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

Joke van der Feest Bg Huydecoperweg 22 Westbroek 0346-281090 
Marc Peeters  Kerkdijk 130  Westbroek 0346-266395 
vacature 
 

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

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

  Roger Snell  Kerkdijk 149  Westbroek 0346-281037 
   Yolande Groot  Westbr Binnenweg 3 Tienhoven 0346-281948 
   Ingrid Brand  Ds Ulferslaan 23 Tienhoven 0346-281113 
   Marleen van Walbeek Dr Welfferweg 46 Westbroek 0346-281075 
 
Barcommissie: Co Daalhuizen  Wolkammerweg 36 Westbroek 0346-281953 
Schoonmaak:  Marleen Volman Ds Ulferslaan 21 Tienhoven 0346-281186 
 
Ledenadministratie: Teuni Böcker  Dr Welfferweg 86a Westbroek 0346-281510 
 
Trainster:  Jacquelien Roost Ch Weddepohllaan 44 Holl Rading 035-5771996 
 
Wedstrijdleider: Joke van der Feest  Bg huydecoperweg 22 Westbroek 0346-281090 
 
Contributies 2005: 
Senioren € 115,50 / junioren € 60,50 / studenten € 82,50. 
Gezinslidmaatschap € 275 (2 ouders met 1 kind tm 17 jaar; overige kinderen € 17,50) 
Gezinslidmaatschap € 165 (1 ouder met 1 kind tm 17jaar; overige kinderen € 17,50) 
Winterlidmaatschap € 66 (van 1 november tm 31 maart) 
Introductieabonnement € 115,50 (een heel jaar, één persoon tegelijk introduceren) 
 
Aanmelding en opzegging lidmaatschap: 
Uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie: opzegging voor 1 december van het lopende jaar; 
tussentijdse opzegging en / of restitutie van contributie is niet mogelijk. Bij inschrijving wordt eenmalig 
een inschrijfgeld berekend van €12,50; tevens wordt eenmalig een borg gevraagd van € 7 voor een 
sleutel van het hek en van het clubhuis (de clubhuissleutel is niet voor junioren).  
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VAN DE VOORZITTER 
Roger Snell, onze voorzitter, had niet veel inspiratie schreef hij bij dit stukje. Dat komt 
dan vooral omdat hij zich behoorlijk zorgen heeft gemaakt over onze financiën.   
We hebben in 2004 een flink tekort opgelopen en 2005 ziet er het zelfde uit, tenzij we er 
iets aan gaan doen. Tijdens de ALV is daar flink over gesproken; u leest dat elders in 
dit nummer. Het bestuur heeft een aantal besluiten genomen om het tij te keren; dat 
leest u in de brief van het bestuur, die ook in dit nummer staat. 
 
Beste Kraaienvelders, 
 
De winter is bijna voorbij en de 
activiteitencommissie zijn met plannen 
bezig voor een druk zomerseizoen. Niet 
dat oktober t/m maart rustig zijn geweest: 
er zijn tientallen wedstrijden in het 
wintertoernooi gespeeld. Ik zie aan de 
standen dat er heel veel spannende 
partijen zijn geweest. 
 
Ik heb van de ALV genoten en het was 
leuk dat er 27 leden aanwezig waren. Het 
was interessant om al de 
commissieverslagen te horen. Zij geven 
een indicatie dat wij een bloeiende 
vereniging zijn.   
Het enige negatieve onderwerp was de 
financiële toestand. Het bestuur was niet 
erg blij dat we tamelijk slechte, rode cijfers 
te melden hadden.  
Tijdens de discussie werden er allerlei 
creatieve oplossingen voorgesteld. In dit 
nummer van Gekras kun je lezen wat we 
als bestuur met de suggesties willen doen. 
We drukken hier nogmaals de brief af, die 
jullie ook bij de contributiefactuur zullen 
krijgen.  
Het is te hopen dat we, met de 
voorgestelde maatregelen, voor einde 
2005 weer zwarte cijfers zien. 
 
De dagen zijn voorbij dat gemeenten grote 
subsidies verstrekten en sponsors zijn 

meer en meer zorgzaam met hun geld.  
De traditionele manier om de boeken af te 
sluiten is “meer inkomen en minder 
onkosten.”  Met hulp van iedereen is dit 
precies wat we gaan doen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijk is dat we meer leden krijgen uit 
Westbroek en Tienhoven. Tachtig leden 
voor twee banen is een luxe. Normaliter 
hebben tennisclubs 100 leden per baan. 
Elke 10 extra  nieuwe leden zorgen voor 
€1155,00 op de bank! 
Dus, de oplossing ligt ook in jullie handen.  
Help ons om veel nieuwe leden te vinden, 
die kunnen genieten van onze leuke club. 
 
Roger Snell 
ook namens het bestuur. 

Openingstoernooi voor de jeugd op 28 maart (tweede paasdag) 
De jeugdcommissie nodigt alle jeugdleden uit voor het openingstoernooi op zaterdag 28 maart. De 
basisschooljeugd moet zich inschrijven bij Marleen van Walbeek  of Ingrid Brand- Schuurmans. 
De oudere jeugd ( voortgezet onderwijs) moet zich inschrijven bij Agnes van Dijk of Annemiek 
Volker. 
Inschrijving via e-mail of telefoon (zie de telefoonnummers op de jeugdpagina’s. De inschrijving sluit 
woensdag 23 maart ’05 om 12:00 uur.  
 
Openingstoernooi voor de senioren op 3 april (zondag) 
De activiteitencommissie nodigt alle senioren uit voor het openingstoernooi op zondag 3 april. De 
inschrijving kan geschieden in het clubhuis. De inschrijving sluit woensdag 30 maart ’05 om 12:00 
uur. 
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ACTIVITEITENAGENDA 2005 
 
NEEM DEZE DATA OVER IN UW AGENDA! 
 
 
 

 Dag: Datum: Tijd:  

 Zondag 3 april 2005 11.00 Finales wintercompetitie 

   14.00 Openingstoernooi 

 Maandag  4 april 2005 19.30 Start herentoss 

 Vrijdag 8 april 2005 19.30 Start gemengde toss;  
Evt in combinatie met een 
laddercompetitie! 

 Zaterdag  14 mei 2005  Start voorronden 
dubbelkampioenschap 
dames- en herendubbel 

 Zondag 5 juni 2005 13.00 Finales 
dubbelkampioenschap 

 Vrijdag  24 juni 2005 20.00 Midzomertoernooi; 
Tevens kennismaking 
nieuwe leden! 

 Zaterdag  20 augustus 2005   Start voorronden 
clubkampioenschap 
dames- en herenenkel en 
gemengd dubbel 

 Zondag  18 september 2005  11.00 Finales 
clubkampioenschap 
senioren en junioren 

 Zondag  23 oktober 2005 13.00 Slottoernooi 

 Zondag 20 november 2005  Start wintercompetitie 

 
 
 
Voor informatie de activiteitencommissie: 
 
Bonne Buurmans  Wolkammerweg 6  Westbroek 0346-281290 
Joke van der Feest  Bg Huydecoperweg 22 Westbroek 0346-281090 
Marc Peeters   Kerkdijk 130   Westbroek 0346-266395 
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VAN DE REDACTIE 
In de afgelopen maanden is de wintercompetitie gespeeld, maar er zijn natuurlijk geen 
uitgebreide (toernooi)verslagen. In deze Gekras besteden wij daarom veel aandacht 
aan de algemene ledenvergadering en de plannen om nieuwe leden te werven.  
Maar natuurlijk kijken wij vooruit naar het nieuwe tennisseizoen met (een herdruk van) 
een artikel over warming up en cooling down, activiteitenprogramma’s voor de jeugd 
en de volwassenen, het competitieprogramma en informatie over tennislessen voor de 
jeugd. 
Maar eerst moeten we even aandacht besteden aan onze adverteerders… 
 
DIT IS EEN BERICHT AAN ONZE 
ADVERTEERDERS 
Met veel genoegen plaatsen wij uw 
advertentie in Gekras. Met de meeste van 
u heb ik de afgelopen weken overlegd 
over uw advertentie in het nieuwe jaar. Dit 
heeft er toe geleid dat een aantal 
advertenties is vernieuwd (zoals de 
advertentie van De Gram en mange de 
Gagel) of op onderdelen aangepast (zoals 
de advertentie van de Rabobank). En 
natuurlijk zijn we erg dankbaar voor alle 
adverteerders, die 
hebben besloten dat ons 
weer een jaar te steunen 
(van Oostrum, de Poort, 
van Rossum, Nelleke 
Albers, Klunder, Ivette). 
Het heeft er ook toe 
geleid dat we een 
nieuwe adverteerder 
hebben gekregen in de 
vorm van Het Olde 
Regthuys in Tienhoven. 
We zijn erg blij met 
Cynthia de Pijper als 
nieuwe adverteerder. 
Door grote drukte heb ik 
helaas niet met alle 
adverteerders 
persoonlijk kunnen spreken. Ik hoop voor 
het volgende nummer met iedereen 
contact gehad te hebben. Ondertussen 
heb ik maar de vrijheid genomen om uw 
advertentie ongewijzigd te plaatsen in het 
vertrouwen dat u tevreden bent over 
Gekras. 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Maasen 
jmaasen@euronet.nl
 
 
 

 
DIT IS EEN BERICHT AAN ONZE 
LEDEN 
In het verslag van de ALV kunt u lezen dat 
het voor een redacteur, die weinig contact 
heeft met bedrijven en middenstanders in 
Westbroek of Tienhoven, niet gemakkelijk 
is om adverteerders te werven. Veel 
adverteerders steunen ons al jaren en 
gelukkig is het verloop gering. Toch 
kunnen we best nog wel wat nieuwe 
adverteerders gebruiken. 
 

U kunt mij helpen als u 
vaste klant bent bij een 
bedrijf in Westbroek, 
Tienhoven of Utrecht 
Gageldijk. Of als u een 
mooie opdracht heeft voor 
een van deze bedrijven. 
Vertel zo’n bedrijf eens 
over onze vereniging en 
de mogelijkheid om te 
adverteren in Gekras.  
 
Wellicht werkt u bij een 
bedrijf dat nog niet in 
Gekras adverteert. Neem 
dit nummer van Gekras 
dan eens mee voor uw 
baas! 

 
Informeer mij over uw poging om een 
nieuwe adverteerder te winnen en ik zal  
zo snel mogelijk contact opnemen met het 
desbetreffende bedrijf.  
 
Jan Maasen 
jmaasen@euronet.nl
 
Het volgende nummer verschijnt in de 
zomer; u kunt uw bijdragen inleveren 
tot 1 juli. 

mailto:jmaasen@euronet.nl
mailto:jmaasen@euronet.nl
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Op 3 februari hield onze vereniging zijn algemene ledenvergadering. De ALV is het 
belangrijkste moment in een democratische vereniging en 27 leden zagen daarin een 
goede aanleiding om te komen. In de ledenvergadering is heel constructief gesproken 
over de laatste ontwikkelingen op het financiële vlak. Onze vereniging mag zich 
gelukkig prijzen met de positieve opstelling van de leden. 
Dit verslag is een bewerking (door JM) van het officiële conceptverslag van secretaris 
Hans Volman. Het echte verslag wordt bij de uitnodiging van de volgende 
ledenvergadering begin 2006 meegestuurd. Wie niet zo lang wil wachten, kan bij Hans 
Volman een conceptverslag opvragen (telefoon 0346-28 1186). 
 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn 
21 leden en alle 6 bestuursleden. Hiermee 
wordt het quorum gehaald. Hennie Fokker, 
tevens lid van de kascommissie, heeft 
laten weten verhinderd te zijn, waarvoor 
zijn excuses.  
 
De jaarverslagen worden besproken. 
Een aantal verslagen, onder andere van 
de jeugdcommissie, komt nu pas ter tafel. 
In de route vooraf aan de verzending is er 
iets fout gegaan. Het bestuur excuseert 
zich daarvoor. Het verslag van de 
jeugdcommissie zal in Gekras worden 
afgedrukt. 
 

 
Het bestuur; vlnr Susan Klaase, Fokko Sijtsma, 
Roger Snell, Hans Volman (op de rug) en 
Teuni Böcker. Jan Maasen maakte de foto. 
 
Het verslag van het bestuur roept één 
reactie op: iemand vindt het geen 
jaarverslag; er worden alleen maar 
problemen opgesomd. Alle positieve 
zaken staan er niet in. Verder is er geen 
commentaar. 
Bij het verslag van de baancommissie 
worden wat opmerkingen gemaakt bij het 
herstel van de tennismuur. Onder andere 
wordt opgemerkt dat het laten leggen van 

de tegelvloer door een bedrijf wel erg duur 
is. De tennismuur is in 2005 aangelegd en 
hoort dus eigenlijk niet in het verslag van 
2004. De baan vraagt om reparatie, maar 
daar is door Fokko al actie voor 
ondernomen. 
De activiteitencommissie krijgt lof voor alle 
activiteiten. De commissie deelt mee dat 
de oudere jeugd vanaf 14 (en dan nog 
alleen de beteren onder hen) in 2005 mee 
gaat doen met de clubkampioenschappen. 
De commissie meldt verder dat geld voor 
toernooien niet altijd direct wordt betaald 
en het kost nog wel eens wat moeite het 
dan alsnog binnen te krijgen. Een aantal 
leden doet de suggestie dat vooraf gemeld 
zou moeten worden wanneer er betaald 
moet zijn. Als het geld dan niet binnen is, 
doe je gewoon niet meer mee, is het 
voorstel. De commissie denkt na over een 
betere procedure. 
Gekras heeft geen jaarverslag, maar krijgt 
desondanks lof; het kan niet beter. 
Ondanks dit commentaar bemerkt Jan, 
redacteur en ook goed voor alle overige 
taken, een beperking op bij zichzelf bij het 
werven van advertenties voor de club. Hij 
werkt nogal ver weg en heeft weinig 
contacten met bedrijven en 
middenstanders in Westbroek en 
Tienhoven. Als je iets hebt met een bedrijf 
dan wordt het toch gemakkelijker om te 
vragen een advertentie te plaatsen. 
Leden, die klant zijn bij een bedrijf in de 
regio, vraagt hij om te proberen het 
bedrijf(je) te winnen voor het plaatsen van 
een advertentie.  
(Naschrift JM: inmiddels heeft Fokko 
Sijtsma op deze manier Het Olde 
Regthuys als adverteerder 
binnengehaald!) 
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vervolg ALV 
Dit mooie blad komt 3x per jaar uit, dus tel 
uit je winst. De verhouding tekst staat tot 
advertenties, kan ongeveer fifty fifty zijn. 
Als het goed is betaal je Gekras met de 
advertenties. De prijzen voor de 
verschillende formaten staan op één van 
advertentiepagina’s van Gekras.  
 

 
Aandacht voor de financiële stukken. 
 
Het financieel jaarverslag en de 
rapportage kascommissie krijgen veel 
aandacht. 
De penningmeester duidt onze financiële 
situatie als niet zo rooskleurig. Oorzaken, 
al vermeld in de toelichting, noemt zij nog 
eens op. Vooral de afschrijving van het 
clubhuis komt in 2004 ten volle op ons af 
en dat scheelt nogal wat. Maar er zijn ook 
een aantal kleinere posten die duurder 
uitgevallen zijn en bij elkaar wordt het dan 
ineens veel. 
De Vrienden van het Kraaienveld waren er 
helaas maar voor één jaar en zouden er 
eigenlijk nog moeten zijn. Het bestuur 
wordt gevraagd om na te denken over 
sponsoring en donateurs.  
Uitsplitsing van de overige kosten geeft 
misschien meer zicht op waar je eventueel 
nog wat op kunt besparen.  
Een aantal leden vraagt of de 
jeugdcommissie en de 

activiteitencommissie geen eigen budget 
hebben? Het budget is echter in feite nul. 
Vroeger stond er een bedrag voor de 
jeugdcommissie. Dat bedrag is er nog 
maar zit nu in de gratis tennislessen en 
heel af en toe is er een bijdrage bij een 
grote uitgave voor prijzen. Een overzicht 
van inkomsten en uitgaven, eventueel per 
toernooi, zou één en ander misschien 
inzichtelijker kunnen maken. 
De discussie wordt afgesloten met de 
opmerking dat dit toch voorbij gaat aan 
waar wij nu voor staan en eigenlijk is er 
niet echt behoefte aan. Een extra budget 
is nu al helemaal niet aan de orde. Voor 
de senioren was er voor een 
wintertoernooi wel eens extra geld nodig, 
maar verder speelden zij ook altijd quitte.  
De kascommissie meldt dat alle posten, 
rekeningen en bonnetjes zijn bekeken en 
correct bevonden. Ook verder waren er 
geen onvolkomenheden. Met dank aan de 
penningmeester wordt aan haar decharge 
verleend. Ook de kascommissie ontvangt 
dank voor haar werk. Conform de regel 
treedt Hennie Fokker af en blijft Joke van 
de Feest aan. Co Daalhuysen wordt het 
nieuwe lid. 
Het financiële jaarverslag en de raming 
2005 worden goedgekeurd. 
 
De maatregelen, om het tekort over 
2004 ongedaan te maken en het 
geraamde tekort over 2005 te 
voorkomen, worden uitgebreid 
besproken. 
Het bestuur zoekt naar een structurele 
oplossing maar hoort eerst graag de ALV. 
Een aantal reacties volgen: 
De tennismuur, de tegels, dat had anders 
moeten gaan. In het verleden is er door 
een aantal leden zelf getegeld en dat heeft 
veel geld bespaard. 
Acties om leden te werven hadden ook in 
het verleden resultaat. Dat kan incidenteel 
maar ook structureel. Waarom lopen er 
leden weg? Wij moeten onze leden 
koesteren.  
De baromzet loopt terug, mensen blijven 
minder hangen. Zelfs met televisie erbij 
kwam er geen mens naar het E.K. 
voetballen kijken  en het is niet duidelijk 
waardoor dat komt. Is het clubhuis niet  



  Pagina 9  

vervolg ALV 
meer uit te baten, bijvoorbeeld met 
gezellige avonden of door het te 
verhuren? Andere clubs hebben jaarlijks 
een activiteit waarmee men geld ophaalt. 
Een loterij, waarbij alle leden voor 5 loten 
garant staan is misschien een oplossing.  
De bouwkosten voor de tennismuur zijn er 
volgend jaar niet meer; de afschrijving van 
de tennismuur kan misschien stoppen. De 
contributie moet tijdig en geleidelijk 
omhoog; vorig jaar is al afgesproken te 
indexeren met 2%. 
 

 
Aandachtige leden 
 
De voorzitter geeft aan dat de contributie 
bij andere clubs gemiddeld, dus per lid, 
uitkomt op € 116.  Van 15 clubs heeft hij 
de gegevens, van een paar jaar geleden al 
weer. Het is bij ons erg goedkoop en 
bovendien kun je het hele jaar spelen.  
Het voorstel van het bestuur is om de 
contributie dit jaar (2005) met 8% plus de 
al afgesproken 2% indexering te 
verhogen. Verder stelt het bestuur voor 
om tweede en volgende kinderen uit 
gezinsabonnementen €17,50 te laten 
betalen. Met de jeugd zitten wij nu echt te 
goedkoop omdat voor elk jeugdlid voor het 
KNLTB lidmaatschap €17.50 wordt 
betaald en men ook nog gratis tennisles 
krijgt.  
Concreet komt het voorstel neer op: 
• senioren van €105 naar €115,50 
• Individuele jeugdleden van €55 naar 

€60,50 
• 1 ouder plus 1 kind abonnement van 

€150 naar €165 (elders: €180) 
• 1 ouder plus 2 kinderen van €150 naar 

€182,50 (elders: €245) 

• 1 ouder plus 3 kinderen van €150 naar 
€200 (elders: €310) 

• 2 ouders plus 1 kind van €250 naar 
€275 (elders: €295) 

• 2 ouders plus 2 kinderen van €250 
naar €292.50 (elders: €360) 

Met deze verhogingen zou de 
contributieopbrengst dit jaar met €1000 
omhoog gaan. Voorts zal er bezuinigd 
moeten worden in de kosten. 
Een verhoging als dit is volgens de 
statuten toegestaan als de ALV daarmee 
instemt bij aanwezigheidspercentage van 
20. Met 21 leden wordt hieraan voldaan. 
 
Reacties op dit voorstel: 
Men ziet de noodzaak, maar vermoedt dat 
zo’n verhoging een hele goede uitleg 
behoeft voor leden die er vanavond niet bij 
zijn.  Ook is er vrees dat het voor een 
aantal leden wel erg duur wordt en dat wij 
eventuele consequenties daarvan, 
mogelijk ledenverlies, zullen moeten 
aanvaarden.  
Een aantal leden en bestuursleden denkt 
ook dat de problemen kunnen 
verminderen als we minder gaan 
afschrijven op het clubhuis. Opgemerkt 
wordt door anderen dat je niet zomaar aan 
de afschrijvingen mag morrelen, omdat er 
dan boekhoudkundig een chaos ontstaat. 
Overigens is de baan over 5 jaar zeker 
aan vernieuwing toe en moet er 
vervolgens weer afgeschreven worden. 
Van onze spaarpot voor de baan moeten 
wij dus afblijven. 
Alle aanwezigen zijn er voor dat het 
bestuur een oplossing zoekt om de kosten 
omlaag te brengen, waarbij ook aan een 
deskundige boekhouder gevraagd wordt of 
het verantwoord is om de gegeven 
afschrijvingen te verlagen. 
 
Hierna wordt gestemd over het 
contributievoorstel van het bestuur, 
waarbij het bestuur toezegt dat ze voor 
een goede uitleg zorgt over het waarom 
van de verhoging. Ook zegt het bestuur 
toe dat ze eraan gehouden is om niet 
hoger te gaan dan 10%.  
Voor: 17 leden. Tegen: 2. Onthouden: 2. 
Hiermee is het voorstel aangenomen 
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vervolg ALV 

 
Het was echt vol. 
 
Bestuursverkiezing 
Aan Susan Klaase wordt door de 
voorzitter dank uitgebracht voor haar 
bestuurslidmaatschap over het afgelopen 
jaar en haar actieve deelname aan de 
activiteitencommissie. Er hebben zich 
helaas geen nieuwe kandidaten 
aangemeld.  
De jeugdcommissie zal zich in haar 
volgende vergadering beraden over 
iemand uit haar kring. Gerard Brand treedt 
toe tot de jeugdcommissie. 
Voor het onderhoud van het clubhuis is 
een extra kracht nodig, die de toestand 
van het gebouw voortdurend controleert 
en onderhoudswerkzaamheden 
organiseert en delegeert. 
Het voorstel is om de baancommissie 
daartoe met een lid te versterken. Huib 
Stekelenburg zegt, na ampele 
overwegingen, in principe toe, waarvoor 
alvast dank. 
De activiteitencommissie wil er nog 
iemand bij voor het organiseren van 2 
toernooitjes. 
 
Nieuwe activiteiten 
Voor deelnemen aan een KNLTB 
competitie voor 55ers voor dit jaar zijn wij 
al te laat. De animo voor competitie binnen 
KNLTB verband bij de senioren blijft 
gering. Een wintertoernooi tegen onze 
winterleden zou nog goed kunnen. 
Over het omzetten van de 
vrijdagavondtoss naar een familietoss 
ontstaat discussie. Wij zouden ook kunnen 
proberen om de vrijdagavondtoss, die 
vroeger uitstekend liep, nieuw leven in te 
blazen. Opgemerkt wordt ook dat er 

scheiding moet blijven tussen 
volwassenen en jeugd. Vrijdagavond is 
echter weer erg geschikt voor jeugd 
gezien hun huiswerkverplichtingen op 
andere dagen. Het voorstel wordt gedaan 
om op vrijdagavond één baan voor 
familietoss met jeugd vanaf 16 jaar te 
gebruiken en de andere voor senioren.  
Om duidelijkheid te verkrijgen wordt over 
dit idee gestemd. Voor: 12 leden. Tegen: 
2. De rest onthoudt zich. Hiermee is dit 
voorstel aangenomen. 
 
Rondvraag en sluiting 
Rob vraagt om het afdakje; goed voor de 
sfeer.  Fokko neemt het met Huib op. 
Roger heeft een idee voor materiaal. 
Marc zou heel graag willen dat het bestuur 
een besluit neemt over de verlichting 
omdat het blijft wringen en zeker mensen 
met minder goede ogen alle lampen nodig 
hebben. Ook zou een extra bank bij 
wedstrijden voor de juiste afstand tussen 
partijen kunnen zorgen en zo de 
concentratie op de wedstrijd ten goede 
kunnen komen. Veel behoefte heeft hij 
aan een nieuwe ledenlijst, gerubriceerd 
naar leeftijd en met een goede weergave 
van de namen. 
Mariëtta wil meer acties voor het nodige 
geld. 
Joke vraagt zich af of wij gratis koffie 
moeten blijven schenken op de ALV en bij 
toernooien.  
Agnes vraagt naar de uitkomst van het 
nieuwe introductiebeleid. Blijkt dat in 2004 
20 maal iemand is geïntroduceerd, 
waaronder junioren en senioren. 
Jan wijst op de komende 
Koninginnedagfestiviteiten in Westbroek 
die enkele dagen, tot 5 mei, zullen duren. 
Met de korfbalclub zouden wij in 
samenwerking met Ad iets sportiefs 
kunnen organiseren om meer leden te 
werven en extra inkomsten te genereren. 
Spontaan melden zich hiervoor Joke, 
Ingrid en Roger. 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor 
hun bijdrage en sluit de vergadering. 
 
Hans Volman 
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BRIEF VAN HET BESTUUR AAN ALLE LEDEN 
Onderstaande brief ontvangen alle leden persoonlijk bij de rekening voor de 
contributie. De brief berust op een afspraak met de Algemene Ledenvergadering (zie 
voorgaand verslag).  

 
 

Tennisvereniging Het Kraaienveld 
Per adres Kerkdijk 149, 3615 BD  Westbroek 

Telefoon 0346-281037 
Bankrekening nummer 3691.09.171 

 
 
 
 
 

Westbroek, 1 maart 2005 
 
 
Beste leden van het Kraaienveld, 
 
 
Zoals jullie allemaal hebben kunnen zien in het financieel verslag bij de Algemene Ledenvergadering, heeft onze 
club in 2004 een financieel verlies geleden van € 2297. Als we niets ondernemen zal dit verlies oplopen tot € 
4296 in 2005. 
 
Eerst een verklaring voor het ontstaan van het tekort: 
1. Het nieuwe clubhuis zorgt voor extra kosten, niet in het minst door een afschrijving van € 3480 per jaar; 

vergeet niet dat het oude clubhuis haast geen cent kostte 
2. We hebben een aantal leden verloren in 2004 
3. We maken kosten voor juniorleden (contributie KNLTB, tennislessen), terwijl we door het 

gezinslidmaatschap voor een aantal jeugdleden géén contributie ontvangen.  
 
Het bestuur heeft in de Algemene Ledenvergadering een aantal mogelijkheden besproken om dit verlies weer 
goed te maken. Daarbij heeft de ALV ingestemd met de volgende doelstellingen: 
1. Onze begroting moet sluiten op basis van de contributies; andere inkomsten zoals sponsoring, donaties en 

subsidies zijn belangrijk voor de extra’s (zoals de kosten voor Gekras of de aankleding van het clubhuis), 
maar we moeten er niet van afhankelijk zijn om de rekeningen te betalen 

2. De contributie van de jeugdleden moet in ieder geval voldoende zijn voor het betalen van de gemaakte 
kosten; de directe kosten aan KNLTB-contributie zullen aan alle leden (dus ook aan de jeugdleden) in 
rekening worden gebracht via de contributie 

3. Wij willen een eigen vermogen aanhouden dat groot genoeg is om de banen, de netten, de verlichting en het 
hekwerk direct te kunnen vervangen, als dat nodig is; ook als alles tegenzit moeten we kunnen blijven 
spelen. 

 
Het bestuur heeft vier manieren gevonden om het verlies van 2004 (en wellicht 2005) ongedaan te maken en 
nieuwe reserves op te bouwen, zodat we binnen vijf jaar onze financiële doelstellingen kunnen halen: 
1. de contributie wordt met ingang van 2005 verhoogd tot € 115.50 voor senioren, € 82.50 voor studenten en € 

60.50 voor de jeugd 
2. het gezinslidmaatschap wordt zodanig aangepast dat de KNLTB-contributie uit het lidmaatschap betaald kan 

worden: 
a. 1 ouder en 1 kind betalen   €165 
b. 1 ouder en 2 kinderen betalen   €182,50 
c. 1 ouder en 3 kinderen betalen   €200,00 
d. 2 ouders en 1 kind betalen   €275,00 
e. 2 ouders en 2 kinderen betalen  €292.50 
f. 2 ouders en 3 kinderen betalen  €310,00 
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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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vervolg brief bestuur 
 
3. we gaan met een financieel adviseur overleggen over de afschrijving op onze bezittingen; met name de 

afschrijving op het clubhuis staat daarbij ter discussie 
4. we gaan tenminste tien nieuwe seniorleden werven (dit brengt € 1155 op). 
 
Deze aanpassingen hebben de instemming van de Algemene Ledenvergadering. 
We hopen dat u, op basis van deze informatie, begrip kunt opbrengen voor onze beslissing om uw 
sportactiviteiten duurder te maken. Ook de gemeente en onze sponsors gaan er van uit dat we onze eigen 
boontjes kunnen doppen. De tijd van subsidies vragen is voorbij en ook sponsors zijn alleen maar geïnteresseerd 
in een financieel gezonde vereniging. 
Daar staat echter tegenover dat het bestuur en de vrijwilligers er natuurlijk weer al het mogelijke aan gaan doen 
om de kwaliteit van onze accommodatie op  peil te houden, zodat wij kunnen uitzien naar een sportief en 
gezellig sportjaar. 
 
 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur, 
 
 
 
Roger Snell, voorzitter 
 
 
 
 
 

 
“we gaan met een financieel adviseur overleggen over de afschrijving op onze bezittingen; met name 
de afschrijving op het clubhuis …” 
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en 

 
SPECIALISTEN IN HET GROEN 

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

 
 

  KACHELHUYS 
Van Rossum 

 

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

Ivette’s 
Haarstudio 

        Kerkdijk 25b 
        3612 BA  Westbroek 
        0346-281890 
        06-41647498 
 
 

mailto:tvr@wanadoo.nl
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OPEN DAG OP 6 EN 7 MEI 
Onze vereniging heeft dus nieuwe leden nodig om ook op lange termijn financieel 
gezond te blijven. Nieuwe leden moeten actief benaderd worden en daarom 
organiseert onze vereniging een ‘Open Dag’ om mensen kennis te laten maken met 
tennis en met onze club. Maar daar hebben we u, lezers van Gekras, heel hard bij 
nodig. 
 
In de ALV is afgesproken dat we ons best 
gaan doen om nieuwe leden te werven en 
dat we daarvoor rond koninginnedag een 
aantal activiteiten gaan organiseren. 
Koninginnedag valt samen met het begin 
van het seizoen en rond koninginnedag 
zijn er veel vrije dagen. Daar komt bij dat 
we rond koninginnedag aan kunnen 
sluiten bij allerlei activiteiten, die door de 
Oranjevereniging worden georganiseerd 
op het feestterrein in Westbroek, vlak 
naast de sportvelden. 
We hebben daarom de gedachte dat we 
gebruik moeten proberen te maken van 
het feit dat er in de feestweek veel 
mensen rondlopen in de buurt van de 
sportvelden. Deze mensen willen we 
graag een keer op ons tennisveld en in 
ons clubhuis hebben om kennis te maken 

met onze club. Advertenties, artikeltjes in 
huis-aan-huis-bladen of folders hebben 
daarbij maar weinig effect. De meest 
effectieve ledenwerving wordt gedaan 
door de leden zelf! We vragen daarom aan 
al onze leden en sponsors of ze mensen 
willen uitnodigen om eens bij onze 
vereniging langs te lopen op de ‘Open 
dag’. 
 
Onze keuze is gevallen op vrijdag 6 en 
zaterdag 7 mei. Dan staat er een feesttent, 
er zijn sportactiviteiten en er is ‘s avonds 
een feestavond. In overleg met de 
Oranjevereniging zullen we aan het begin 
van de avond (bijvoorbeeld van 18 tot 21 
uur) ons clubhuis en tennisveld 
openstellen. 
(zie volgende bladzijde) 

Komt u gezellig kijken op 6 of 7 mei? 
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vervolg open dag 
We organiseren dan mogelijkheden om 
kennis te maken met tennis of – voor 
geoefenden – om je kwaliteiten te testen. 
Je kunt daarbij denken aan 
snelheidsmetingen (wie heeft de snelste 
service?) of wedstrijden tegen het 
ballenkanon.  
 

 
Of komt u gezellig meedoen? 
 
Het is de bedoeling dat de mensen, die 
het feestterrein bezoeken, rechtstreeks 
vanaf de tent even naar het tennisveld 
kunnen lopen. Maar we hopen vooral dat 
er door u, lezers van Gekras, veel mensen 
worden uitgenodigd. 
 
 
 
 

Alle leden, donateurs en sponsors 
krijgen daarom vijf kaarten met een 
uitnodiging voor onze ‘open dag’. We 
vragen u om deze uitnodigingen te 
verspreiden onder vrienden, kennissen, 
familie en/of personeelsleden. We 
hopen dat u hen vertelt dat tennis een 
geweldige sport is en dat Het 
Kraaienveld een hele gezellige 
vereniging is. Als de penningmeester 
het goed vindt, zorgen we er voor dat 
elke uitnodiging goed is voor een gratis 
consumptie.  
De uitnodigingen en nadere informatie 
ontvangt u eind april in de brievenbus. We 
zoeken nog mensen om de bezoekers op 
te vangen, om informatie te verstrekken, 
om de activiteiten te organiseren of om 
achter de bar te staan. Als u interesse 
heeft, nodigen wij u van harte uit om 
contact op te nemen met Roger Snell, 
Ingrid Brand, Jan Maasen of Joke van der 
Feest (zie de telefoonnummers bij de 
bestuursinformatie). 
JM 
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BALLEN 
Onze vaste columnist Hans Klaase werd dit keer geïnspireerd door de sneeuw. Hij 
stuurde een column in over sneeuwballen en ballenpret. 
Is tennis dan toch een ballensport? 
 
Een vooruitziend blik is mij niet gegund. 
Daarom kan ik ook geen 
weersverwachting voorspellen. Dat het 
leven een amateur-columnist niet over 
geplaveide paden gaat wist ik wel, maar 
dat een columnist met zijn handen in het 
haar zit (vanwege de tintelende vingers) 
heb ik nog nooit meegemaakt. De 
voormalige redactiekamer kamer is niet 
warm te krijgen en buiten vriest dat het 
kraakt. Niet moeilijk om iets te bedenken 
als je auto onderweg een paar keer met 
sneeuwballen wordt bekogeld.  
 

 
Hans werd bekogeld met sneeuwballen… 
 
Dat is toch weer iets anders dan met 
tennisballen te worden bekogeld. Om 
ballen komend seizoen beter te ontwijken, 
sorry, beter te slaan, heb ik deze winter 
maar eens de draad van tennislessen 
opgenomen. Zowaar bleek de baan tot 
één na laatste les goed bespeelbaar. Op 
de laatste lesochtend was het meer het 
betere plopwerk. Ik leerde weer de ballen 
zodanig te plaatsen dat de tegenstander 
(de tennisjuf) er niet meer bij kon komen. 
Tenminste, dat is de bedoeling van de 
lessen. Niet lief zijn voor elkaar. De bal 
gewoon zodanig slaan dat je tegenstander 

er niet meer bijkan. Maar dan wel binnen 
de hekken en speelveld blijven. Dat de 
trainster van het kraaiennest enthousiast 
kan zijn bleek wel op deze 
zaterdagochtenden. Goed zo, goed zo, ga 
door, ga door. Regelmatig hing mijn tong 
op de schoenen maar als een bezetene 
probeerde ik de ballen zo goed mogelijk te 
plaatsen.  
Wat mij opviel was dat haar ballenbak, bij 
al dat ge-les en gehijg na het verplichte 
ballenverzamelnummertje toch aardig vol 
bleek te zijn en vooral te blijven. Een 
stukje verantwoording van de juf sprak 
boekdelen.  
 
Heel anders ging het in het verleden met 
de ballenkanon ballen er aan toe. In rap 
tempo zag je de partij slinken. Schiet dat 
kanon dan zover dat ze niet meer 
achterhaald kunnen worden? Of zijn die 
ballen met een wijde boog door het zwerk 
in het lover verdwenen cq. in de plomp 
gelazerd waarna het hoogheemraadschap 
ze bij een stinkend gemaaltje uit het water 
kon vissen. Volgens mijn zeer bescheiden 
mening is dit allemaal onzin. Tennissers 
met ballen houden van hun ballen. 
Tennissers zonder ballen zorgen er voor 
dat ze het gemis compenseren. 
 
Gelukkig is niet iedereen hetzelfde anders 
zag je alleen nog maar lesballen uit de 
tennistassen rollen. Natuurlijk zijn er nette 
tennissers genoeg die dat niet doen. 
Natuurlijk zijn er ook tennissers die liever 
hun ballen thuis houden. Stel je voor dat 
ze slijten! 
Natuurlijk moet je wel tennissen, maar 
hoe? Natuurlijk is dat geen vraag voor 
deze sporters. Dat wordt gewoon lenen. 
Natuurlijk wel lekkere harde ballen en niet 
van die ploffers die bijna tussen je snaren 
doorschieten van slappigheid. Lekker om 
een tenniselleboog te kweken waarna de 
sportmasseur je lekker kan verwennen  
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vervolg ballen 
met zijn gekneed en warmtegolven. 
Natuurlijk kan je niet meer de 
verenigingswedstrijdballen gebruiken om 
een potje te tennissen. Dat gaat sinds 
vorig jaar niet meer. Alle ballen moesten 
keurig in de doosjes worden gestopt. 
Natuurlijk moest dat, maar gebeurde niet 
en natuurlijk verdween er wel eens een 
bal. 
 
Jammer genoeg heb ik geen vooruitziende 
geest en sta ik met beide benen stevig op 
de grond in plaats van er boven te 
zweven. Anders is deze column niet de 
moeite waard om te maken. Jammer 
genoeg zal het komende seizoen vergaan 
als de voorgaande seizoenen. Je ballen in 
de gaten houden en de afzwaaiers direct 
terughalen. Jammer dat dit een ballenstuk 
is geworden. 
 
Hans Klaase 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Pagina 19  

DERDE WINTERCOMPETITIE 
In navolging van twee vorige winterseizoenen is ook dit jaar tijdens de wintermaanden 
met volle overgave gestreden voor de hoogste eer: de wisselbekers voor de 
winterkampioenen in de gemengd dubbel– en herendubbelcompetitie. Een impressie. 
 
Opvallend fenomeen bij de 
wintercompetitie is dat het altijd lang duurt 
voor de strijd op gang komt. Vanaf eind 
november kunnen de dames en heren het 
strijdperk betreden, maar er wordt in 
december nauwelijks een wedstrijd 
gespeeld. In januari beginnen de 
stoutmoedigen en degenen die vorig jaar 
in tijdnood kwamen. Pas in februari rinkelt 
de telefoon regelmatig en worden er veel 
afspraken gemaakt. In maart is het 
spitsuur op de baan omdat alle 
wedstrijden voor 3 april gespeeld moeten 
worden. 
Tel daar bij dat er af en toe wedstrijden 
moeten worden uitgesteld voor griepjes, 
pijntjes en ander ongemak. En dan valt 
half februari de winter in… 
Wat zag ons tennispark er fantastisch uit! 
Er is waarschijnlijk geen mooiere 
tennisaccommodatie in het land.  

Mooi hè? 

 
Winterstop in maart. 
 
De deelnemers aan de wintercompetitie 
zullen het allemaal met gemengde 
gevoelens hebben aangekeken. Vooral bij 
de dappere damesdubbels zijn er heel wat 
afspraken gemaakt en afgezegd en 
opnieuw gemaakt en niet doorgegaan en 
opnieuw gemaakt… Susan Klaase, Ingrid 
Brand, Joke Bettinger, Agaath van Klaren, 
Annelies Bannink, Ineke Bueno, José 
Stortelder, Marjolein Volman, Annemiek 
Volker en Jannie van Rossum moeten 
onderhand langer met elkaar 
getelefoneerd hebben dan op het veld 
gestaan. Hou vol dames. Alle heren 
verheugen zich erg op de finalewedstrijd 
op 3 april. 
Komt allen, want de activiteitencommissie 
verwacht drie spetterende finales: 
damesdubbel, gemengd dubbel en 
herendubbel. Wie worden de 
winterkoninkjes van 2005? 
JM
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OPWARMEN EN AFKOELEN 
Zelden zie je op onze banen iemand een echte warming-up doen. Generen we ons? 
Het is echt bewezen dat je op deze manier blessures kunt voorkomen. Gezien de 
gemiddelde leeftijd van onze senioren, toch maar weer een pleidooi voor een echte 
warming-up. Een schriftelijke instructie met verhelderende plaatjes. 
JM 
 
Voordat je gaat tennissen is het belangrijk dat 
je aandacht besteedt aan je warming-up. Door 
een warming-up te doen bereid je je zowel 
fysiek als mentaal voor op de lichamelijke 
inspanning die je gaat leveren. Daardoor 
neemt de kans op blessures af, verbeteren je 
tennisprestaties en neemt tennisplezier toe! 
Na afloop van het tennissen is ook de cooling-
down van belang. Die zorgt ervoor dat het 
lichaam geleidelijk weer tot rust komt. Hierdoor 
worden afvalstoffen beter afgevoerd (= minder 
spierpijn) en herstelt het lichaam sneller.  
Een goede warming-up bestaat uit inlopen, 
rekoefeningen en inspelen. Gemiddeld duurt 
een warming-up ongeveer 12 minuten. Tijdens 
de warming-up wordt warme en gemakkelijk 
zittende kleding aanbevolen. Voor alle 
rekoefeningen geldt: 
Beweeg langzaam, forceer niets; rekken mag 
geen pijn doen.  
Houd de uiterste stand 10 seconden vast.  
Ontspan daarna langzaam en schud uw 
spieren los.  
Voer iedere oefening zowel links als rechts uit.  
Herhaal alle oefeningen 2-3 keer met  
korte pauzes.  
De warming-up 
Begin het tennissen met een warming-up. 
Hierdoor bereidt u zich zowel fysiek als 
mentaal voor op het tennissen en verkleint u 
de kans op blessures. De warming-up bestaat 
uit inlopen, rekoefeningen en rustig inspelen. 
Sluit de training of wedstrijd af met een 
cooling-down. 
 
 
1. INLOPEN (5-10 
minuten) 
rustige looppas (2-3 
minuten)  
kleine passen  
voeten goed 
afwikkelen  
armen ontspannen en 

ok 

, huppelen, zijwaartse passen 
n armzwaaien 

. REKOEFENINGEN 

er 

 rechtervoet een stap 

icht over 

hterknie en houd de 

oud de linkerhak op de vloer  

t een 

sgewicht op 

oud de linkerhak op de vloer  

venbeen 

rizontaal op een 

en houd 
beide benen gestrekt  

zijde bovenbeen (Quadricep

staan en zoek steun met 

naar 
at u rek voelt in het 

oud uw bovenlichaam goed rechtop 

e voetzolen plat tegen elkaar 

d het bovenlichaam en het 

 ellebogen op de binnenkant van 
de knieën  

meebewegen  
bij voorkeur o
andere dynamische 
oefeningen zoals
e
 
  

2
 

2.1. Lange kuitspi
(Gastrocnemius) 
maak met de
naar voren  
breng het lichaamsgew
naar het rechterbeen  
buig rec

linkerknie gestrekt  
h
 
2.2. Korte kuitspier (Soleus) 
maak met de rechtervoe
kleine stap naar voren  
houd het lichaam
het linkerbeen  
buig de romp naar voren  
h
 

2.3. Achterzijde bo
(Hamstrings) 
leg het been ho
hek of bankje  
houd de rug recht  
buig de romp naar vor

 
2.4. Voor s 
femoris) 
ga rechtop 
één hand  
buig uw been  
pak de enkel vast en trek de hiel 
de billen totd
bovenbeen  
de knie wijst naar beneden  
h

 
2.5. Lies (Korte adductoren) 
ga zitten in de kleermakerszit  
zet d
aan  
hou

hoofd rechtop  
druk met de
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2.6. Lies (Lange adductoren) 
ga in de spreidstand staan  
tenen en voeten wijzen naar 
voren  
buig één been; de knie is 
recht boven de voet  

lichaam  

 

(de 
 wijzen)  

nzijde van de onderarm  

n

 een laag 

alle slagen 

at de intensiteit geleidelijk oplopen  
 

geef met het gestrekte been druk schuin naar 
beneden  
houd het bovenlichaam recht  
 

2.7. Grote lendenspier en lage rug 
(Iliopsoas) 
ga met een rechte rug tegen de muur 
staan  
pak uw rechterknie en trek deze naar 
uw borst  
houd uw lichaam recht tegen de muur  

 
2.8. Grote lendenspier (Iliopsoas) 
plaats het rechterbeen in een 
hoek van 90° vooruit  
de linkerhak raakt de grond 
niet  
druk de heup en het 
linkerbovenbeen voorwaarts 
en naar beneden  
houd het bovenlichaam recht  
 

2.9. Buitenzijde bovenbeen (Tractus 
Iliotibialis en quadratus lumborum) 
voor rekken van het linkerbeen: kruis 
je linkerbeen zover mogelijk achter 
je rechterbeen.  
breng je linkerarm omhoog en buig 
nu zover mogelijk naar rechts, totdat 

je rek voelt in je linkerzij en aan de buitenzijde 
van je linkerbovenbeen  
 
2.10. Bilspieren (Gluteus en piriformis) 
ga op de grond zitten en zet het linkerbeen 
over het gestrekte rechterbeen, 
ter hoogte van de knie.  
de linkerarm steunt het 
gestrekte boven
kijk over de linkerschouder  
de rechterelleboog drukt de linkerknie naar de 
andere kant  

2.11. Lage rug (erector trunci 
lumbalis) 
Leg uw handen op een hek of 
boarding  
Uw voeten staan in een kleine 

spreidstand plat op de grond  
Laat de romp naar achteren zakken  
 
 
 

2.12. Achterzijde bovenarm (Triceps 
Brachialis) 
leg de rechterhand bovenhands op de 
schouderbladen  
duw met uw linkerhand de hand verder 
naar beneden  
houd uw rug zoveel mogelijk recht  
 
 

2.13. Achterzijde schouder 
(infraspinatus) 
leg de linkerhand op uw 
rechterschouder  
houd de linkerarm horizontaal  
pak met de rechterhand de 
linkerelleboog vast  

trek de linkerarm over de rechterschouder  
kijk over de linkerschouder  
2.14. Buitenzijde onderarm (Extensoren) 
steek uw arm gestrekt naar voren, met 
de handrug naar boven, terwijl de 
vingers naar beneden wijzen  
pak met de andere hand de handrug 
vast en buig de pols nog wat verder 
totdat u spanning voelt aan de 
buitenzijde van de onderarm  
 
 

2.15. Binnenzijde onderarm 
(Flexoren) 
steek uw arm gestrekt naar voren, 
met de handpalm naar boven 
vingers blijven naar beneden
u voelt nu spanning aan de 
binne

 
 
4. INSPELEN  
(5-10 minuten)  
begin het inspele  
met minitennis  
begin in
tempo  
neem 
door  
zorg voor veel balcontacten  
la
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Koel genoeg? 
 
COOLING-DOWN 
Na afloop van het tennissen is een cooling-
down ook van belang om spierpijn e.d. te 
voorkomen.  
 
 

 
 
 
  
 
De cooling-down wordt na het tennissen ten 
onrechte vaak vergeten. Jammer, want voor je 
lichaam is de cooling-down van groot belang. 
Zorg dat je bij een cooling-down in koud weer 
warme kleding aantrekt om te snelle afkoeling 
te voorkomen.  
 
 
Een goede cooling-down: 
Bestaat afwisselend uit rekken en bewegen  
Duurt vijf tot tien minuten  
Begint en eindigt met een rustig loop- of 
dribbelpas  
Voor de cooling-down kun je dezelfde 
rekoefeningen doen als bij de warming-up. 
 
KNLTB, 2005 
 
Dit is een volledig herziene versie van een 
artikel dat in 1999 ook al eens in Gekras heeft 
gestaan. 
Tekst en tekeningen komen uit een officiële 
KNLTB publicatie in het kader van de actie 
Tennis Blessurevrij. 
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JAARVERSLAG BAANCOMMISSIE EN ACTIVITEITENCOMMISSIE 
Een aantal commissies, waaronder de baancommissie, heeft zijn best gedaan om een 
jaarverslag 2004 te schrijven. Sommige verslagen werden pas tijdens de 
jaarvergadering uitgereikt. Vanwege al het werk dat deze commissieleden doen én om 
u goed te informeren, drukken wij hun verslag af in Gekras. 
 
JAARVERSLAG BAANCOMMISSIE 2004 
t.b.v. Jaarvergadering TV “Het 
Kraaienveld” 2005 
 
In 2004 zijn weer de routineklussen 
gedaan, zoals daar zijn: groenvoorziening, 
baan schoonvegen, mosbestrijding en 
diverse kleine klussen. 
Aan de straatkant hebben we een aantal 
bomen en struiken verwijderd. Dit om 
beter zicht te hebben vanaf de straat wat 
er zich op de banen afspeelt. Dit in het 
kader van misbruik. 
De firma Wijnbergen heeft begin januari 
2005 de bestrating van de tennismuur 
gelegd. Tevens is de kooi weer 
gerepareerd. We hebben geen voorzorgen 
kunnen treffen om het geluid te 
verminderen, domweg omdat er geen 
goed plan was. In de praktijk zal nu 
moeten blijken hoe het uitpakt met de 
eventuele lawaai-overlast. Wil iedereen 
hier alert op zijn? 

Hoe is de baan, commissie? 
 

 
Een aantal klussen moet nog uitgevoerd 
worden. Dit zijn: het slot van het schuurtje 
repareren, het ballenkanon nakijken en de 
tennisballen van de club merken, zodat ze 
herkenbaar zijn.  
Ook de bevestiging van het tennisnet in 
het midden op de baan blijft een punt van 
aandacht. 
Iedereen die heeft meegeholpen, van 
harte bedankt. 
 
Namens de baancommissie, 
Fokko Sijtsma 
 
 
 
JAARVERSLAG 
ACTIVITEITENCOMMISSIE 2004 
 
De activiteitencommissie bestond het 
afgelopen jaar uit : Joke v.d. Feest, Susan 
Klaase, Marc Peeters en Bonne 
Buurmans. 
Susan gaat helaas de commissie verlaten 
en we zoeken  nog naar een invulling van 
de ontstane vacature. 
In chronologische volgorde waren er de 
volgende activiteiten : 
 
• De wintercompetitie werd dit jaar 

voor de tweede keer gespeeld. De 
finales waren op zaterdag 3 april, 
voorafgaand aan het 
openingstoernooi. 
Winnaars waren : Marjolein Volman en 
Huib Stekelenburg in het 
gemengddubbel en Rob Fokker en 
Huib Stekelenburg in het herendubbel 

• Ook op 3 April werd het 
openingstoernooi gespeeld met een 
teleurstellende opkomst van 
uiteindelijk slechts 8 personen. Met 
een ingekort programma, vanwege 
wind en regen, was dit dus helaas 
geen goed begin van het nieuwe 
tennisseizoen. 
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vervolg jaarverslag  
• Op zaterdag 5 juni werden de finales 

van de dubbelkampioenschappen 
dames en heren gespeeld, nadat in 
de 3 voorafgaande weken de 
voorronden werden afgewerkt  Er 
deden in totaal 5 dames- en 5 
herenteams mee. 
Winnaars waren : Marjolein Volman en 
Charlotte Verbunt bij het damesdubbel 
en Roger Snell en Jan Maasen bij het 
herendubbel 

• Het beginnerstoernooi ging dit jaar 
wegens te weinig deelnemers niet 
door. In 2005 willen we het 
midzomertoernooi combineren met 
een kennismaking met nieuwe leden 
en dan geen apart beginnerstoernooi 
meer organiseren. 

• Het midzomertoernooi op 
vrijdagavond 25 juni met een goede 
opkomst van 13 deelnemers was een 
echt handicaptoernooi. Met een wortel 
in de mond moesten de deelnemers 
hun wedstrijden spelen! 

• Op 21 aug. begonnen de voorronden 
voor de clubkampioenschappen in 
de categorieën dames- en herenenkel 
en gemengddubbel. Heeft het 
herenenkel elk jaar een goede 
bezetting, bij het damesenkel is het al 
jaren stabiel met slechts 3 
deelneemsters. 
De finales werden gespeeld op 
zaterdag 18 sept. , dezelfde dag 
waarop ook de 
jeugdkampioenschappen gespeeld 
werden. Winnaars waren :Marjolein 
Volman en Joop v. Raak bij het 
gemengddubbel, Joke Bettinger bij het 
damesenkel en Rob Fokker bij het 
herenenkel 

• Een aardig initiatief dit jaar waren de 
wedstrijden tussen de 
jongenskampioenen en 
seniorherenkampioenen die kort na de 
clubfinales werden gespeeld. 

• Het slottoernooi tenslotte werd op 
zondag 24 okt. gespeeld en had een 
goede opkomst van 15 personen. 

 
 
 

 
 
• De maandagavond herentoss had in 

2004 traditioneel weer een goede 
bezetting. Dit in tegenstelling tot de 
gemengde vrijdagavondtoss.  
Telkens weer blijkt de opkomst van 
dames op deze avond erg magertjes. 
Mogelijk kunnen we deze avond in 
2005 combineren met een 
laddercompetitie. 

• Inmiddels is de wintercompetitie weer 
in volle gang. Voor het eerst dit 
seizoen is er ook een damespoule met 
maar liefst 5 teams. 

 
Tenslotte nog een punt over het betalen 
van deelnemerskosten aan vooral winter-
competitie, dubbel- en 
clubkampioenschappen, dus toernooien 
die meerdere weken duren. 
Het blijkt ieder jaar voor de 
activiteitencommissie weer extra 
inspanning te vergen om van alle 
deelnemers dit geld binnen te krijgen. 
 
De activiteitencommissie. 
 
 
 
 
 

 
Help de activiteitencommissie en betaal snel 
en op eigen initiatief! 
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COMPETITIEPROGRAMMA 2005  
We hebben een nieuwe competitieleider in de persoon van Joke van der Feest. Zij is, 
namens de club, het officiële contact met de KNLTB voor de wedstrijdprogramma’s en 
andere competitiezaken. Joke verschafte ons de volgende informatie. 
 
Heren 35+, zaterdagmiddag 
De teamcaptain van dit team is Marc 
Peeters. Marc heeft een groot aantal 
heren op zijn lijstje. Er is geen vast team, 
maar dat zal het speelplezier niet minder 
maken. 

 
Marc 
 
Dit team is ondergebracht in een poule 
van acht verenigingen. Er worden dus 
zeven wedstrijden gespeeld. 
 
09 april Voordaan1-Kraaienveld1 
16 april Kraaienveld1-Loosdrecht1 
23 april Metgensbleek1-Kraaienveld1 
07 mei Kraaienveld1-Cromwijck1 
21 mei Volta1-Kraaienveld1 
28 mei Kraaienveld1-Hoogerheide1 
04 juni Bosheim3-Kraaienveld1 
 
Inhaaldagen zijn 30 april, 1 mei, 5 mei, 16 
mei en 1juni. 
 
Jongens tm 17 jaar, zondagmiddag 
Dit team wordt begeleid door Agnes van 
Dijk.  

 
Agnes 
 
Het team bestaat uit Roel van Dijk, Rick 
Pul, Rutger Verhoef en Arjan van Noort. 

 
Het team speelt zes wedstrijden in een 
poule van zeven verenigingen. 
 
10 april Vrij 
17 april Loenen2-Kraaienveld1 
24 april Kraaienveld1-Loosdrecht1 
08 mei Woerde1-Kraaienveld1 
22 mei Hilverheide1-Kraaienveld1 
29 mei Kraaienveld1-Nieuwkoop1 
05 juni Kraaienveld1-Nederhorst1 
 
Meisjes tm 12 jaar, woensdagmiddag 
Dit team wordt begeleid door Ingrid Brand.  

 
Ingrid 
 
Het team bestaat uit Fieke van Klaren, 
Marjolein van Zijtveld, Eline Geurtsen, 
Veerle Driessen en Bianca Brand. 
Het team speelt drie wedstrijden in een 
poule van vier verenigingen. Daarna 
spelen de nummers 1 en 2 uit de poule 
tegen de nummers 1 en 2 van een andere 
poule; de nummers 3 en 4 uit de poule 
spelen tegen de nummers 3 en 4 van die 
andere poule 
 
06 april Kraaienveld1-Blauwe Reiger1 
13 april Luck Raek1-Kraaienveld1 
20 april Hercules1-Kraaienveld1 
27 april (inhaaldag) 
11 mei (2e ronde) 
18 mei (2e ronde) 
25 mei (2e ronde) 
 
Bericht van Ingrid: Let op meiden! 
Jullie kunnen in verband met de 
tenniscompetitie dus niet deelnemen 
aan het schoolvoetbaltoernooi dat 
plaatsvindt op 6, 13 of 20 april. 
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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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DE JEUGDFOTO 
 

 
Onze club stimuleert de jeugd terecht om tennislessen te nemen. Hier staat Rick Pul klaar om een 
dubbelhandige backhand te slaan tijdens de training van het jongensteam. Op de achtergrond staat 
Jacquelien Roost, onze trainster, die de bal heeft aangeslagen. 
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ACTIVITEITENAGENDA 2005 JUNIOREN 
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 

 Maandag 
28 maart 2005 
(tweede paasdag) 

Openingstoernooi Jeugd 11.00 BS 
VO 

 Vrijdag  
15 april 2005 

Start vrijdagmiddagtoss  16.00 – 17.00 
17.00 – 18.30 

BS 
VO 

 Zaterdag  
14 mei 2005 

Clubkampioenschappen Dubbelspel  BS 
VO 

 Zondag 
5 juni 2005 

Finales Clubkampioenschappen 
Dubbelspel; Jeugd en Volwassenen 

Vanaf 13.00 BS 
VO 

 Zondag  
26 juni 2005 

Kind/Oudertoernooi 11.00 – 17.00 BS 
VO 

 Vrijdag 
19 augustus 2005 
26 augustus 2005 
2 september 2005 
9 september 2005 
16 september 2005 

Clubkampioenschappen 16.00 – 17.00 BS 

 Vrijdag 
19 augustus 2005 

Start clubkampioenschappen enkelspel en 
Gemengd Dubbel 
 (toss vervalt) 

Op afspraak VO 

 Zondag 
18 september 2005 

Finale clubkampioenschappen enkelspel 
en gemengd dubbel voor jeugd (VO) en 
volwassenen 

Vanaf 11.00 VO 

 Vrijdag 14 oktober 
2005 

Slottoernooi voor de jeugd (BS) 16.00 – 19.00 BS 

 Zondag  
16 oktober 2005 

Slottoernooi voor de jeugd (VO) 11.00 VO 

 
 
Voor de toss vragen wij € 0,50 ct. per keer als bijdrage voor de inrichting van het clubhuis; gewone 
toernooien kosten €1,50 en voor kampioenschappen vragen wij €2,50. Graag toernooien en 
kampioenschappen bij aanmelden betalen.  
 
Denk er aan om je op te geven voor alle activiteiten tijdens het openingstoernooi! 
 
Om je op te geven voor het openingstoernooi, kun je bellen naar de leden van de jeugdcommissie.  
Zie de telefoonnummers op de rechter bladzijde. 
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BERICHT VOOR ALLE JEUGDLEDEN OVER TENNISLESSEN 
De jeugdcommissie heeft voor alle nieuwe en tweedejaars jeugdleden weer 
tennislessen georganiseerd. Onze club vindt het erg belangrijk dat jullie goed leren 
tennissen. Techniek is de basis van het spel en met een goede techniek wordt het ook 
leuker en spannender om te spelen. Lees daarom het onderstaande stukje aandachtig! 
 
 TENNISLESSEN JEUGD 2005/2006 
  
Jacqueline Roost organiseert samen met 
de jeugdcommissie van TV 't Kraaienveld 
komend seizoen weer tennislessen voor 
beginners en gevorderden. 
  
Een les duurt 50 minuten. Op de volgende 
dagen en tijden kunnen er lessen gevolgd 
worden: 
- zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur. 
- woensdag tussen 18.30 en 20.30 uur. 
Eventueel kunnen we in overleg deze 
tijden iets wijzigen.  
De eerste lessen zijn op woensdag 13 
april en zaterdag 16 april 2005. Er zijn 8 
lessen vóór de zomervakantie en 4 er na. 
  
De club vindt het belangrijk dat nieuwe 
leden en de hieronder genoemde 
tweedejaars leden, tennisles volgen. 
Daarom is voor hen het lesgeld per 12 
lessen € 32,-. 
De tweedejaars zijn: Julia Mientjes, Lara 
Nieman, Zegert Verhoef, Floris 
Blankert, Marjolein van Zijtveld, Laura 
en Frank Dijkstra, Thijs en 
Veerle Driessen, Marco Swaap, Melissa 
de Graaf, René Verhoef en Rutger 
Verhoef. 
  
Overige leden die graag lessen willen 
volgen betalen € 64,-. 
Het lesgeld kan tijdens de eerste les 
contant worden voldaan aan één van de 

jeugdcommissieleden of vóór deze les aan 
huis gebracht worden bij Annemiek, 
Marleen of Ingrid. 
  
Het is verstandig je zo snel mogelijk op te 
geven bij de jeugdcommissie. Evt. kun je 
ook bellen of mailen. Laat het ons in ieder 
geval weten vóór 29 maart a.s. 
  
We willen graag de volgende gegevens 
van je hebben voor de planning: 
  
OPGAVESTROOK 
  
Naam: 
  
Adres: 
  
Telefoonnr.: 
  
Leeftijd: 
  
1e jaars/2e jaars/gevorderde: 
  
Voorkeursdag/tijd: - 1e keuze: 
                            - 2e keuze: 
                             - 3e keuze: 
  
Andere leden met wie je graag in het 
groepje wil: 
  
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------- 

  
 
Jeugdcommissie  Telefoon  E-mailadres 
 
Annemiek Volker   0346 – 282023 a.volker@planet.nl 
Roger Snell    0346 – 281037 rsnell@wolmail.nl 
Yolanda Groot   0346 – 281948  
Marleen van Walbeek 0346 – 281075 marleenvanwalbeek@hetnet.nl 
Ingrid Brand    0346 – 281113 brand216@zonnet.nl 
Gerard Brand   0346 – 281113 brand216@zonnet.nl 
Agnes van Dijk  0346 – 281909  
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JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 
Vooral bij de jeugdcommissie was het zuur dat het verslag pas tijdens de ALV werd 
uitgereikt. Annemiek Volker had het verslag namelijk op tijd ingeleverd, maar door een 
misverstand is het niet bij de vergaderstukken terecht gekomen.
 
JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 
2004 
De Jeugdcommissie van “t Kraaienveld 
bestond in het jaar 2004 uit Ingrid Brand, 
Agnes van Dijk, Yolande Groot, Roger 
Snell, Annmiek Volker en Marleen van 
Walbeek. Gerard Brand stond hen op vele 
manieren bij in hun werk, zowel met 
ideeën, als met leuke foto’s en 
onderhoudende stukjes in het clubblad en 
last but not least met het begeleiden van 
de jeugd op de banen en tijdens de 
competitie. Daarnaast waren er de 
onmisbare hulp en aanmoediging tijdens 
wedstrijden van alle ouders. 
 
Toen het seizoen startte rondom het 
openingstoernooi, dat druk bezocht werd, 
waren er ongeveer 45 jeugdleden. Dit 
ledental breidde zich uit met 9 nieuwe 
jeugdleden. De piek van 59 jeugdleden in 
2003 werd dit jaar niet bereikt. Wel waren 
er wederom rond de 30 jeugdleden die 
tennisles volgden bij onze trainster 
Jacqueline Roost op zaterdagmorgen en 
dinsdagavond. De samenwerking met 
haar is dit jaar gecontinueerd en 
geïntensiveerd tot een ieders  
tevredenheid. 

Training geïntensiveerd… 

 
Er deed zich in 2004 een nieuwe situatie 
voor met betrekking tot de competitie van 
de KNLTB. Er werd door de oudere jeugd 
op zondag gespeeld en op de 
woensdagmiddag speelde er een 
meisjesteam. Dit team stond onder leiding 
van Ingrid en Gerard Brand.  De meisjes 
presteerden heel goed zoals uitgebreid 
beschreven is in het clubblad. De 
teamleden waren Lisette, Bianca, Veerle, 
Eline, Fieke , Marjolein en Lois. 
Op zondag speelden in de 2e klasse de 
oudere jongens onder leiding van Agnes 
van Dijk. Ook zij presteerden goed op dit 
toch al pittige niveau. De teamleden waren 
Roel, Eric, Arjan, Rick, Nick, Mike en 
Rutger. 
 
 
Omdat de teams officieel te groot waren 
heeft de jeugdcommissie voor 2005 zelf 
een team van vier spelers/speelsters 
samengesteld met een of twee vaste 
reserves. Ook is besloten dat diegenen die 
competitie spelen verplicht de vier extra 
tennistrainingen in maart moeten volgen. 
 
Het beleid van de jeugdcommissie is er op 
gericht om zoveel mogelijk jeugdleden ook 
daadwerkelijk actief aan het tennissen te 
houden om zo hun spelniveau en het 
plezier in samen tennissen te versterken. 
Twee competitieteams, de 
vrijdagmiddagtoss voor de 
basisschoolleeftijd en voor de leerlingen 
van het voortgezet onderwijs, de 
tennislessen en de toernooien tussen al 
deze vaste activiteiten door, hebben er 
voor gezorgd dat ongeveer 75% van alle 
jeugdleden regelmatig tennist. Ze vormen 
daardoor niet alleen in aantal, maar ook in 
speeluren op de banen een substantieel 
en levendig deel van onze vereniging. 
 
Steeds terug kerende activiteiten zoals 
competitie, lessen en toss zijn beter 
bezocht dan de aparte toernooien. 
Uitzondering hierop vormt het kind- 
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vervolg jeugdcommissie 
oudertoernooi dat ook dit jaar weer een 
succes was. Ook de 
clubkampioenschappen zijn niet meer weg 
te denken. De mogelijkheid om in een of 
andere categorie een medaille te winnen, 
spreekt veel jeugdleden aan. 
 

Veel medailles winnen… 
 
Nieuw ingestelde regels zoals het minder 
gemakkelijk introduceren van vriendjes en 
vriendinnetjes die geen lid zijn, zijn goed 
opgevat. Er is daardoor veel onderling 
getennist in plaats van met niet-leden. 
Ook het gevoel dat alle leden 
verantwoordelijk zijn voor elkaar en het feit 
dat er daadwerkelijk meer toezicht  is 
geweest en belangstelling voor de jeugd, 
hebben een positief effect gehad. 
Gezamenlijke activiteiten van 
volwassenen en jeugd hebben veel 
waardering gekregen. Nieuw was in dit 
verband een mini-toernooi van vier oudere 
jeugdleden en vier senioren dat in 2005 
zijn vervolg krijgt. 
  
In 2005 zullen er weer twee 
competitieteams zijn, een op 
woensdagmiddag en een op zondag. 
Verder hopen we de contacten met kleine 
tennisverenigingen in de omgeving weer 
aan te halen. Mogelijk gaat onze trainster  
 

 
enkele extra activiteiten met de jeugd 
ndernemen. 

ntal van 

 van 
 hiervoor belangrijke 

oorwaarden.   

 

o
 
De jeugdcommissie hoopt het lede
rond de 50 ook in 2005 te kunnen 
behalen. Het gezinslidmaatschap, de 
verplichte en gesubsidieerde lessen (in de 
eerste twee jaar) en het enthousiasme
de jeugd zelf zijn
v
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HIER HAD UW ADVERTENTIE 
KUNNEN STAAN !!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOOR €25, €45 OF €75 BENT U IN 2005 
VRIEND VAN HET KRAAIENVELD 

 
 
 

Ook in 2005 kunnen we de steun van de Vrienden van het Kraaienveld goed gebruiken, 
bijvoorbeeld voor de verdere inrichting van het clubhuis en het terrein. 

GEKRAS biedt U de mogelijkheid om te adverteren bij circa 100 gezinnen in Westbroek en 
Tienhoven. Gezinnen, die interesse hebben in sport, gezondheid, een goed leven, kinderen en 

activiteiten buiten de deur. 
Deze gezinnen kunnen interessant zijn voor elke ondernemer in Westbroek, Tienhoven, 

Maarssen en Maartensdijk. U kunt deze gezinnen bereiken met een pakkende advertentie. 
Voor €25 vult u in drie nummers van Gekras een kwart pagina. Voor €45 heeft u een halve 

pagina en voor €75 is deze hele bladzijde voor u. 
Bij wijze van aanbieding kunt u ook al in het aanstaande decembernummer van ons blad 

adverteren en u betaalt alleen voor de advertenties in 2005. 
Heeft u interesse? Bel of mail Jan Maasen (0346-281006; jmaasen@euronet.nl). 

 
 

VOOR €25, €45 OF €75 HEEFT U IN 2005 
EEN ADVERTENTIE IN GEKRAS 

 

mailto:jmaasen@euronet.nl
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	OPWARMEN EN AFKOELEN
	  
	 
	 
	 
	JAARVERSLAG BAANCOMMISSIE EN ACTIVITEITENCOMMISSIE
	 
	COMPETITIEPROGRAMMA 2005 
	 
	Heren 35+, zaterdagmiddag
	Jongens tm 17 jaar, zondagmiddag
	Meisjes tm 12 jaar, woensdagmiddag
	Ons adres:   Gageldijk 53a in Maarssen
	 


	DE JEUGDFOTO
	ACTIVITEITENAGENDA 2005 JUNIOREN
	 BERICHT VOOR ALLE JEUGDLEDEN OVER TENNISLESSEN
	OPGAVESTROOK

	JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE

