de agenda staat een fout, nl. 
goedkeuring van 2004 en niet 2003. 
Punt 10 wordt gecombineerd met punt 4. 
 
2. Ingekomen stukken                                                    
Stuk van de Bilt ontvangen over 
veiligheidsonderzoek, waar we goed 
uitkomen. Vandaag staan we in de 
Vierklank. 
 
3. Bespreking notulen van de ALV van 

30 januari 2003 
Geen commentaar . Punt 1 van de 
aktielijst: slot nog niet in orde. Er zit geen 
slot op het buitenhek, dit levert geen 
verzekeringsprobleem op. Hiervoor dient 
de Gemeente benadert te worden om te 
vragen naar een nieuwe cilinder. Fokko 
doet dat. 
 
4. Bespreking van de jaarverslagen 

over 2003 en vooruitblik 
Er is geen commentaar op de stukken van 
de diverse commissies.  
De voorzitter bedankt alle leden van de 
diverse commissies voor hun 
werkzaamheden. 
Bestuur 
Vooruitblik vanuit bestuur hopelijk in 2004 
minder werk en meer tennis. De laatste 
klusjes voor het clubhuis. Het voorstel is 
om zaterdagen bij elkaar te komen op 28 
februari en 6 maart. 
Dit jaar zullen we zuinig aan moeten doen 
ivm de begroting van 2004. Het verzoek 
om de introducees ook echt te laten 
betalen. Verzoek om het afhangreglement 
op te hangen in het clubhuis. Jeugdleden 
mogen  introducees meenemen onder 
begeleiding van een ouder, die er bij blijft 
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en, die ook betaalt. Als we niet-leden (jong 
of oud) op de baan zien, die niet worden 
begeleid door een lid van de 
tennisvereniging, dan aanspreken en 
wegsturen.  
Dit wordt ook op het baanreglement 
opgenomen. 
Activiteitencommissie 
Geen opmerkingen over de vooruitblik. Dit 
jaar geen wintertoernooi, daar is nu voor in 
de plaats de wintercompetitie. Er wordt 
een nieuwe poging ondernomen voor een 
damestoss op woensdagavond vanaf 8 
uur. 
Jeugdcommissie 
Er komt een zondagcompetitie voor 
jongeren tot 17 jaar. Recht op 1,5 baan 
voor 3 of 4 zondagen in april, mei. Dit 
stond fout in het verslag.  
Er ontstaat een discussie of het wenselijk 
om op zondag jeugdcompetitie te spelen. 
Hoe is er gekeken naar het belang van de 
vaste zondagtennissers. Het besluit is 
genomen bij de totstandkoming van de 
banen dat Kraaienveld meedoet aan 
competities en de consequentie is dat we 
ons conformeren aan de ter beschikking 
stelling van de banen voor de diverse 
competities. 
Annemiek doet een beroep op alle leden 
om verantwoordelijkheid samen te dragen 
en onbekenden aan te spreken en te 
vragen naar lidmaatschap. Daarom is de 
jeugd verplicht om af te hangen. 
Voornemen om de sociale controle te 
communiceren in Gekras, op te hangen in 
het clubhuis en hier allemaal actief te zijn. 
Baancie. 
Oproep voor uitbreiding baancie. Gezien 
de extra werkzaamheden van het nieuwe 
clubhuis. Suggestie om aantal malen per 
jaar een klussendag te organiseren. 
Rob Fokker brengt in de toestand van het 
net, de haak in het midden. Fokko heeft de 
spullen reeds aangeschaft en dit zal 
gebeuren. 
De hoeveelheid zand wordt besproken. 
Belangrijk is de juiste schoenen te 
gebruiken voor deze baansoort en noppen 
zijn niet toegestaan. 
 
5. Bespreken financieel jaarverslag, 

rapportage Kascommissie 

Financieel jaarverslag 
Geen opmerkingen. Joke van der Feest 
meldt dat het jammer is dat er geen 
specificatie is van de totale bouwkosten. 
Rapportage Kascommissie 
De kascommissie was enthousiast en na 
Parmalat onthullingen zeer gemotiveerd 
hun werk begonnen. Ze hebben niets 
kunnen vinden en de penningmeester 
wordt decharge verleend. 
 
6. Goedkeuring begroting 2004 
Begroting 2004 
Voorstel om de lening sneller af te lossen 
om de rentekosten te verlagen. Dit wordt 
niet gedaan. 
De begroting wordt goedgekeurd. 

 
7. Verkiezing van de Kascommissie 
Hennie blijft zitten, Joke van der Feest 
biedt zich spontaan aan. 
 
8. Bestuursverkiezing 2004 
Hans Volman wordt aangenomen als 
secretaris. 
 

 
 
De nieuwe secretaris Hans Volman. 
 
Susan Klaase meldt zich aan en wordt 
aangenomen als bestuurslid. 
Er zijn veel oude leden dit jaar vertrokken.  
Het bestuur benoemt Kitty Nooteboom als 
erelid, gezien haar inspanningen 
gedurende alle jaren. Zij ontvangt deze 
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eretitel ook vanwege haar inspanningen bij 
de oprichting. 
Anneke, Rob Fokker en Roeland ten 
Napel worden bedankt voor hun werk als 
bestuurslid. 
9. Vooruitblik door het bestuur 
Zie punt 4. 
 
10. Vooruitblik door de diverse 

commissies 
Zie punt 4. 
 
11. Achteruitblik naar 8 jaar Gekras 
Roger draagt voor uit eigen werk van 
Hans. En Hans ontvangt namens het 
bestuur een pennenset voor al zijn werk. 
 

 
 
De oude redacteur Hans Klaase in actie. 
 
 
Jan Maasen neemt de pen over, de eerste 
editie komt in maart. 
 
12. Vragenronde 
• Gerard: Voorstel om aan de 

vrijdagavondcompetitie mee te doen. 
Er volgt een discussie over de 
bedreiging van de vrijdagavondtoss. 
Dit jaar wordt gekeken naar de 
vrijdagavondtoss en later dit jaar 
besloten of de vrijdagavondcompetitie 
wat is. 

• Mark: brengt naar voren te 
onderzoeken om meer onderlinge 
uitwisseling met andere clubs te 
stimuleren.  

• Annemiek brengt het belang van 
goede communicatie naar voren over 

welke momenten er competitie is, om 
teleurstellingen te voorkomen. 

• Ad: vind het bedrag van de 
introducees te hoog en vraagt het 
bestuur nog eens te kijken naar de 
hoogte van het bedrag. Bestuur kijkt 
naar een haalbare prijs. Er komt een 
apart kluisje voor de introducees met 
een schriftje. 

• Ad: relevante besluiten worden vanaf 
nu in Gekras gecommuniceerd. 

• Susan: vraagt om animo voor de 
activiteitencie. Mark stelt zich 
beschikbaar. 

• Annemiek: de tennismuur willen we 
gereed hebben voor het seizoen, 
probleem is de geluidsoverlast. 
Bestuur zoekt hier een oplossing voor. 
Ook voor gebruik van de tennismuur 
geldt lidmaatschap. 

• Joke: heeft nog 4 medailles van vorig 
jaar. Deze wordt overhandigd. 

-  
 
Sluiting van vergadering om 21.42 uur 
door de voorzitter. 
 

 
 
Het nieuwe lid van de activiteitencommissie Marc 
Peeters.
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ERELID KITTY NOOTEBOOM 
Het Kraaienveld is niet zo scheutig met ereleden. Erelid word je alleen als je 
buitengewone verdiensten hebt voor de vereniging en door omstandigheden de club 
moet verlaten. Ereleden hoeven geen contributie meer te betalen, maar zij zijn altijd 
welkom op de club. 
Tot dit jaar kreeg alleen voormalig secretaris Kai Waterreus bij zijn afscheid het 
erelidmaatschap. Kai was jarenlang secretaris van de vereniging en dat zou hij 
wellicht nóg zijn als hij niet naar Drente verhuisd was. 
Tijdens de algemene ledenvergadering werd Kitty Nooteboom als tweede tot erelid 
benoemd. 
 

 
 
Kitty Nooteboom was vanaf de allereerste 
gesprekken betrokken bij de oprichting 
van TV het Kraaienveld. Samen met onder 
meer onze penningmeester Teuni Böcker 
organiseerde Kitty in 1988 een enquete in 
Westbroek. Door hun enthousiasme 
slaagden zij er in om maar liefst 120 
positieve reacties te krijgen. Met deze 
reacties togen zij naar de burgemeester 
van Maartensdijk om te pleiten voor een 
tennisclub in Westbroek. 
Nog datzelfde jaar werd onze vereniging 
opgericht en werd Kitty de eerste 
secretaris van het eerste bestuur. 
Het zou nog vif jaar duren voordat deze 
kersverse tennisbobo’s konden spelen op 
hun eigen tennisbanen. Dat was dus met 
recht pionierswerk! 
 

In de tussentijd vervulde Kitty allerlei 
functies binnen de vereniging. Na het 
secretariaatswerk werd zij gewoon 
bestuurslid, daarna kwam de 
jeugdcommissie en nog later de 
lustrumcommissie. 
Kitty was altijd een van de betere 
damesspeelsters en een die graag wilde 
winnen. Dat competitieve ontbreekt bij de 
dames in onze vereniging nogal eens. 
Daarnaast heeft Kitty een leven dat gevuld 
is met muziek en sinds twee jaar met 
kunst. De galerie die zij, samen met een 
collega, runt in Maarssen vraagt veel van 
haar tijd. 
Haar verhuizing naar Maarssen en het 
leven dat zij daar voor zichzelf heeft 
opgebouwd zijn de verklaring voor het feit 
dat zij in 2003 nog maar bij één toernooi 
van het Kraaienveld aanwezig is geweest. 
Dat was de reden dat Kitty – in alle 
vriendschap – haar lidmaatschap heeft 
opgezegd. Vanwege die vriendschap heeft 
het bestuur haar met algemene stemmen 
tot erelid benoemd. 
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DE JEUGDPAGINA’S 
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HALLO JEUGDLEDEN VAN HET KRAAIENVELD!!!! 
Langzaam maar zeker naderen we het nieuwe tennisseizoen; de toernooien, 
kampioenschappen en tossmiddagen zijn al gepland en wij, van de jeugdcommissie, 
hebben er weer zin in !!! Natuurlijk begroeten we ook dit jaar weer een stel nieuwe 
jeugdleden en wensen wij jullie allemaal heel veel tennisplezier toe!  
 
Een aantal nieuwtjes: 
 
• In totaal zijn er nu 48 jeugdleden incl. 

de bijna 18-jarigen. Een flink aantal 
dus zeker een uitdaging voor iedereen 
tijdens de wedstrijden. 

 
• Jacqueline Roost geeft ook dit nieuwe 

jaar weer tennislessen. Lees erover 
verderop in Gekras en doe ook mee!  

 
• Wij willen jullie vragen je zo snel 

mogelijk op te geven voor de 
toernooien en kampioenschappen. Wij 
kunnen dan vlot indelen en het 
voorkomt teleurstelling als je te laat 
bent en niet meer mee kan doen. 

 
• Zoals jullie kunnen lezen in “Hoe zat 

het ook weer met…” is er een aantal 
nieuwe regels. We willen een aantal 
regels ook op deze plek wat meer 
aandacht geven: 
- Zorg dat je altijd het hek dicht doet 

na het tennissen en ook zelfs 
tijdens het tennissen. Als alleen 
leden op het terrein kunnen 
komen, kun je vaak spelen en is 
het veiliger. 

- Als jeugdlid mag je vrij spelen 
overdag en tot 19.00 ’s avonds.  

- Er is een nieuwe regel voor het 
meenemen van introducés: je mag 
een introducé meenemen tegen € 

5,- per keer en alleen onder 
toezicht van een volwassene, wat 
heel handig is want dan heb je 
meteen supporters langs de baan. 

- We verwachten van alle leden, dus 
ook van jullie, dat ze zich aan de 
regels houden. Zie jij iemand die 
geen lid is op de baan, meldt het 
dan bij de jeugdcommissie of bij de 
bestuursleden. 

 
• Lees de activiteitenagenda van de 

jeugdcommissie goed, daarop kun je 
precies zien welke dagen je vrij moet 
houden voor wedstrijden. 

 
Tot zover deze nieuwtjes. We zullen 
elkaar vast eens tegenkomen dit komend 
tennisseizoen! Wij wensen jullie een 
heerlijk en sportief seizoen!!! Heb je 
vragen of opmerkingen laat het de 
jeugdcommissie even weten. 
 
Hartelijke groeten van de leden van de 
jeugdcommissie, 
Annemiek, Marleen, Ingrid, Agnes, Roger 
en Yolanda. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jeugdcie.   Telefoon   E-mailadres 
 
Roger Snell    0346 – 281037  rsnell@wolmail.nl 
Yolanda Groot   0346 – 281948  
Marleen van Walbeek 0346 – 281075  rvdkeuken@freeler.nl 
Ingrid Brand    0346 – 281113 
Annemiek Volker   0346 – 282023  A.Volker@planet.nl 
Gerard Brand   0346 – 281113 
Agnes van Dijk  0346 – 281909 



  Pagina 17  

 
COMPETITIENIEUWS 
Ook dit jaar zullen een aantal sportieve jeugdleden onze club vertegenwoordigen in 
spannende competitie- wedstrijden. Per keer speelt elke deelnemer twee wedstrijden, 
één enkel en één dubbel. Er wordt zowel thuis als uit gespeeld en een overzicht van 
wanneer je waar wordt verwacht volgt nog.  
 
Hieronder de namen van de meisjes en 
jongens die mee gaan doen. 
 
Allereerst ons meisjesteam: 
• Veerle Driessen    
• Sarah Kastrop 
• Bianca Brand 
• Fieke van Klaren 
Jullie wedstrijden zullen altijd op de 
woensdagmiddag zijn vanaf 13.00 uur 
Data: 7 april, 14 april, 21 april, 28 april, 30 
april (inhaaldag), 12 mei, 19 mei, 20 mei 
(inhaaldag), 26 mei, 2 juni (inhaaldag). 
 
Om deze meiden helemaal klaar te 
stomen voor de wedstrijden, hebben we 
nog 4 extra lessen voor jullie 
georganiseerd op de dinsdagavond van 
18.30 tot 19.20 uur op 9 maart, 16 maart, 
22 maart, 30 maart en op 6 april 
(inhaalles). Op dit moment wordt er dus al 
hard gewerkt om straks tot nog betere 
prestaties te komen. 
 
Jullie begeleider is Ingrid Brand (0346  - 
281113). Natuurlijk zullen jullie ouders ook 
worden ingeschakeld om alle wedstrijden 
goed te laten verlopen en om jullie van en 
naar te rijden. 
 
En dan ons jongensteam: 
Ook is er dit jaar een indrukwekkend team 
jongens die in competitie zullen spelen. De 
namen volgen hieronder: 

Eric Groot    
Rick Pul 
Roel van Dijk 
Rutger Verhoef 
Mike Both 
Arjan van Noort 
Jullie spelen deze wedstrijden altijd op 
de zondag vanaf 10.00 uur 
Data: 11 april, 18 april, 25 april, 30 april 
(inhaaldag), 2 mei, 9 mei, 16 mei, 23 mei, 
31 mei (inhaaldag), 6 juni (inhaaldag). 
 
Ook voor jullie zijn er extra lessen 
georganiseerd op de dinsdagavond van 
19.30 tot 20.20 uur op de volgende data: 9 
maart, 16 maart, 22 maart, 30 maart en 6 
april (inhaalles). 
 
Jullie begeleiders zijn Agnes van Dijk 
(0346 – 281909) en Jolanda Groot (0346 – 
281948). Natuurlijk hebben we ook jullie 
ouders nodig om bijvoorbeeeld te rijden 
maar sowieso natuurlijk als supporters! 
 
Tot zover het competitienieuws. We zullen 
de uitslagen in het clubhuis ophangen 
zodat jullie allemaal eens kunnen kijken 
hoe goed de deelnemers het er vanaf 
brengen. Mocht je een keer willen kijken 
naar een wedstrijd kan dat ook. In het 
clubhuis hangt er een overzicht van de 
thuiswedstrijden van onze clubleden. 
 
Heel veel succes! 
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TENNISLESSEN VOOR 1e EN 2e JAARS  JEUGDLEDEN 
De club is voorstander van minimaal twee jaar (verplicht) tennisles. Omdat wij dit zo 
belangrijk vinden, bieden wij deze lessen aan tegen gereduceerd tarief . D.w.z. 12 
lessen voor € 31,-.  
 
Hieronder volgt er een lijstje van 
jeugdleden die we voor deze lessen 
hebben ingedeeld in 2004.  
 
1e jaar leden:  Rutger Verhoef, Eloi de 
Lange, Frank en Laura Dijkstra, Veerle 
Driessen en Marjolein van Zijtveld. 
 
2e jaar leden: Rick Peeters, Kylian de 
Koning, Lieke Nieman, Marlot en Stef 
Smeets, Sarah Kastrop, Laura Palavra, 
Fons, Fieke en Frank van Klaren en 
Juliette van der Keuken. 
 

Wij zullen nog overleg voeren met onze 
tennistrainer Jacqueline Roost over de 
tijdstippen van de lessen en indeling van 
de groepen. Houdt er rekening mee dat de 
meeste lessen zijn op de zaterdagmorgen 
of op de dinsdagavond. Kun je niet op 
deze tijdstippen, laat dit ons dan z.s.m. 
even weten! Bel hierover met Marleen van 
Walbeek 0346 – 281075 of Annemieke 
Volker 0346 – 282023. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ROGER SNELL IN HET NIEUWS 
Roger Snell is bepaald niet ‘gek’. Hij heeft veel gedaan voor de club en hij heeft veel 
jeugdleden enthousiast gemaakt voor tennis. Wij zijn dan ook erg trots dat Roger in een 
landelijk tennisblad heeft gestaan. In TennisMagazine van november stond een stukje over 
onze voorzitter. 
Wij zouden er alleen een andere titel boven zetten: DE KANJER VAN DE CLUB 
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TENNISLESSEN VOOR  JEUGDLEDEN 
Jacquelien Roost gaat dit jaar ook door met de tennislessen voor de jeugdleden die al 
wat langer tenniservaring hebben. We organiseren lessen in groepen van gemiddeld 6 
personen(afhankelijk van de leeftijden). De lessen zullen gegeven worden op de 
zaterdagmorgen of op de dinsdagavond, kosten € 62,- voor 12 lessen.  
 
De tijdstippen en indeling volgt nog maar 
laat het ons even weten wanneer je op de 
genoemde tijdstippen niet kan. We starten 
in april en je kunt je opgeven bij 
Annemieke Volker tel. 0346 – 282023 of 
Marleen van Walbeek 0346 - 281075. 
Informatie over de uiteindelijke indeling 
volgt half maart! 
Het telefoonnummer van Jacquelien is 035 
– 5771996 (alleen bellen als je twijfelt of er 
een les doorgaat i.v.m. slecht weer bijv.).
  
 
Lesdata dinsdagavond: 13 april, 20 april, 
11 mei, 18 mei, 25 mei, 1 juni, 8 juni, 15 
juni, 22 juni, 17 augustus, 24 augustus, 31 
augustus. 

Lestijden dinsdagavond: 18.30 – 19.20 uur 
en 19.30 tot 20.20 uur. 
 
Lesdata zaterdagmorgen: 10 april, 17 
april, 15 mei, 29 mei, 5 juni, 12 juni, 19 
juni, 26 juni, 21 augustus, 28 augustus, 4 
september, 11 september. 
Lestijden zaterdagmorgen: 9.00 – 9.50 
uur, 10.00 – 10.50 uur en 11.00 tot 11.50 
uur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam: 
Leeftijd: 
Adres: 
Telefoonnummer: 
Email: 
Ik heb al …….jaar tennislessen gevolgd. 
 
Ja, ik geef mij hiermee op voor de tennislessen van Jacqueline Roost op T.V. Het 
Kraaienveld ad € ….. per 12 lessen. 
 
Handtekening van een ouder/verzorger: 
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TENNISLESSEN VOOR  VOLWASSENEN 
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