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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 Niek Janssens  Tolakkerweg 108 Holl. Rading 
Secretaris  Hans Volman  Ds Ulferslaan 21 Tienhoven 0346-281186 
Bestuurslid (ledenadm) Teuni Böcker  Dr Welfferweg 86a Westbroek 0346-281510 
Bestuurslid (BC) Fokko Sijtsma  Ln van Niftarlake 64a Tienhoven 0346-281612 
Bestuurslid (Gekras) Jan Maasen  Wolkammerweg 26 Westbroek 0346-281006 
Bestuurslid (AC) vacature 
 
 
Activiteitencie: Bonne Buurmans Wolkammerweg 6 Westbroek 0346-281290 

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

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

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

  Roger Snell  Kerkdijk 149  Westbroek 0346-281037 
   Ingrid Brand  Ds Ulferslaan 23 Tienhoven 0346-281113 
   Gerard Brand  Ds Ulferslaan 23 Tienhoven 0346-281113 
   Marleen van Walbeek Dr Welfferweg 46 Westbroek 0346-281075 
 
Barcommissie: Co Daalhuizen  Wolkammerweg 36 Westbroek 0346-281953 

 Teuni Böcker  Dr Welfferweg 86a Westbroek 0346-281510 
Schoonmaak:  Koen Perryck  Dr Welfferweg 26 Westbroek 0346-282023 
 
Ledenadministratie: Teuni Böcker  Dr Welfferweg 86a Westbroek 0346-281510 
 
Trainer:  Nico Snabel  Huinerweg 4-12            3882 TE Putten 06-4120 1313 
 
Wedstrijdleider: Joke van der Feest  Bg huydecoperweg 22 Westbroek 0346-281090 
 
Contributies 2006: 
WORDEN NOG BEKEND GEMAAKT 
 
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 even andere dingen aan zijn hoofd dan onze 
tennisvereniging. Vier weken in Canada; dat is nog eens een wintersportvakantie! 
Maar Roger zou Roger niet zijn, als er niet een email kwam met als titel: ‘Chairmans 
Report’.  
 
Beste Kraaienvelders, 
 

 
Moon over Whistler. 
 
Dit is mijn boodschap uit Whistler, 
Canada! Samen met Marietta verbleef ik 
vier weken bij onze dochter, schoonzoon 
en kleinkinderen. Whistler is een prachtig 
ski-plaatsje in het westen van Canada. Het 
ligt zo’n twee uur rijden van Vancouver. 
Over 4 jaar worden hier de ski-
evenementen van de Olympische 
winterspelen gehouden. 
Verleden week was het min 25 graden 
Celsius en vandaag (1 maart) viel er 45 
centimeter sneeuw in de nacht, en het 
sneeuwt nog steeds. De sneeuw is nu veel 
te de diep om te  gaan skiën. 
 
Het is 2006 en het nieuwe tennisseizoen is 
al begonnen. De tijd gaat veel te snel.  De 
jeugd van een paar jaar geleden is al bijna 
volwassen; de veertig plussers zijn nu 
vijftig plus en inmiddels zijn er ook 
meerdere leden – net als ik - met 
pensioen!    
Is het tijd voor een nieuwe categorie van 
lidmaatschap? Nee. Ik denk het niet. Wij 
zijn allemaal tennissers! 
 
2005 was een succesvol jaar, en wij zien 
uit naar een even succesvol 2006.   

De A.L.V. was (ondanks een koud 
clubhuis) ook een succes. Wij zijn blij dat 
wij Niek Janssens als penningmeester 
welkom kunnen heten. Teuni Böcker blijft 
ook in het bestuur met 
verantwoordelijkheid voor de 
ledenadministratie.  
Ik heb het in de ledenvergadering al 
gezegd, maar nogmaals mijn dank voor al 
het harde werk van al onze vrijwilligers. 
 
Er is heel goed nieuws. Wij hebben een 
mooi windscherm op ons terras gekregen. 
Met honderd percent financiële steun van 
de Rabobank is het windscherm in maart 
gefabriceerd en geplaatst.  
We gaan er met het openingstoernooi met 
zijn allen van genieten! Ik hoop op plus 25 
graden Celsius en geen neerslag. We 
hebben lang genoeg van de winter kunnen 
genieten. De tijd om te skiën is voorbij. 
 
 

 
This is Roger, skiing. 
 
Dus - iedereen alsnog een sportief en 
blessurevrij tennisseizoen 2006. 
 
Roger Snell 
ook namens het bestuur. 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld distributielijst bij jmaasen@euronet.nl. Zie pagina 5! 



  Pagina 4  

 
 
ACTIVITEITENAGENDA 2006 
 
ZORG DAT U ER BIJ BENT IN 2006. 
NEEM DEZE DATA OVER IN UW AGENDA! 
 
 

 Dag: Datum: Tijd:  

X Donderdag 2 februari 2006 20.00 Algemene 
ledenvergadering. 

     

 Zondag 2 april 2006 11.00 Finales wintercompetitie 

   14.00 Openingstoernooi 

 Maandag  3 april 2006 19.30 Start herentoss 

 Vrijdag 7 april 2006 19.30 Start gemengde toss/ 
familytoss;  
junioren vanaf 14 jaar! 

 Zondag  14 mei 2006  Start voorronden 
dubbelkampioenschap 
dames- en herendubbel 

 Zondag 11 juni 2006 11.00 Finales 
dubbelkampioenschappen 
senioren en junioren 

 Vrijdag  23 juni 2006 20.00 Midzomertoernooi; 
Tevens kennismaking 
nieuwe leden! 

 Zaterdag  19 augustus 2006   Start voorronden 
clubkampioenschap dames- 
en herenenkel en gemengd 
dubbel 

 Zondag  17 september 2006  11.00 Finales clubkampioenschap 
senioren en junioren 

 Zondag  22 oktober 2006 13.00 Slottoernooi 

  Begin december 2006  Start wintercompetitie 

 
 
 
Voor informatie de activiteitencommissie: 
 
Bonne Buurmans  Wolkammerweg 6  Westbroek 0346-281290 
Joke van der Feest  Bg Huydecoperweg 22 Westbroek 0346-281090 
Marc Peeters   Kerkdijk 130   Westbroek 0346-266395 
Agaath van Klaren  Kerkdijk 55   Westbroek  0346-281144 
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VAN DE REDACTIE 
Uw redacteur heeft veel bestuursnieuws in deze Gekras verwerkt. Er staat een 
uitgebreid verslag in van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Ook het beleidsplan, 
dat in de ALV werd aangenomen, staat er helemaal in. 
Maar er is meer … 
 
Dit is een vreselijk saai nummer van 
Gekras!! 
Toch vraag ik u: Bewaar dit nummer 
alstublieft! In dit nummer staat het 
meerjarenbeleidsplan van het bestuur en 
de algemene ledenvergadering. Misschien 
leest u niet graag bestuursstukken, maar 
hier kunt u lezen wat het bestuur met uw 
vereniging van plan is in de komende 
jaren. 
 
Het bestuur heeft voor u een nieuwe vorm 
van informatievoorziening naast dit 
prachtige clubblad. 
U kunt deelnemen aan de Kraaienveld 
distributielijst (Kraaienveld@nic.surfnet.nl). 
Met een mailinglijst of discussielijst is het 
mogelijk om via een gezamenlijk e-
mailadres naar meerdere mensen een 
bericht te sturen. Via mailinglijsten kunnen 
mensen met een gedeelde interesse 
meningen, adviezen en ideeën met elkaar 
uitwisselen. 
Kraaienveld@nic.surfnet.nl geeft de leden 
van Het Kraaienveld deze mogelijkheid. 
De lijst is bedoeld om leden te attenderen 
op toernooien, activiteiten en dergelijke. 
Daarnaast kan de lijst gebruikt worden 
voor baanreservering bij 
kampioenschappen en wintercompetities. 
Het bestuur kan de lijst gebruiken om 
leden te informeren over (voorgenomen) 
besluiten of om discussies te starten over 
ontwikkelingen in de club. De leden 
kunnen ook zelf discussies over 
onderwerpen beginnen, waar het bestuur 
eventueel op kan reageren. De leden 
kunnen de lijst ook gebruiken om 
tennispartners te zoeken of om 
tweedehands tennisspullen te koop te 
vragen/ aan te bieden (mits niet 
commercieel). Wellicht zijn er nog veel 
meer mogelijkheden om de lijst te 
gebruiken. Elk initiatief is welkom. 
De lijst wordt voorlopig gebruikt naast 
andere middelen om leden te informeren. 

In het algemeen zal de lijst het snelste 
middel zijn om de leden te bereiken. 
 

Wilt u ook deelnemen aan de 
emaillijst    van het Kraaienveld? 
Stuur dan een email aan 
jmaasen@euronet.nl. 

 
Tenslotte weer dank aan de schrijvers van 
stukjes voor dit blad: Hans Volman, 
Annemieke Volkers, Nico Snabel en Roger 
Snell.  
In het volgende nummer verwachten wij 
een bijdrage van een nieuwe columnist. 
Het blijkt dat wij in onze club een lid 
hebben dat zeer bekend is in de 
tenniswereld. Hij gaat drie keer per jaar 
een bijdrage leveren met informatie ‘Uit de 
grote tenniswereld’.  
Wij hebben hoge verwachtingen van zijn 
bijdragen aan Gekras. 
 

 
Jan Maasen 
jmaasen@euronet.nl
 
Het volgende nummer verschijnt in juli 
2006; u kunt uw bijdragen inleveren tot 
15 juni. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Op 2 februari 2006 hield onze vereniging zijn algemene ledenvergadering. Dit verslag 
is een bewerking (door JM) van het officiële conceptverslag van secretaris Hans 
Volman. Het definitieve verslag wordt bij de uitnodiging van de volgende 
ledenvergadering begin 2007 meegestuurd. Wie niet zo lang wil wachten, kan bij Hans 
Volman een conceptverslag opvragen (telefoon 0346-28 1186). 
 
Opening en vaststellen van de agenda. 
De voorzitter opent de vergadering. 
Inclusief het bestuur, zijn er 17 leden 
aanwezig. 
 

 
Het bestuur; vlnr Fokko, Teuni, Roger, Jan en 
Hans. 
 
De jaarverslagen over 2005 van bestuur 
en commissies. 
De voorzitter licht zijn jaarverslag toe. Hij 
besteedt met name aandacht aan het 
nakomen van regels, waarvan 
verondersteld mag worden dat zij bij 
iedereen voldoende bekend zijn. Het gaat 
daarbij met name om het parkeren op de 
inrit bij het hek. De inrit moet vrij blijven 
om de toegang voor de boer of – in 
noodgevallen – brandweer of ambulance 
mogelijk te maken. De naleving van deze 
regel is niet alleen de verantwoordelijkheid 
van het bestuur. Ontstaan er door het niet 
nakomen schadelijke gevolgen dan kan 
ook de overtreder aansprakelijk worden 
gesteld.  
Voorlopig dient iedereen (nog steeds!) in 
de nieuwbouwwijk of bij het dorpshuis te 
parkeren. Maar onze voorzitter wil graag 
een kleine parkeerplaats achter het 
clubhuis. Met een vertegenwoordiger van 
de gemeente heeft hij een afspraak 
gemaakt om de mogelijkheid van een 
parkeerplaats verder te onderzoeken. De 

gemeente is de eigenaar van de brug, de 
boer van het inritje. 
 
Jaarverslag baancommissie. 
Er is geen commentaar op het verslag. Er 
is echter wel groot nieuws, want er komt 
een windscherm bij het clubhuis! Dit wordt 
door de RABO gesponsord voor een 
bedrag van meer dan € 3000. Een 
oplettend lid (Annemiek Volkers) heeft de 
tip gegeven, waarvoor veel dank.  
 
Gekras. 
Wederom gaat Jan voor 3 nummers. Hans 
Klaase stopt definitief als vaste columnist 
en een nieuw iemand hiervoor is dus zeer 
welkom. Voorts wordt gestreefd naar een 
e-mail service met een distributielijst, 
waardoor bij het bespreken van banen en 
het versturen van herinneringen aan de 
geplande toernooien, grote voordelen te 
behalen zijn. Gekras krijgt in de 
vergadering veel lof. 
 
Financieel jaarverslag, rapportage van 
de kascommissie. 
De penningmeester geeft haar 
commentaar.  
De contributie inkomsten zijn gestegen.  
De donatie van de RABO maakt de 
realisatie 2005 positief, maar is een 
eenmalige zaak. Na aanschaf van het 
windscherm is de waarde ervan terug te 
vinden onder de vaste activa.  
De kantine-inkomsten zijn gedaald. Voor 
de nodige inkomsten zou een middernacht 
zomertoernooi dit jaar en een toernooi met 
Groenekan bij ons, weer iets kunnen 
helpen. Ook bediening bij toernooien kan 
helpen om de omzet te verhogen. Op dit 
moment maakt de bar een marge van 30% 
(verschil tussen de opbrengsten en de 
kosten). Dit is veel te weinig, ook gezien 
de bijkomende kleine verliezen die er 
steeds optreden. Dus de prijzen moeten 
fors omhoog.  
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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
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vervolg ALV 
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Voor meer service, toezicht en een hogere 
omzet zou de barcommissie uitgebreid 
moeten worden. Teuni meldt zich aan om 
Co te helpen. 
De verzekeringskosten zijn m.n. door het  
clubhuis gestegen. 
De kascommissie (bestaande uit Joke en 
Co) heeft alles op orde bevonden. De 
commissie stelt voor decharge te verlenen 
aan de penningmeester, hetgeen 
geschiedt. De voorzitter dankt de 
kascommissie en de penningmeester. 
 

Aandacht voor de financiële verantwoording. 
 
Verkiezing van de kascommissie. 
Joke stopt reglementair, Co blijft en Jan 
Overeem treedt toe. 
 
De begroting 2006. 
De contributie gaat met 2% omhoog 
volgens de afgesproken indexering. 
Overigens lijkt het erop dat de 
noodzakelijke forse verhoging van vorig 
jaar niet veel leden heeft genoopt de club 
te verlaten.  
De firma die de banen onderhoudt moet 
nog wat nalatigheden goedmaken. Grote 
delen van de baan (m.n. de tramrails) 
hebben onvoldoende zand gekregen. De 
reparatie van baan 2 zal als compensatie 

voor het ongerief niet in rekening worden
gebrac

 
ht. Voor 2006 staat weer de volle 

heden aan. Marleen krijgt een 
ttentie. 

financiële situatie 
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 27000 

ieuwe 
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lijk is 
an de banen goed te 

beoordelen. 

prijs.  
De schoonmaak van het clubhuis wordt dit 
jaar door Koen Perryck overgenomen van 
van Marleen Volman. Mariëtta en Teuni 
bieden aanvullende en ondersteunende 
werkzaam
a
 
Maatregelen om de 
gezond te houden. 
Te verwachten is dat wij binnen niet al te 
lange tijd nieuwe banen nodig hebben. Er

mankeert, vinde
veel aanwezige
toch wel veel aan 
de baan als je he
vergelijkt met hoe 
dat elders is
nog los van 
allerlei technische 
gegevens zoal
de poolhoogte 
van het gras of de 
nalatigheden in 
het onderhoud 
het afgelopen 
jaar. De banen 
zijn van 199
waren goed voo
10 jaar
intensief gebru
Er is € 2700
gereserveerd 
maar er zal 

ongeveer € 34000 nodig zijn. Die €
leek een paar jaar geleden voldoende 
maar inmiddels is de prijs voor n
banen sterk gestegen.  
Het geld voor nieuwe banen kunnen wij nu 
wel betalen, maar ook de lening die wij 
aangegaan moet liefst binnen 10 jaar 
afgelost worden, opdat wij niet teveel 
interen op ons eigen vermogen. Half 
maart, na de onderhoudsbeurt van de 
baan, kunnen wij beter beoordelen of wij 
het nog even kunnen uitzitten of dat wij 
niet meer kunnen wachten met vervangen. 
Besloten wordt om deskundig advies in te 
roepen, bijvoorbeeld van de KNLTB, 
omdat het voor onszelf toch te moei
om de staat v
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vervolg ALV 
 

 
Niek Janssens is de nieuwe penningmeester; 
Ciska verliest hem niet uit het oog. 
 
Bestuursverkiezing. 
Fokko Sijtsma wordt herkozen en Teuni 
Böcker komt terug als algemeen lid in het 
bestuur. Niek Janssens wordt gekozen als 
nieuwe penningmeester. Aan Teuni wordt 
veel dank uitgebracht voor haar  inzet over 
zoveel jaren en één en ander wordt nog 
eens met applaus en bloemen 
onderstreept. 
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Er blijft nog een vacature. Er zijn nu zes 
bestuursleden, hetgeen bij stemmen een 
probleem kan geven. 
 
Het concept meerjaren beleidsplan van 
het bestuur. 
De leden vinden het opstellen van een 
beleidsplan een zeer goed initiatief. Het 
plan wordt uitgebreid doorgenomen. 
 

De jeugdcommissie voelt zich zeer gekend 
en erkend met het geschrevene over de 
jeugd. Visie en doel worden 
onderschreven. Over de haalbaarheid van 
een baan vrijhouden bij competitie wordt 
getwijfeld, omdat met één baan een 
wedstrijd wel erg lang kan gaan duren. De 
door de nieuwe trainer gewenste tijden 
geven misschien nog eens extra 
problemen. Op zondagmorgen zijn voor de 
jeugdcompetitie twee teams actief, die 
afwisselend thuis spelen. Daardoor zal 
zeven weken achtereen de baan nodig zijn 
voor competitie.  
De KNLTB eist ‘anderhalve baan’ voor 
competities, waarnaar wij als club ons 
zullen moeten voegen. De conclusie is 
dan ook dat er weinig anders haalbaar is 
dan te proberen om elkaar zo min mogelijk 
in de weg te zitten, bijvoorbeeld door op 
één van de banen wat te schikken, door 
op elkaar af te stemmen, even op elkaar te 
wachten, enzovoort. 
Met de planner in het clubhuis is nu in 
ieder geval beter te voorzien wanneer 
zulke situaties zich voordoen. Voorts 
zullen competities bijtijds worden 
aangekondigd middels het rooster in 
Gekras en mogelijk in de toekomst met 
een e-mail service.  
De jeugdcommissie wil 12  lessen  
verplicht stellen voor nieuwe jeugdleden, 
waarvan dan 6 lessen worden vergoed 
door de club. De nieuwe trainer wil 
overigens 14 lessen verplicht stellen en 
niet meer dan 4 deelnemers per les. 
Hiermee stemt de jeugdcommissie in. De 
schatting is 14 uur lessen per week. 
Het tarief is € 40 per uur (feitelijk 50 
minuten); dat is bij 4 deelnemers € 10 per 
uur, per deelnemer. Voor elk nieuw 
jeugdlid betaalt de club dus € 60.  
Voor volwassenen is er overigens ook 
ruimte om lessen te nemen, waarbij geen 
enkele leeftijd een belemmering hoeft te 
zijn.  

Opmerking [H.J.M.1]: € 
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Advertentie  
De horecabedrijven in Westbroek en Tienhoven zijn Vrienden van het 
Kraaienveld 
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vervolg ALV 
 
De aanwezige volwassenen kunnen zich 
goed vinden in de visie op de volwassen 
leden. Over dit hoofdstuk is er weinig 
discussie. 
Verschillende aanwezigen (waaronder een 
aantal jong gepensioneerden) verklaren 
zich bereid om nieuwe leden in de club te 
introduceren door één of meer keren met 
hen te spelen. 
 
De accommodatie wordt weer uitgebreid 
besproken. 
Er is een gat in het hek, achter de 
zandbak. Voor de lichtinstallatie gaat het 
bestuur een ‘all in’ onderhoudscontract 
afsluiten, om zo de continuïteit van de 
lichtvoorziening beter te waarborgen. Ook 
al omdat uitsluitend reparatie bij optredend 
defect niet goedkoper lijkt uit te pakken. 
De gesnoeide takken moeten snel 
verwijderd worden. 
 
De barcommissie bestaat nu uit één man 
en zoals eerder gezegd is dat te weinig 
om de kantine behoorlijk te runnen. Teuni 
treedt toe om de activiteiten te helpen 
coördineren. 
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Marietta zorgde voor de bar. 
 
 

Het voorgenomen plan tot opzetten van 
een e-mail service wordt breeduit 
gesteund. Een eigen web-site zou mooi 
zijn. Mogelijk ondersteunt de KNLTB het 
opzetten van zo’n web-site c.q. service.  
 
Discussie ontstaat over ons 
wervingsgebied. Wij zijn er primair voor 
Westbroek en Tienhoven. Waar het 
lidmaatschap ‘ter beoordeling door het 
bestuur’ staat, wordt bedoeld dat het 
bestuur deze prioriteit bewaakt in relatie 
tot het ledenaantal. Het bestuur is er niet 
op uit om te beslissen of iemand wel of 
niet past in de club.  
Het instituut “Vrienden van het 
Kraaienveld” zou eigenlijk moeten 
terugkomen. 
De rekeningen voor de contributie zouden 
wat vroeger bij de leden moeten zijn. 
 
Samenvattend. 
Het meerjarenplan wordt in zijn geheel 
en met grote instemming overgenomen. 
 
Rondvraag. 
De agenda voor de jeugdtoernooien is 
beschikbaar. 
De petten voor een ieder met bijzondere 
verdiensten voor de club, zijn uitgereikt in 
december. Voor alle leden zijn deze petten 
te koop voor € 5 bij Jan Maasen. 
Mankracht is nodig voor het verslepen van 
de gesnoeide takken, zaterdag 11 en 18 
februari. 
 
Sluiting. 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor 
hun inbreng, sluit de vergadering en nodigt 
ieder uit om ruimschoots te genieten van 
de drankjes, tegen de nog voor één keer 
geldende uitzonderlijk lage prijzen, 
 
Hans Volman 
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en 

 
SPECIALISTEN IN HET GROEN 

 
Herenweg 3a – 3602 AM Maarssen 0346 – 562590 / 06 - 48370224 
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  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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MEERJARENBELEIDSPLAN VAN TV HET KRAAIENVELD  
 
Het bestuur van TV het Kraaienveld heeft voor de Algemene Ledenvergadering van 2006 een 
meerjarenbeleidsplan op papier gezet. Aanleiding was een dreigend, structureel tekort op de 
begroting en terugkerende discussies over de hoogte van de contributie, barprijzen en dergelijke. Het 
bestuur is van mening dat een meerjarenbeleidsplan helderheid moet verschaffen over de koers, die 
de vereniging de komende jaren gaat varen. Het financieel beleid moet deze koers mogelijk maken en 
het financieel beleid volgt daarom uit de voornemens in dit plan.  
De Algemene Ledenvergadering van  2 februari 2006 heeft dit plan vastgesteld. Daarmee is het nu het 
officiële beleidsplan van onze vereniging. 
 
Dit beleidsplan bevat de volgende onderdelen: 
 
Visie op de jeugdleden 
Visie op de volwassen leden 
Accommodatie 
Bestuur, commissies en overige voorzieningen 
Consequenties voor ledental en contributie 
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Visie op de jeugdleden 
 
Doel: 
Onze club heeft een sociale functie in Westbroek en Tienhoven; wij willen bijdragen aan een sportieve 
opvoeding van de kinderen in onze dorpen. Daarbij zijn ouders natuurlijk een belangrijke factor; 
daarom is de bijdrage van ouders aan onze vereniging erg belangrijk. 
 
Competitie: 
Kinderen moeten bij voorkeur ook kennis maken met competitiesport. Daarom stimuleren wij 
deelname aan de competitie. Bij baanreservering gaat de competitie altijd voor, met dien verstande 
dat wij, als het mogelijk is, een baan vrij houden voor recreanten. 
(Overweging: het gaat hier om max. 4 thuiswedstrijden per team) 
 
Training: 
Training draagt bij aan spelkwaliteit, spelvreugde en correct gedrag op de baan. Daarom verplichten 
wij een minimaal aantal lessen (2 seizoenen van 12 lessen) en geven wij een subsidie op deze lessen 
(er komen 6 lessen voor rekening van de club; uitvoering wordt opgedragen aan de penningmeester). 
Van maandag tot en met zaterdag mag één baan, tot uiterlijk 19.00 uur, gebruikt worden voor lessen.  
 
Sociaal: 
Jeugdleden tot 14 jaar mogen tot uiterlijk 19.00 uur recreatief spelen. Afhangen is verplicht. Introductie 
is alleen mogelijk indien er begeleiding is van een volwassene (kosten € 5 per keer). Jeugdleden 
mogen niet zelf de lichtinstallatie bedienen. 
Alle ouders kunnen gevraagd worden om bij te dragen in de vorm van tijd (voor begeleiding, voor 
vervoer, voor bardienst, enzovoort).  
 
Introductie: 
Wij introduceren nieuwe jeugdleden door middel van de verplichte lessen en een gesprekje van 
jeugdlid en ouder(s) met een lid van de jeugdcommissie. 
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Visie op de volwassen leden 
 
Doel: 
Onze club biedt de mogelijkheid van sportieve gezelligheid voor volwassenen, die graag tennis willen 
spelen. Onze sportieve ambitie ligt daarom vooral op het gebied van gezelligheidstoernooien (binnen 
de vereniging en met andere verenigingen) en informele kampioenschappen. Wij vragen van onze 
leden daarom vooral sportief en sociaal gedrag op en buiten het veld. 
 
Competitie: 
Competitie is niet onze primaire ambitie, maar wij bieden de leden, die dat wensen, de faciliteiten om 
competitie te spelen. Bij baanreservering gaat de competitie altijd voor, met dien verstande dat wij, als 
het mogelijk is, een baan vrij houden voor recreanten. 
(Overweging: het gaat hier om max. 4 thuiswedstrijden per team) 
 
Training: 
Training draagt bij aan spelkwaliteit, spelvreugde en correct gedrag op de baan. Volwassenen bieden 
wij de mogelijkheid om te lessen. Van maandag tot en met zaterdag mag één baan, tot uiterlijk 19.00 
uur, gebruikt worden voor lessen; na 19.00 uur mag – maximaal één avond per week – één baan 
gebruikt worden voor lessen (niet op tossavonden).  
 
Sociaal: 
Volwassen leden mogen altijd recreatief spelen; om overlast voor de buren te voorkomen wordt 
aangeraden om ’s avonds 23 uur het spel te stoppen. Afhangen is verplicht. Introductie is mogelijk 
(kosten € 5 per keer). 
De activiteitencommissie organiseert tenminste tossavonden, clubkampioenschappen (heren enkel, 
dames enkel, gemengd dubbel, herendubbel, damesdubbel), winterkampioenschappen en drie 
gezelligheidstoernooien per jaar. Gezelligheidstoernooien kunnen ook bestaan in de vorm van een 
wedstrijd met recreatieve spelers van andere verenigingen in de gemeente.  
Alle leden kunnen gevraagd worden om bij te dragen in de vorm van tijd (voor voorbereiding, voor 
bardienst, enzovoort).  
 
Introductie: 
Alle nieuwe volwassen leden spelen tenminste één keer in met een ervaren lid, waarbij spelregels, 
clubregels en gedragsregels worden uitgelegd.  
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Accommodatie 
 
Banen: 

- kwaliteit : competitiewaardig; vervanging als dit niveau niet meer gehaald wordt 
- onderhoud : op contractbasis met een erkend bedrijf 
- beheer  : er is tenminste wekelijks inspectie en licht onderhoudswerk nodig; 

dit werk kan worden uitgevoerd door een vrijwilliger of door de     
baancommissie 

 
Licht: 

- kwaliteit : competitiewaardig 
- onderhoud : op contractbasis met een erkend bedrijf 
- beheer  : er is geen dagelijks beheer nodig; 

 de baancommissie signaleert storingen bij het onderhoudsbedrijf 
 
Hekwerk: 

- kwaliteit : het hek moet heel zijn en afsluitbaar 
- onderhoud : indien nodig worden reparaties uitgevoerd door vrijwilligers  

  of door een erkend bedrijf 
- beheer  : er is geen dagelijks beheer nodig; 

 de baancommissie signaleert onvolkomenheden bij het onderhoudsbedrijf 
 
Groen en terras: 

- kwaliteit : een nette en opgeruimde uitstraling 
- onderhoud : door vrijwilligers 
- beheer  : er is tenminste wekelijks inspectie en licht onderhoudswerk nodig; 

dit werk kan worden uitgevoerd door een vrijwilliger of door de     
baancommissie 

- inrichting : het terras is ingericht met plastic tafels en stoelen en een windscherm 
 
Clubhuis: 

- kwaliteit : competitiewaardig; daarom blijven de twee douches beschikbaar 
- onderhoud : indien nodig worden reparaties uitgevoerd door vrijwilligers  
       of door een erkend bedrijf 
- beheer  : schoonmaak door een jeugdlid (tegen vergoeding op zakgeldniveau) 

  of door volwassen vrijwilligers 
- inrichting : houten meubilair, barkrukken; televisietoestel; radio; koelkast;  

magnetron; 
het clubhuis is in principe voor volwassenen en niet zonder begeleiding 
toegankelijk voor jeugdleden; speelmateriaal is er daarom alleen tijdens 
jeugdactiviteiten en altijd met begeleiding van ouders of de jeugdcommissie. 
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Bestuur, commissies en overige voorzieningen 
 
Bar: 

- beheer  : door een vrijwilliger of een kleine barcommissie;  
het beheer omvat tenminste een wekelijkse inspectie, het uitpakken van 
geleverde goederen en het bestellen van nieuwe voorraad 

- bediening  : onder normale omstandigheden is er géén bediening;  
consumpties worden betaald in de kleine kas; deze kas wordt door een 
vrijwilliger geleegd als de waarde groter is dan € 25; de kas wordt in ieder 
geval bij de wekelijkse inspectie geleegd en overgedragen aan de 
penningmeester; maximaal aanwezig wisselgeld: € 10; 

  tijdens toernooien met meer dan 20 aanwezigen is er een vrijwilliger 
of een lid van de barcommissie verantwoordelijk voor bediening, kasbeheer 
en schoonmaak 

- assortiment : koffie, thee, limonade, bier, rode en witte wijn 
  er wordt géén sterke drank geschonken 
  klein snoepgoed: pinda’s, chips, Mars 
  bij toernooien kan het assortiment etenswaren worden uitgebreid 
  eigen consumpties mogen niet in het clubhuis worden genuttigd 

- schoonmaak : zie clubhuis;  
  daarnaast wordt er schoongemaakt door vrijwilligers na elk toernooi 

- prijzen  : rekening houden met inkoop, verlies en niet betalen,  
dient de bar plusminus 70% meer op te brengen dan aan inkoop wordt 
uitgegeven 

 
Bestuur: 

Bestuur en Algemene Ledenvergadering zijn statutair ingesteld. Het bestuur wordt gekozen uit 
de Algemene Ledenvergadering en voert de statutaire taken uit op basis van een 
huishoudelijk reglement dat desgewenst door de Algemene Ledenvergadering kan worden 
aangepast. 
Het bestuur besteedt een aantal taken uit aan commissies. Deze commissies dienen in het 
bestuur vertegenwoordigd te zijn. 
 

Commissies en vrijwilligers: 
De jeugdcommissie is, in het licht van onze visie op de jeugd, belangrijk bij het realiseren van 
onze sociale doelstelling. De jeugdcommissie bestaat uit tenminste 5 leden. Uit alle 
leeftijdcategorieën (van 7 tot 12 jaar; van 12 tot 17 jaar) is er tenminste één ouder lid van de 
commissie. De jeugdcommissie maakt eens per jaar een activiteitenschema; dit schema wordt 
gepubliceerd in Gekras. De jeugdcommissie kan de onkosten voor deze activiteiten 
declareren bij de penningmeester. Er is géén speciaal budget en er zijn géén (spaar)potjes. 
De jeugdcommissie kan echter wél activiteiten organiseren, die gericht zijn op fondsenwerving 
voor specifieke doelen ten behoeve van de jeugd. De commissie moet daarvoor toestemming 
hebben van het bestuur.  
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De activiteitencommissie is belangrijk voor het clubgevoel en de sociale activiteiten. De 
activiteitencommissie bestaat uit tenminste 5 leden. 
De activiteitencommissie maakt eens per jaar een activiteitenschema; dit schema wordt 
gepubliceerd in Gekras. De activiteitencommissie kan de onkosten voor deze activiteiten 
declareren bij de penningmeester. Er is géén speciaal budget en er zijn géén (spaar)potjes. 
De activiteitencommissie kan echter wél activiteiten organiseren, die gericht zijn op 
fondsenwerving voor specifieke doelen. De commissie moet daarvoor toestemming hebben 
van het bestuur. 
 
De baancommissie onderhoudt en beheert onze accommodatie. De accommodatie bestaat uit 
de onderdelen, die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven. Daarbij kan de commissie 
werkzaamheden uitbesteden in overleg met het bestuur. De baancommissie bestaat uit 
tenminste 2 (bij voorkeur 3) leden. 
 
Daarnaast zijn er een aantal taken, die worden uitgevoerd door vrijwilligers. Deze vrijwilligers 
zijn niet noodzakelijk in het bestuur vertegenwoordigd. In 2005 waren er vrijwilligers voor 
barbeheer, schoonmaak clubhuis, ledenadministratie, wedstrijdleiding.  
 
Voor de trainingen en tennislessen wordt een trainer benoemd. De trainer krijgt het alleenrecht 
op het geven van tennislessen op onze accommodatie binnen de door het bestuur gestelde 
regels; de trainer betaalt € 0 voor dit recht in 2006. De tarieven van de trainer worden 
vastgesteld door het bestuur op basis van een voorstel van de trainer. De werkzaamheden 
van de trainer worden betaald door de leden, die van zijn/haar diensten gebruik maken.   

 
 
Communicatie: 

De communicatie met en tussen de leden is belangrijk voor het sociale karakter van onze 
vereniging. Het bestuur houdt daarvoor drie communicatiemedia in stand: 
 
Gekras: Gekras is het clubblad van onze vereniging. 

Vormgeving: drukwerk op printkwaliteit, geniet met omslag. 
Frequentie: tenminste drie keer per jaar. 
Toekomst: indien Gekras wordt aangevuld met emailservice of een website 
daalt de frequentie wellicht naar twee keer per jaar.  

Emailservice: Het Kraaienveld heeft vanaf 1 april 2006 een eigen mail-distributielijst: 
Kraaienveld@nic.surfnet.nl. De lijst is bedoeld om leden te attenderen op 
toernooien, activiteiten en dergelijke; daarnaast kan de lijst gebruikt worden 
voor baanreservering bij kampioenschappen en wintercompetities. Het 
bestuur kan de lijst gebruiken om leden te informeren over (voorgenomen) 
besluiten of om discussies te starten over ontwikkelingen in de club. De leden 
kunnen ook zelf discussies over onderwerpen beginnen, waar het bestuur 
eventueel op kan reageren. De leden kunnen de lijst ook gebruiken om 
tennispartners te zoeken of om tweedehands tennisspullen te koop te vragen/ 
aan te bieden (mits niet commercieel). De distributielijst wordt beheerd door 
een lijstbeheerder; aanmelden bij jmaasen@euronet.nl. 

Website:  De club streeft naar een eigen website, beheerd door een vrijwilliger. 
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Consequenties voor ledental en contributie 
 
Kengetallen ledenaantal: 

- jeugdleden 
o streefgetal is 50 jeugdleden 
o we streven naar 1/3 jeugdleden en 2/3 volwassenen 
o bij overschrijden van het maximum wordt een wachtlijst ingesteld 

- volwassen leden 
o streefgetal is 100 leden 
o er is een maximum van 180 leden (jeugd en volwassenen samen)1 
o bij overschrijden van het maximum wordt een wachtlijst ingesteld 

- wervingsgebied 
o Westbroek en Tienhoven (geen beperking) 
o Maarssen en Gageldijk (alleen op introductie van een lid) 
o Utrecht en verder (alleen op introductie van een lid uit Westbroek of Tienhoven; 

overigens ter beoordeling van het bestuur) 
Voorwaarden contributie: 

- doel 
o primaire inkomstenbron; in principe kostendekkend voor de normale exploitatie en 

incidentele, voorzienbare uitgaven, zoals hiervoor omschreven 
o andere inkomsten zijn aanvullend en in principe doelgericht (bv advertenties dekken 

de kosten van Gekras, sponsoring wordt aangewend voor specifieke aanschaffingen) 
- uitgangspunten 

o de contributies en prijzen zijn in overeenstemming met de prijzen van verenigingen in 
de naaste omgeving (Tienhoven, Maartensdijk, Groenekan, Hollandsche Rading) 

o het jeugdlidmaatschap is 60% van het volwassen lidmaatschap; afronding op €5 
- er is een gezinslidmaatschap voor personen die wonen op één adres 

o het bestuur bepaalt jaarlijks de kortingen voor het gezinslidmaatschap, met 
inachtneming van bovengenoemd doel en uitgangspunten  

- betalingsvoorwaarden 
o contante betaling of girobetaling voor het uitreiken van de spelerspas of (bij voorkeur) 

per machtiging 
o betalen in vier termijnen is mogelijk als een machtiging is afgegeven en als de 

penningmeester daarmee instemt 
Overige inkomsten: 

- advertenties 
o advertenties maken Gekras kostendekkend; tarieven ter beoordeling van het bestuur 

- sponsors 
o sponsoring is mogelijk voor concrete doelen, zoals ondersteuning competitieteam, 

aanschaf inventaris, enzovoort; de doelen worden beoordeeld door het bestuur 
- activiteiten 

o zie sponsoring 
                                                           
1 KNLTB-richtlijn is 100 leden per baan. 
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SNOEI HARD 
Soms word je, zelfs als oplettende redactie, volledig verrast door de clubliefde en 
inzet van individuele leden en sponsors. Ze bestaan echt nog: de Vrienden van het 
Kraaienveld. 
 
Wie goed om zich heen kijkt op de baan, 
ziet dat er veel licht en ruimte is gekomen. 
Deze winter heeft Huib Stekelenburg, 
bijgestaan door onder meer Hans Klaase, 
een forse snoeiactie ondernomen in de 
groenstrook rond onze banen. 
 

 
Huib Stekelenburg 
 
Langzaam maar zeker groeit zo’n 
groenstrook dicht en er komt steeds 
minder licht op de bodem. Om de struiken 
gezond te houden en ook bij de grond 
goede takken en bladeren te houden is 
regelmatig snoeien noodzakelijk. Ook 
sommige bomen moeten in model worden 
gehouden. 
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Huib heeft dit, aanvankelijk met een 
handzaag en later met een kettingzaag, 
voor zijn rekening genomen. Hij heeft heel 
wat vrije uurtjes tussen de struiken 
doorgebracht. 
Dank je wel, Huib. 
 
Op zaterdag 25 februari waren er andere 
vrijwilligers, onder aanvoering van Fokko 
Sijtsma, bezig om al dat snoeihout met 
hulp van groot materieel te versnipperen. 
Bijzonder prettig was dat een aantal 
jeugdleden spontaan bijsprongen. Hartelijk 
dank aan Roel van Dijk, Arjan van Noort, 
Koen Perryck, Zegert en Rutger Verhoef. 

Ook vader Verhoef, Jan Maasen en een 
professionele medewerker van de firma 
van Oostrum hielpen mee. 
 

 
Arjen van Noort en Fokko Sijtsma  
 
Bijzondere dank gaat uit naar de firma van 
Oostrum, die geheel belangeloos een 
trekker met versnipperaar ter beschikking 
stelde. Dit materieel werd bediend door 
een deskundige medewerker, die 
gedurende vier uur hard heeft 
meegewerkt. Het drinkgeld, dat hij van 
Fokko ontving, was dan ook dik verdiend. 
 
Wie een beetje kan rekenen, ziet al gauw 
hoe omvangrijk de sponsoring van van 
Oostrum daarmee is (kosten materieel en 
vier uur zaterdagloon!). 
Namens de hele vereniging, hartelijk dank. 
 

 
 
JM
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OLYMPISCHE WINTERCOMPETITIE IN WESTBROEK 
In navolging van drie 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. Terwijl onze 
schaatsers furore maakten in Turijn, werden op onze banen ook ‘Olympische’ 
prestaties geleverd. 
 
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 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 2 april gespeeld moeten 
worden. 
Tel daar bij dat er af en toe wedstrijden 
moeten worden uitgesteld voor griepjes, 
pijntjes en ander ongemak. Zo heeft 
Annelies Lammerts inmiddels geblesseerd 
af moeten haken. Beterschap, Annelies. 
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Winterspelen… 
 
 
 
 

Gekras houdt u op de hoogte van alle 
ontwikkelingen. Dit is de stand van 
zaken aan het begin van de lente op 21 
maart. 
 
De gemengd dubbelcompetitie kent weer 
een hoog Tienhovens gehalte. Dit keer 
selecteerde de Tienhovense ‘chef de 
mission’ de paren Charlotte Verbunt/ Hans 
Volman en Marjolein Bannink/ Joep van 
Raak.  
In poule A eindigen Charlotte en Hans 
ongeslagen. José Stortelder en Jan 
Maasen lijken met één nederlaag de 
andere halve finalist te worden. Een echte 
Olympische wedstrijd speelden Marietta 
en Roger Snell tegen Teuni en Herman 
Böcker: 4-6, 6-4 en 5-7. 
In poule B zijn Marjolein en Joep tot op 21 
maart ongeslagen net als Ciska en Niek 
Janssens.  De onderlinge wedstrijd zal 
bepalen welke kruisfinales gespeeld 
worden. De Olympische wedstrijd in deze 
poule werd gespeeld door Niek en Ciska 
tegen Susan Klaase en Huib 
Stekelenburg: 6-7, 6-2, 6-1.  
 
Bij de damesdubbel is het ongemeen 
spannend. 
Op 21 maart hebben drie duo’s elk twee 
wedstrijden gewonnen. Susan Klaase en 
Agaath van Klaren hebben, net als Teuni 
Böcker en dochter Ciska, nog twee 
wedstrijden te gaan. Daar hoort ook de 
onderlinge confrontatie bij. Marjolein 
Bannink en José Stortelder zijn 
uitgespeeld en wachten in spanning af of 
zij nog kansen hebben… 
Ook bij de damesdubbels was er een echt 
Olympisch hoogtepunt. De wedstrijd van 
Ciska en Teuni tegen Diana Steenaert en 
Maaike de Groot eindigde in 3-6, 7-6 en 6-
2. 
 
Zie volgende bladzijde. 
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Vervolg wintercompetitie 
 
Bij de herendubbels is de spanning 
eveneens heel groot. Er zijn nog drie 
teams volop in de race voor een 
finaleplaats. Jan Overeem en Rob Fokker 
(terug van weggeweest!) zijn uitgespeeld. 
Zij hebben vier wedstijden gewonnen en 
twee wedstrijden in een driesetter 
verloren. Niek Janssens en Herman 
Böcker doen ook nog mee, terwijl Gert 
Dijkstra en Jan Maasen (met nog drie 
wedstrijden te spelen) nog ongeslagen 
zijn. 
De topwedstrijden in de herendubbel 
waren: 
• Jan O. en Rob tegen Co en Rick de 

Groot: 6-3, 2-6, 4-6. 
• Jan O. en Rob tegen Gert en Jan M.: 

6-0, 4-6 en 5-7. 
• Niek en Herman tegen Roger Snell en 

Bonne Buurmans: 0-6, 6-3 en 7-6. 

Opvallend dat een 6-0 winst in de eerste 
set tot twee keer toe resulteerde in een 
verloren wedstrijd! Is dat psychisch, 
conditioneel of beiden? 
 
Het lijkt duidelijk: de wintercompetitie is dit 
jaar spannender dan ooit. Op 2 april 
worden, voorafgaand aan het 
openingstoernooi, de finales gespeeld. 
Wie worden de gouden medaillewinnaars 
van 2006? 
Komt allen kijken, want de 
activiteitencommissie verwacht drie 
spetterende finales: damesdubbel, 
gemengd dubbel en herendubbel.  
Op 2 april kunt u bovendien voor het eerst 
echt genieten van ons prachtige 
windscherm (zie foto). 
 
JM 
 

 

 
Dit is het nieuwe windscherm dat is geplaatst op het terras van onze vereniging. Met dank aan de 
sponsor… 
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TRAININGSTARIEVEN 2006 
Het Kraaienveld heeft een nieuwe trainer. Met weemoed nemen wij afscheid van 
Jacqueline Roost, die op fantastische wijze onze jeugd en verschillende volwassenen 
heeft getraind (zie ook het stukje van de jeugdcommissie). 
Wij verwelkomen Nico Snabel, die zich op de jeugdpagina’s in dit blad aan u voorstelt. 
Voor alle ouders én voor volwassenen, die zich door Nico willen laten trainen, geven 
wij hier de tarieven. 
 
Nico Snabel is beschikbaar voor trainingen op dinsdag en vrijdag tussen 15.00 en 22.00 uur. 
De avondtrainingen zijn speciaal voor volwassenen. 
 
Hij hanteert de volgende tarieven: 
14 trainingen in groep van 6 personen (tot 10 jaar) € 92,50 p/p 
14 trainingen in groep van 4 personen € 140,- p/p 
14 trainingen in groep van 3 personen € 186,50 p/p 
14 trainingen met 2 personen € 280,- p/p 
14 privé-trainingen € 560,- p/p 
 
TRAININGSOPBOUW 
Op het inschrijfformulier kan men 
aangeven welk doel men nastreef t met 
het nemen van tennistraining. 
Met de categorie wedstrijd- en competitie 
zal individueel een gesprek plaatsvinden 
om de doelen nader 
te bespreken, zodat de trainingsopbouw 
hierop kan worden afgestemd. 
Op deze categorie zal dan ook een 
aanvullend trainingsreglement gelden. 
 
AANVULLEND TRAININGSREGLEMENT 
Van de categorie wedstrijd- en 
competitiespelers wordt verwacht dat: 
a. naast de trainingen minimaal 3 uur per 
week serieus wordt getraind. (indien de 
schoolverplichtingen dit toelaten) 
b. zelfstandig een tennisspecifiek 
conditietrainingsprogramma wordt 
afgewerkt (programma verkrijgbaar bij de 
trainer) 
 

Verder zal er, naast de trainingen, d.m.v. 
seminars aandacht worden besteed aan 
wedstrijdvoorbereiding, mentaliteit, 
tennispsychologie en concentratietraining. 
 

 
concentratietraining… 
 
Nico Snabel 
Tennistrainer 
Tel. 06-4120 1313 / 06-28 990 830 
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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 

 
 
Onz t vorige nummer schreven wij hoe de 
je
De nie  een keer de handen uit de mouwen te steken. 
E r en Zegert stonden klaar om te helpen bij 
het
Hartelij

e club heeft een grote, succesvolle jeugdafdeling. In he
ugdleden de clubkampioenschappen domineerden.  

uwe kampioenen zijn gelukkig niet te beroerd om
én oproep van Fokko Sijtsma en Arjen, Koen, Roel, Rutge

 versnipperen van een enorme vracht snoeihout. 
k dank, mannen! Een goed voorbeeld. 
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ACTIVITEITENAGENDA 2006 JUNIOREN 
Hieronder volgen de toernooien, wedstrijden, competities en andere belangrijke tennisdata. 

gelijk op. Het liefst willen wij dat jullie je  
alle wedstrijden van dit seizoen!!!  

 
 

 Dag en datum: Activiteit: Tijdstip: Voor: 
BS=BasisSchool 
VO=Voortgezet    
Onderwijs 

Schrijf ze in je agenda en geef je zo snel mo
tijdens het openingstoernooi opgeven voor 

 Vrijdag 
31 maart 2006 

Openingstoernooi Jeugd 16.00 – 20.00 BS 
VO 

 Vrijdag  
7 april 2006 

Start vrijdagmiddagtoss  16.00 – 17.00 
17.00 – 18.30 

BS tm groep 7 
Groep 8 en VO 

 Zondag  
14 mei 2006 

Start Clubkampioenschappen Dubbelspel  BS 
VO 

 Zondag 
11 juni 2006 

Finales Clubkampioenschappen 
Dubbelspel; Jeugd en Volwassenen 

Vanaf 13.00 BS 
VO 

 Zondag  
25 juni 2006 

Kind/Oudertoernooi 11.00 – 17.00 BS 
VO 

 Vrijdag 
25 augustus 2006 
1 september 2006 
8 september 2006 
15 september 2006 

Clubkampioenschappen 16.00 – 17.30 BS tm groep 7 

 Vrijdag 
25 augustus 2006 

Start clubkampioenschappen enkelspel en 
Gemengd Dubbel 
 (toss vervalt) 

Op afspraak Groep 8 en VO 

 Zondag 
17 september 2006 

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

Vanaf 11.00 VO 

 Zondag  
8 oktober 2006 

Slottoernooi voor de jeugd 11.00 BS 
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.  
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DE JEUGDCOMMISSIE HEEFT ER WEER ZIN IN 
as de jeugdcommissie in het najaar een beetje moe, nou daar is in de winter al snel 

erandering in gekomen. Terwijl velen nog aan een tennis-winterslaap bezig waren, 

nze trainster Jacqueline Roost. Zij 
mind ilde 

006. leen al 
voor de lessen aan de jeugd te weinig zijn. 
Daarom hebben we haar gezegd dat we 

n nieuwe trai
en we

abel d
m te Groe

 die in de wi
 al. 

De Jeugdcommissie is enthousiast over 
zijn professionaliteit en hij heeft er veel zin 

stbroek, 
 jo

 
quentie van at 

moesten nemen van 
ine, want twe

 willen we Jacqueline 
nken voor haar inzet en 
oor de plezierige 
e

ain en 
volgster v

, e
n 

zier toe en v
LERT

 bedankt, 
acqueline!!!!!!! 

ssen zijn duurder dan we vorig jaar 
gewend waren omdat hij officiële tarieven 
hanteert en omdat hij aan kleinere 
groepen les geeft. Hij werkt altijd op 1 
baan. 
 

W
v
was de jeugdcommissie volop in beweging.  
Waarom, vraag je je af, dat lees je hieronder. 
 
Nog voor Kerstmis kregen wij bezoek van 
o
vertelde ons dat zij 
gaan geven in 2

er lessen w
 Dat zou al

naar ee ner op zoek zouden 
 in januari gevonden. gaan. Die hebb

co SnHet is Ni ie al les geeft op het 
nekan. Sommigen tenniscentru

van ons, nter daar les nemen, 
kennen hem

in om in We
te gaan geven aan

naast Groenekan, les 
ng en oud. 

De conse  dit alles was wel d
we afscheid 
Jacquel e kapiteins op een 
schip……. 
Vanaf deze plaats
heel hartelijk beda
enthousiasme en v
manier waarop zij d
volwassenen, getr

 jeugd, en ook de 
d heeft. Zij was e

waardig op an Rob van de Vecht, 
n we zullen haar 
haar nog vele jaren 

onze eerste trainer
missen. We wense
tennisple eel succes met haar 

.  Tennisschool A
amens ons allen
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Met Nico gaat er een andere wind waaien 
en over hem kunnen jullie in dit clubblad 
een en ander lezen. Hij heeft zelf stukjes 
geschreven waarin hij zich voorstelt, iets 
over zijn trainingsmethode vertelt en 
nformatie geeft over de lessen. Zijn i
le

 
Jacqueline R
 

oost 

 

 
 
 
Nico heeft een inschrijfformulier 
gemaakt voor de lessen. Dit formulier 

Dit formulier moet door iedereen die les 
it geldt 

e jaars 
. 

Nico of bij iemand van de 
jeugdcommissie in de bus doen. 
Graag zo spoedig mogelijk (in elk geval 
voor 3 april) omdat de lessen al op 10 
april beginnen ! 

 
 

wordt bij dit nummer van Gekras 
gevoegd.  

wil nemen ingevuld worden. D
ook voor de eerste en tweed
jeugdleden die verplicht lessen volgen
Je kunt het formulier opsturen naar 
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vervolg jeugdcommissie 
 
Wat betreft de lestijden is er een kleine 
toevoeging c.q. verduidelijking met Nico 
afgesproken 
De lestijden zijn: 
Dinsdag tussen 15.00u en 22.00u (van 
20.00u – 22.00 in elk geval  voor 
volwassenen) 
Vrijdag tussen 18.00u en 22.00u (idem 
en 1 baan voor de toss) 
Evt. zaterdag tussen  9.00u. en 12.00u 
(dit kan ook op het aanmeldingsformulier 
genoteerd worden). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diegenen die vorig jaar lid geworden 
zijn en nieuwe leden, opgelet: 
 
De eerste jaars lessers van vorig jaar zijn 
nu tweede jaars. Het zijn Niels Boere, 
Diederik en Olivier Blankert, Mannus Das, 
Thalita de Graaf, Kees Hasenaar, Jay van 
Hoorn, Titus Kervezee, Bart en Ton 
Lammerts. 

Zij krijgen van de club het lesgeld van zes 
lessen als subsidie op de rekening van 
hun ouders gestort. Dat betekent dat wel 
het gehele bedrag aan de trainer betaald 
dient te worden 
 
Voor nieuwe jeugdleden geldt een nieuwe 
regel, goedgekeurd op de ALV op 2 febr. 
j.l. 
Deze luidt: 
De tennisvereniging vindt twee jaar 
verplicht tennisles voor nieuwe leden van 
groot belang om zich de eerste beginselen 
van het tennisspel eigen te kunnen 
maken. Om dit te stimuleren betaalt de 
vereniging aan elk nieuw jeugdlid in het 
eerste jaar de eerste 6 lessen van in totaal 
14. Zij doet dit in de vorm van een 
subsidie die op de rekening van de ouders 
wordt gestort  na betaling van het lesgeld 
aan de trainer. Het tweede verplichte 
lesjaar betaalt het jeugdlid het normale 
tarief. 
Wij verwelkomen alvast twee nieuwe 
leden, te weten Amber en Pearl Sijmons. 
We hopen dat jullie dit jaar veel plezier in 
de tennissport zullen beleven. 
 
De jeugdcommissie wenst jullie een 
sportief en gezellig tennisseizoen toe en 
hoopt jullie allen (ook de nieuwe leden) te 
ontmoeten op het openingstoernooi op 
vrijdag 31 maart tussen 16.00u en 20.00u. 
 
Geef je hiervoor vandaag nog op per 
telefoon of e-mail aan een van ons. 
 
Namens de jeugdcommissie, 
Annemiek Volker 

 
Jeugdcommissie  Telefoon  E-mailadres 
 
Annemiek Volker   0346 – 282023 a.volker@planet.nl 
Roger Snell    0346 – 281037 rsnell@wolmail.nl 
Marleen van Walbeek 0346 – 281075 rvdkeuken@hotmail.com 
Ingrid Brand    06 – 36097463 brand216@zonnet.nl 
Gerard Brand   06 – 40133057 gerardbrand@hotmail.com 
Agnes van Dijk  0346 – 281909 coenvandijk1@hotmail.com 
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        I      nternet: www.dewildemetaal.nl
      
      
 

        T
        Telefax

 
OELEVERINGSBEDRIJF GESPECIALISEERD IN:  

elefoon: 0346-211244 
:   0346-213873 

T  
 KNIPPEN                                                      
 CNC-PONSEN 
 CNC-ZETTEN 
 PLASMA SN   IJDEN  
 LASSEN Mig, Mag, Tig 
 PUNTLASSEN 
 KONSTRUKTIE  
 MACHINEBOUW 
 PROFIEL- en PLAATWALSEN 
 NA-BEWERKING, beitsen, borstelen, schuren 
 FINISHING kan door ons verzorgd worden, zoals: lakken, glasparelstralen, verzinken e.d.  
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MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN... 
Mijn naam is Nico Snabel , Amsterdammer van geboorte en sinds 10 jaar woonachtig 
in Ermelo op de Veluwe. 
Sinds 27 jaar oefen ik het vak van tennistrainer fulltime uit, waarvan 17 jaar bij Popeye 
Gold Star in Amsterdam. Dat is een van de grootste tennisparken (36 banen) en 
talentenkweekvijvers van Nederland. Een paar jaar geleden heb ik mijn tennisschool 
‘Tennis Opleiding Flevoland (TOF), gevestigd in diverse plaatsen in Flevoland, 
afgestoten. Daarna ben ik in september 2004 op Tenniscentrum Groenekan aan de 
slag gegaan, waar per 1 september 2006 ‘TennisPlanet Academy Groenekan’ van start 
gaat. 
In mijn periode als actief wedstrijdspeler speelde ik toernooien op niveau 2. Met het 
stijgen van het aantal trainingsuren was het spelen van wedstrijden en het geven van 
trainingen echter niet meer te combineren. 
Naast mijn werkzaamheden op Tenniscentrum Groenekan, zal ik nu tevens de 
trainingen gaan verzorgen op jullie knusse tennisvereniging. 
Hopelijk gaan we een leerzame, sportieve maar ook gezellige periode tegemoet. 
Graag tot ziens op de trainingen. 
 
Was getekend, 
Nico snabel 
 
TRAININGSMETHODE 
Tijdens de tennistrainingen wordt altijd 
uitgegaan van tactische bedoelingen. 
Echter om tactische bedoelingen uit te 
kunnen voeren dient men wel over een 

ede techniek te beschikken. 
 mens is uniek: uniek qua bouw en 

ewegingsmogelijkheden en karakter. Dat 
 aspecten waar rekening mee dient te 

chniek die op eenieder van toepas ing 
. Als  10 mensen op een rij zet e

ket in hande
al je h el vee rsc ende manie n 
an vasthouden van het racket zien. En 

w
D rn Borg, jaren 
ge s eerste totaal 
an o
gebruik n ook 
ba t voor de 
be ieken. 
P gie, 
be eg evoegd 
aa  he
tennist
Tijdens de tennistrainingen bij het 
Kraaienveld zal dan ook worden uitgegaan 

van de mens achter de speler met zijn 
unieke bewegings- en 
karaktereigenschappen. De technieken 
zullen daarop worden afgestemd. 
 

go
lkE

b
zijn
worden gehouden tijdens de 

t ininge . tennis ra n
D reven 
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aarom bestaat er geen vast omsch
te s
is je n je 
g  tennisrac n, dan eeft hen een
z e l ve hill re
v
als je deze zelfde 10 mensen een stukje 
laat hardlopen zal je 10 verschillende 

ijzen van bewegen te zien krijgen. 
enk bijvoorbeeld aan Bjö
leden, die zijn racket al
ders vasthield dan wat toen te d en 

elijk was. Hij heeft da
anbrekend werk verrich
nadering van tennistechn

as toen werden sportfysiolo
w ingsleer en psychologie toeg
n t vakkenpakket bij de 

rainersopleidingen. 

 
chter de speler met zijn unieke 

s- en karaktereigenschappen.  
De mens a
beweging

Zie volgende bladzijde. 
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vervolg Nico Snabel 
 
TRAININGSREGLEMENT 

gedurende circa 5 minuten. 
Tijdens de zomervakantieperioden zal 

 
Een trainingscyclus bestaat uit 14 
trainingen.  
Een trainingsuur duurt 50 minuten. 
Betaling van de trainingen dient contant te 
geschieden bij de tennistrainer.  
(Men ontvangt hiervoor een 

GEEN training worden gegeven. De data 
zullen nog nader bekend worden gemaakt. 
De tennistrainer zal zijn leerlingen ruim 
van tevoren in kennis stellen van door 
hem op te nemen vakantie(s) en eventu
vrije dagen. 
Men dient netjes om te gaan met eigen en 

betalingsbewijs) 
De trainingen zullen worden gegeven op 
de daartoe door de vereniging 

andermans materialen. Met racket(s) 
gooien wordt niet getolereerd op straffe 
van verwijdering van de les.  

toegewezen banen.  
Bij onwerkbaar weer of bij 

Wanneer een bal over het hek wordt 
geslagen, dient deze DIRECT te w

onbespeelbaarheid van de banen gelden opgehaald. 
 de volgende regels: 

 de 1e training die uitvalt wordt verv• angen 
rieles 

g die uitvalt zal op een 
nader te bepalen dag en tijdstip 

 trainer 
f 

gegaan door warming-up en stretchen 

eel 

orden 

Van iedereen wordt IDEE verwacht (Inzet - 
Discipline - Enthousiasme - Eerlijkheid) 
 
Veel plezier tijdens de trainingen van 

door een theo
• de 2e trainin

worden ingehaald 
• de 3e training die uitvalt is voor 

rekening van de leerling  
• etc. 
Verhindering dien je uiterlijk 1 uur voor 
aanvang van de training aan de
door te geven. Elke training wordt voora

 

 
Nico Snabel 
Tennistrainer 
Tel. 06-4120 1313 / 06-28 990 830 
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COMPETITIEPROGRAMMA 2006  
ens de club, het off
andere competitieza

ddag 

speeld. 
competitie 

deeld. Het 
elft van de 

• 

th van Klaren 

pril FAK 1-Kraaienveld1 
 april reserve 

 tweede ronde; 1e wedstrijd 
17 mei tweede ronde; 2e wedstrijd 
24 mei tweede ronde; 3e wedstrijd 
 
Jongens, zondagmiddag 2e klasse 
Het team bestaat uit:                                 
• Roel van Dijk    
• Koen perryck                                                 
• Rick Pul                                                         
• Rutger Verhoef     
• Zegert Verhoef  (reserve)                                  
Begeleiding: Agnes van Dijk                                                
met ondersteuning van Annemiek Volker                                                                                

Joke van der Feest is, nam
wedstrijdprogramma’s en 

iciële contact met de KNLTB 

 
Wedstrijdschema: 
05 april Kraaienveld1-Hollandsche Rading 
12 april Luck Raeck 3- Kraaienveld1 

voor de 
ken. Joke verschafte ons de volgende 

informatie. 
 
Jongens tm 12 jaar, woensdagmi
Dit team is ondergebracht in een poule 
van vier verenigingen. Er worden in de 
eerste ronde drie  wedstrijden ge
Voor de tweede helft van de 
worden de twee beste teams, samen met 
de twee beste teams van een andere 
poule, in een nieuwe poule inge
speelschema voor de tweede h
competitie is dus nog niet bekend. 
Het team bestaat uit: 
• Floris Blankert 
• Jan Broekmeijer    

Jay van Hoorn • 
• Fons van Klaren 

Rick Peeters 
• Thijs Driessen (reserve) 
Begeleiding: Margo Blankert     

dersteuning van: Agaa

. Zie pagina 5! 

met on

19 a
26
10 mei

 

nveld1-Griffensteyn1 

gmiddag 2e klasse 
               

                   
iessen (reserve) 

grid Brand                                                    
d                                

Agnes 
 
Wedstrijdschema: 
09 april Kraaie
17 april Shot3-Kraaienveld1 
23 april Kraaienveld1-Vianen1 
07 mei Spieghel2-Kraaienveld1 
14 mei Vleuten de Meern1-Kraaienveld1 
21 mei Kraaienveld1-Luck Raek2 
28 mei Kraaienveld1-Hilverheide1 
 

eisjes, zondaM
Het team bestaat uit:                                     
• Bianca Brand       
 Eline Geurtsen   •
• Fieke van Klaren        
 Marjolein van Zijtveld                         •
• Veerle Dr
Begeleiding: In
met ondersteuning van: Gerard Bran

 

hema: 
 Bongerd1-Kraaienveld1 

ienveld1-Harava1 
alrackets1-Kraaienveld1 

ienveld1-Ten Medel1 

Ingrid 
 
Wedstrijdsc
09 april De
17 april Kraa
23 april Wa
07 mei Kraa
14 mei Kraaienveld1-Ter Weyde1 
21 mei Keltenwoud1-Kraaienveld1 
28 mei  Ludenti1-Kraaienveld1 
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HIER HAD UW ADVERTENTIE 
KUNNEN ST N !!!! 

 VAN HET KRAAIENVELD 

 
 

Ook in 2006 kunnen we de steun van de Vrienden van het Kraaienveld goed gebruiken, 
re inrichting bhuis en et terrein. 

dverter 100 gezinnen in Westbroek en 
 sport, gezondheid, een goed leven, kinderen en 

e
oven, 

e ertentie. 
ie nummers van Gekras een  halve 

AA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOOR €25, €45 OF €75 BENT U IN 2006 
VRIEND

 

bijvoorbeeld voor de verde  van het clu
en bij circa 

h
GEKRAS biedt U de mogelijkheid om te a
e  die interesse hebben inTi nhoven. Gezinnen,

activiteiten buit n de deur. 
Deze gezinnen kunnen interessant zijn voor e

Maarssen en Maartensdijk. U kunt deze gezinn
lke ondernemer in Westbroek, Tienh
n bereiken met een pakkende adv

Voor €25 vult u in dr  kwart pagina. Voor €45 heeft u een
pagina en voor €75 is deze hele bladzijde voor u. 

 
Heeft u interesse? Bel of mail Jan Maasen (0346-281006; jmaasen@euronet.nl). 

 
 

VOOR €25, €45 OF €75 HEEFT U IN 2006 
EEN ADVERTENTIE IN GEKRAS 

 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld distributielijst bij jmaasen@euronet.nl. Zie pagina 5! 
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