
Pagina 1
19e jaargang 

maart 
2007 

 
Westbroekse tennisvereniging Het Kraaienveld 
Accommodatie: Pr Christinastraat 2, Westbroek 
Postadres : Ds Ulferslaan 21, Tienhoven  
Bankrekening: 36.91.09.171 RABO bank Westbroek 
  
INHOUDSOPGAVE 
 
BESTUURSINFORMATIE .......................................................................2 
VAN DE VOORZITTER............................................................................3 
ACTIVITEITENAGENDA 2007 ................................................................4 
VAN DE REDACTIE ................................................................................5 
AFSCHEID VAN HET OUDE KABINET ..................................................7 
ALGEMENE LEDENVERGADERING ...................................................11 
CLINIC TACTIEK DUBBELSPEL .........................................................17 
BAANAGENDA .....................................................................................19 
FINALES WINTERTOERNOOI..............................................................23 
GEZELLIG OPENINGSTOERNOOI ......................................................25 
UIT DE GROTE TENNISWERELD ........................................................27 
VERNIELINGEN ....................................................................................30
 
 
DE JEUGDFOTO ...................................................................................31 
JEUGDQUIZ ..........................................................................................31 
ACTIVITEITENAGENDA JUNIOREN....................................................32 
DATA COMPETITIEWEDSTRIJDEN VOOR JONG EN OUD...............33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Clubblad van de Westbroekse tennisvereniging Het Kraaienveld 
Redactie: Jan Maasen 
Adres: Wolkammerweg 26, 3615 CG  Westbroek 
Telefoon: 0346-281006 
Email: jmaasen@euronet.nl
 

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

mailto:jmaasen@euronet.nl


Pagina 2

 
BESTUURSINFORMATIE 
 
Westbroekse tennisvereniging Het Kraaienveld 
Accommodatie: Pr Christinastraat 2, Westbroek 
Postadres :  Ds Ulferslaan 21,  Tienhoven  
Bankrekening: 36.91.09.171 RABO bank Westbroek 
 
Bestuur: 
Voorzitter  Charlotte Verbunt Looydijk 1  Tienhoven 0346-282231 
Penningmeester Niek Janssens  Tolakkerweg 108 Holl. Rading 035-5770834 
Secretaris  Marjolein Bannink Ds Ulferslaan 21 Tienhoven 0346-281186 
Bestuurslid (ledenadm) Teuni Böcker  Dr Welfferweg 86a Westbroek 0346-281510 
Bestuurslid (BC) Fokko Sijtsma  Ln van Niftarlake 64a Tienhoven 0346-281612 
Bestuurslid (JC) Margot Blankert  Herenweg 10A  Maarssen 0346-250745 
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 
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: Gerard Brand  Ds Ulferslaan 23 Tienhoven 0346 215470 

Agnes van Dijk  Wolkammerweg 19 Westbroek 0346-281909 
   Ingrid Brand  Ds Ulferslaan 23 Tienhoven 0346-281113 

   Marleen van Walbeek Dr Welfferweg 46 Westbroek 0346-281075 
   Margot Blankert  Herenweg 10A  Maarssen 0346-250745 
 
Barcommissie: Teuni Böcker  Dr Welfferweg 86a Westbroek 0346-281510 
Schoonmaak:   
 
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 
Miv seizoen 2007: Ingrid Brand  Ds Ulferslaan 23 Tienhoven 0346-281113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 

Contributie 2007
€ 1-ouder en 1 kind € 170,50
€ 1-ouder en 2 kinderen € 188,50
€ 1-ouder en 3 kinderen € 206,50

€ 2-ouders en 1 kind € 283,50
€ 2-ouders en 2 kinderen € 301,50

2-ouders en 3 kinderen € 320,00
Inschrijfgeld is per persoon

85,50  
63,00  

Inschrijfgeld
Borg sleutels

15,00  
7,50    

senior
student

jeugd

119,50
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VAN DE VOORZITTER 
Sinds 15 februari heeft onze vereniging een nieuwe voorzitter. Ze heet Charlotte 
Verbunt. Ze is veelvoudig dubbelspelkampioen van onze vereniging en ze “doet niet 
zo moeilijk”. 
 
Beste Kraaienvelders, 
Het komt de laatste tijd regelmatig voor 
dat ik mensen tegenkom, die graag praten 
over hun actieve sportbeoefening. Ik zal 
eerlijk zijn en toegeven dat het met name 
onder vrouwen van mijn leeftijd een 
favoriet onderwerp is. Veel van die 
mensen lopen regelmatig wat kilometers 
hard, sommigen zijn aan het fitnessen en 
er zijn er ook die elke week een aantal 
kilometers wegtrappen op de fiets.  
Daarnaast zijn er velen, die op latere 
leeftijd zijn gaan tennissen; het heerlijk 
vinden buiten wat rond te dollen en daarna 
de sociale contacten met een drankje wat 
te verstevigen. 
Wanneer we het hebben over de 
verschillende verenigingen, wordt vaak de 
vraag aan mij gesteld hoe vaak we bij 
“ons” bardienst moeten draaien. Ik leg dan 
uit dat wij een gezellige vereniging zijn en 
een mooi nieuw paviljoen hebben, waar 
iedereen zijn eigen drankje neemt en 
afrekent door geld in de kas te doen. Ik 
voeg er ook altijd aan toe dat we bij ons 
niet zo moeilijk doen. 
Ook de openingstijden van de banen 
komen natuurlijk aan bod tijdens het 
gesprek. Ook dan staan de meesten 
verbaasd als ik vertel dat iedereen een 
sleutel heeft van poort, baan en paviljoen 
en op elk gewenst tijdstip van de baan 
gebruik kan maken. Bij ons staat sportief 
en plezierig tennissen voorop. En ik voeg 
er dan weer aan toe dat we bij ons niet zo 
moeilijk doen. 
Ook op de vraag of je bij ons ook 
eventueel introducés kunt meenemen, kan 
ik bevestigend antwoorden. Natuurlijk kan 
dat! Tegen een kleine vergoeding kunnen 
vrienden en kennissen bij ons een paar 
uurtjes gezellig mee tennissen. Nogmaals 
maak ik dan de opmerking dat we bij ons 
niet zo moeilijk doen. 
Wanneer we het gaan hebben over de 
activiteiten, die er georganiseerd worden, 
ben ik lang aan het woord. 
Openingstoernooien, slottoernooien en 

clubkampioenschappen voor senioren en 
jeugd, tossavonden, 
zomervakantietoernooi en nog veel andere 
activiteiten. Bijzonder zijn de activiteiten 
voor de jeugd, waar ik nog uitgebreid 
kennis mee wil maken. Allemaal 
georganiseerd door en met de steun van 
veel clubleden en commissies. Ikzelf ben 
zes weken geleden tijdens de 
ledenvergadering als voorzitter gekozen, 
vermeld ik nog. Met verbazing wordt 
gevraagd hoe dat mogelijk is. Ik lag op dat 
moment immers in het ziekenhuis, dus 
hoe kon ik dan gekozen zijn. Mijn 
antwoord was en blijft steevast dat we bij 
ons niet zo moeilijk doen! 
 
Wanneer jullie dit blad lezen, heb ik 
inmiddels met Roger om de tafel gezeten 
om alle activiteiten met betrekking tot het 
voorzitterschap te bespreken. Het zal 
moeilijk worden, zo niet onmogelijk om het 
functioneren van Roger te evenaren. 
Gelukkig heeft Roger mij beloofd me de 
komende tijd bij te staan en te helpen in 
mijn functie als voorzitter. Ik waardeer dat 
enorm en zal die steun ook echt nodig 
hebben. Verder verheug ik me erop 
binnenkort kennis te maken met de 
overige leden van het bestuur. Nog heel 
even en ik ben er klaar voor! 
 
Charlotte Verbunt 
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ACTIVITEITENAGENDA 2007 
 
ZORG DAT U ER BIJ BENT IN 2007. 
NEEM DEZE DATA OVER IN UW AGENDA! 
 
 

 Dag: Datum: Tijd:  

X donderdag 15 februari 2007 20.00 Algemene 
ledenvergadering. 

     
X Zondag 1 april 2007 10.30 Finales wintercompetitie 

X   14.00 Openingstoernooi 

X Maandag  2 april 2007 19.30 Start herentoss 

X Donderdag 5 april 2007  8.30 Start damestoss 

X Vrijdag 6 april 2007 19.30 Start gemengde toss/ 
familytoss;  
junioren vanaf 14 jaar! 

 Maandag  14 mei 2007  Start voorronden 
dubbelkampioenschap 
dames- en herendubbel 

 Zondag 10 juni 2007 11.00 Finales 
dubbelkampioenschappen 
senioren en junioren 

 Vrijdag  29 juni 2007 20.00 Midzomertoernooi; 
Tevens kennismaking 
nieuwe leden! 

 Zondag 5 augustus 2007 13.00 Zomertoernooi voor 
thuisblijvers 

 Zaterdag  25 augustus 2007   Start voorronden 
clubkampioenschap dames-
en herenenkel en gemengd 
dubbel 

 Zondag  23 september 2007  11.00 Finales clubkampioenschap 
senioren en junioren 

 Zondag  28 oktober 2007 13.00 Slottoernooi 

 Zaterdag 3 november 2007  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 



Pagina 5

VAN DE REDACTIE 
U krijgt de welgemeende excuses van de redactie van Gekras. Voor het eerst in 15 jaar 
verschijnt het maartnummer van uw clubblad in april ná het openingstoernooi. 
We zullen zorgen dat dit nooit meer voorkomt. 
 
Het maartnummer bevat de laatste jaren 
altijd het verslag van de algemene 
ledenvergadering en ander 
bestuursnieuws. Dat kon vooral omdat 
secretaris Hans Volman altijd zo snel was 
met zijn conceptverslag. Bovendien 
zorgde voorzitter Roger ook altijd voor 
bijdragen. En ‘last but not least’ had de 
jeugdcommissie altijd nieuws en 
tennisstimulerende oproepen.  
Secretaris Hans schreef zijn laatste 
verslag, maar zijn opvolgster Marjolein 
heeft al haar medewerking beloofd aan het 
maartnummer 2008. Voorzitter Roger is 
met emeritaat, maar zijn opvolgster 
Charlotte schreef al haar eerste bijdrage. 
Alleen de jeugdcommissie heeft nog wat 
moeite om de schrijflust van Annemieke te 
evenaren. 
Daarom een oproep aan de 
jeugdcommissie: stuur uw verslagen, laat 
eventueel de jeugd zelf schrijven en stuur 
vooral uw foto’s. Jeugdfoto’s verouderen 
nu eenmaal snel en archieffoto’s van de 
jeugd zijn alleen leuk voor de ouders… 
 
In dit nummer dus aandacht (en heel veel 
dank) voor de vertrekkende officials 
Roger, Hans en Annemieke. Verder een 
verslag van de ALV, een artikel over de 
baanagenda en een bericht over 
vandalisme.  
Maar gelukkig hebben we ook leuk 
nieuws. voordeel van het late verschijnen 
van dit nummer is, dat wij u de uitslagen 
van de wintercompetitie en het 
openingstoernooi kunnen verschaffen. 
Daarnaast vindt u in dit nummer nog een 

bericht van uw trainer en een nieuwe 
column ‘Uit de grote tenniswereld’.  
 
Let ook even op de nieuwe adverteerder 
op bladzijde 21. Het gaat om een bedrijf 
van twee bekende en actieve 
Kraaienveldleden. Wie het zijn? Kijk maar 
op hun website. 
 
Tenslotte weer dank aan de schrijvers van 
stukjes en de fotografen van dit blad: 
Charlotte Verbunt, Hans Volman, Nico 
Snabel, Incognito, Fokko Sijtsma en Joke 
van der Feest. 
 

 
 
Jan Maasen 
jmaasen@euronet.nl

 
Het volgende nummer verschijnt in juli 2007; u kunt uw bijdragen inleveren tot 15 juni. 
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AFSCHEID VAN HET OUDE KABINET 
Tijdens de algemene ledenvergadering heeft onze vereniging twee bestuurleden en 
een commissievoorzitter ‘uitgezwaaid’. Tussen aanhalingstekens, want de betrokken 
officials leggen weliswaar hun bestuursfunctie neer, maar ze verlaten onze vereniging 
niet. Jan Maasen hield tijdens de ALV een speechje; dit is een ingekorte versie. 
 
Clubvrienden, 
Het is nu 15 februari en ons land staat in 
het teken van de kabinetsformatie. Eén 
van de hoogtepunten in de democratie, 
zou je kunnen zeggen. Dat zou je kunnen 
zeggen …  
Een echt hoogtepunt in de democratie is 
natuurlijk een nieuwe bestuursverkiezing 
in een goed lopende vereniging. Zo’n 
vereniging als Het Kraaienveld. Daar zie je 
alle ontwikkelingen, die zich ook in de 
landelijke politiek voordoen.  
 

Minister van Normen en Waarden 
 
Zo heeft onze vereniging al lang een 
bestuurslid, met ‘normen en waarden’ in 
zijn portefeuille. Al lang voordat JP 
Balkenende zijn pleidooi voor ‘wormen en 
maden’ hield, waakte onze secretaris 
Hans Volman over de ‘enorme waarden’ in 
onze vereniging. Hans was altijd degene, 
die er op wees dat het bestuur aan alle 
groeperingen in onze vereniging moest 
denken. Hans dacht aan de jeugd en aan 
de ouderen, aan inwoners van Westbroek, 
Tienhoven,  Maarssen of Utrecht, aan de 
mannen, aan de vrouwen. Hans dacht ook 
altijd goed na als er onenigheid was of 

dreigde. Hans is ook degene , die voor de 
ledenvergadering het voorstel van een 
baanbeheerder heeft bedacht. Daarom 
was Hans onze enige, echte Minister van 
Normen en Waarden.  
 
Een vereniging heeft ook officials, die niet 
in het bestuur zitten, maar van groot 
gewicht zijn voor de vereniging. Zo heeft 
onze vereniging al heel lang een heel 
actieve jeugdcommissie, met een 
voorzitter die altijd bereid was om de 
belangen van de jeugd en de ouders te 
bepleiten. In het beleidsplan van het 
bestuur is daarom terecht veel plaats 
ingeruimd voor de jeugd. Annemieke 
Volkers, want zij was de voorzitter van de 
jeugdcommissie, heeft daarmee enorm 
bijgedragen aan onze vereniging. 
Annemieke is daarmee een voorbeeld 
geweest voor Den Haag, want we weten 
inmiddels dat het nieuwe kabinet een 
minister voor jeugd en gezin gaat krijgen. 
Je zou kunnen zeggen dat Annemieke, al 
lang voordat André Rouvoet in beeld 
kwam, onze eigen Staatssecretaris voor 
Jeugd en Gezin is geweest.  
 

Staatssecretaris voor Jeugd en Gezin 
 
Zie volgende bladzijde. 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld distributielijst bij jmaasen@euronet.nl. 
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NELLEKE ALBERS 
MAKELAARDIJ O/G B.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw makelaar in het hart van Nederland. 
 
 

Kantoor: Dorpsweg 158, Maartensdijk 
Telefoon: 0346-213446 (ook buiten kantoortijd) 
Email:  info@nellekealbers.nl
Website: www.nellekealbers.nl
   www.nvmstichtsemakelaars.nl
 

Heb je een eigen emailadres? Geef je op voor de Kraaienveld distributielijst bij jmaasen@euronet.nl. 
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Vervolg kabinet
En natuurlijk is er geen kabinet zonder 
eerste minister. Een ‘prime minister’ in ons 
geval. De ‘Tony Blair’ van het Kraaienveld. 
Iets minder jong, maar net zo 
welbespraakt en net zo diplomatiek. Roger 
Snell, onze voorzitter, is in Westbroek 
groter dan Tony Blair. Ik durf te wedden 
dat in Westbroek meer mensen van Roger 
Snell hebben gehoord dan van Tony Blair. 
Bovendien heeft ‘onze’ premier blijk 
gegeven van ‘a great vision’. Dat wij een 
staatssecretaris hadden voor jeugd en 
gezin is mede te danken aan Roger. 
Roger heeft altijd gezegd, dat wij een 
grote jeugdafdeling nodig hebben voor 
een bloeiende vereniging. En hij heeft 
gelijk gehad, want de laatste jaren komt de 
nieuwe aanwas bij de senioren, vooral van 
ouders die via hun kinderen gaan 
tennissen. Daarom is Roger voor ons een 
echte leider geweest; onze Minister 
President. 
 
Daarom bedanken we jullie alle drie, 
namens de hele vereniging met een 
cadeau en bloemen. Omdat jullie alle drie 
‘hoogvliegers’ zijn heb ik boeken 
uitgezocht met luchtfoto’s. Voor Hans een 
boek met foto’s van zijn geliefde  
Achterhoek en voor Annemieke een boek 
met foto’s van Nederland. Voor Roger 
vond ik een boek met foto’s van 
Nederland, met Nederlandse gedichten, 
maar mét 
een 

Engelse vertaling.  
Verder heb ik uiteraard bloemen; die zijn 
niet voor jullie, maar voor jullie geliefden 
die het goed hebben gevonden dat jullie 
zo veel tijd aan de vereniging hebben 
geschonken. 
Hartelijk dank namens alle leden, 
 
Jan Maasen. 
 

 
Minister 
President 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Op donderdag 15 februari werd weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
gehouden. In de ALV legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid, de 
financiën worden besproken en de leden krijgen gelegenheid om belangrijke zaken 
naar voren te brengen. Hans Volman maakte – voor de laatste keer – een verslag van 
deze vergadering; in deze Gekras een samenvatting. 
 

 
Leden… 
 
De voorzitter opent de vergadering. 
Inclusief het bestuur, zijn er 18 leden 
aanwezig. De agenda wordt goedgekeurd. 
De notulen van de ALV van 02-02-2006 
worden eveneens goedgekeurd. 
De jaarverslagen van de commissies zijn 
duidelijk en roepen verder geen vragen 
op. Vanuit de jeugdcommissie, maar ook 
door anderen is gemeld dat “weggevallen” 
tennislessen nog in te halen zijn. Roger 
heeft nieuwe afspraken gemaakt met onze 
trainer Nico Snabel. Daarbij hoort ook de 
afspraak dat alle leden, die nog één of 
meer lessen tegoed hebben van Nico, in 
maart deze lessen kunnen inhalen. Voor 
de jeugdleden worden de inhaallessen 
georganiseerd door Gerard Brand in 
samenwerking met Nico. De volwassenen 
kunnen rechtstreeks met Nico afspraken 
maken. 
Agnes meldt dat de schone belofte van 
een tennisschooltje in Groenekan geen 
gestand is gedaan; ook moet je daar nog 
eens baanhuur betalen. Zelf blijft zij zich 
nog een jaar inzetten voor onze jeugd in 
Westbroek.  
 
Het financiële jaarverslag 2006, 
rapportage van de kascommissie, 
verkiezing van de nieuwe kascommissie. 
De penningmeester licht toe. Er zit de 
laatste jaren een positieve ontwikkeling in 
de opbrengsten. In 2006 behaalden wij 
een klein winstje.  

Leden… 
 
Zoals het er nu uitziet hebben wij over drie 
jaar voldoende geld voor nieuwe banen, 
eventueel is er nog een extra lening nodig. 
De opbrengsten uit de contributies staan 
wel onder druk. Oorzaak is, dat het aantal 
mensen dat niet heeft betaald is 
toegenomen, dit ondanks het sturen van 
herinneringen en telefonische oproepen. 
Vaak is er door ons dan al wel betaald 
voor een KNLTB-pasje. Verder zijn er 
minder inkomsten omdat het aantal leden 
is teruggelopen. Wij hebben nu 104 leden, 
waarvan 29 jeugdleden. De kantine 
inkomsten zijn behoorlijk gestegen, deels 
door prijsverhoging en deels door extra 
service en door bijvoorbeeld het toernooi 
tegen Groenekan. 
Ten aanzien van betalen is er de laatste 
jaren een negatieve tendens waar te 
nemen. Na discussie hierover, ligt er het 
volgende voorstel: als een lid aan het eind 
van een jaar niet betaald heeft wordt hij/zij 
geschorst; diens naam wordt van de 
ledenlijst gehaald; de ledenlijst komt op 
het clubhuis te hangen. Het bestuur zal 
zich verder over dit voorstel beramen.  
De kascommissie heeft de administratie 
op orde bevonden en stelt voor decharge 
te verlenen aan de penningmeester, 
hetgeen hierbij geschiedt. Jan Overeem 
krijgt onze dank voor het gedane werk. 
Roger treedt toe als nieuw commissielid 
van de kascommissie. 
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Manege 
De Gagel 
(J.H. Bettinger) 
 
Wij zijn een F.N.R.S. erkende 
keurrijschool (tevens erkend stage 
opleidingsbedrijf), waar goed les wordt 
gegeven door bekwame instructeurs. 
Daarnaast willen we een gezellige 
manege zijn, waar je nog betaalbaar 
kunt lessen. Met gevorderden maken 
we ook mooie buitenritten. 
Breng ons gerust vrijblijvend een 
bezoek of bel voor verdere informatie. 
 
Ons adres:   Gageldijk 53a in Maarssen 
Ons telefoonnummer: 030-2611001 
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Vervolg ALV 
De begroting 2007 en de financiële 
situatie. 
Ook hier licht de penningmeester één en 
ander toe. Voor de contributies is 
uitgegaan van 110 leden. De verwachting 
is dat de Rabobank blijft sponsoren; er 
moet contact onderhouden worden met 
een speciale functionaris daarvoor bij de 
bank. Een man of vrouw onder ons zou 
het werven van sponsoren op zich moeten 
nemen.  
Het wervingsgebied voor nieuwe leden 
zouden wij misschien nu toch echt moeten 
uitbreiden, bijvoorbeeld Utrecht-Overvecht 
erbij. Het bestuur kan per jaar hierin sturen 
en de vinger aan de pols houden, 
afhankelijk van het ledenaantal.  
Er wordt ook nog geopperd om in locale 
huis-aan-huis blaadjes een stukje te zetten 
om zo nieuwe leden te vinden.  
Overigens, onze financiële situatie is 
gezond, aldus de penningmeester. 
 

 
Voorzitter en secretaris in actie… 
 
De bestuurssamenstelling verandert door 
het aftreden van Roger en Hans. 
De voorgedragen kandidaten voor hun 
opvolging worden met algemene 
instemming gekozen. Charlotte Verbunt 
wordt de nieuwe voorzitter, Marjolein 
Bannink de nieuwe secretaris en Margot 
Blankert wordt lid voor de 
jeugdcommissie, waar deze commissie 
voorheen door Roger werd 
vertegenwoordigd. 
Na de bestuursverkiezing  wordt m.n. het 
aftreden van Roger, na zoveel jaren van 
inzet, een feit, en een gedenkwaardig 
gebeuren. In een hierop volgend 

intermezzo laat Jan Maasen ons hierbij 
stilstaan (zie het stukje: Afscheid van het 
oude kabinet, eerder in Gekras). 
 

 
Intermezzo… 
 
Het bestuur doet een voorstel voor het 
beheer van de baanindeling. Men stemt in 
met dit voorstel. Daarmee komt de 
toebedeling van de banen in één hand en 
kan er veel beter gepland en afgestemd 
worden. Ook biedt het voorstel een goede 
uitweg om eventueel toch optredende 
conflicten sneller en adequater op te 
lossen. Op voordracht van het bestuur 
wordt Jan Maasen onze eerste “Baas 
Baanindeling” en Teuni Böcker zijn vaste 
vervanger. Dus éénieder (activiteiten cie., 
jeugd cie., trainer, enz.), die activiteiten wil 
organiseren op de banen gaat voortaan 
daarmee naar Jan. Om het meer 
aanschouwelijk te maken licht Jan zijn 
voorstel voor een baanagenda toe. Via de 
e-mail kan hij ons hiermee het hele 
jaarprogramma doen toekomen en tevens 
kan hij steeds een maandagenda 
ophangen in het clubhuis. (zie het stukje: 
Beheer baanindeling, verderop in Gekras). 
 
In de rondvraag krijgt Annemiek als eerste 
het woord. Zij dankt de vereniging voor de 
gulle gave voor haar werk voor de jeugd. 
De lessen voor de jeugd blijven gegeven 
worden op ons Kraaienveld en dat gaat 
ook niet veranderen.  
Joke van der Feest meldt dat zij dit jaar 
voor het laatst VCL is (dat is 
verenigingscompetitieleider). Ingrid Brand 
gaat nu de cursus volgen om VCL te 
worden. 
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Vervolg rondvraag ALV 
Agnes van Dijk wijst er op dat ons officiële 
adres bezoekers naar de DOS ingang leidt 
en hen daar verward achterlaat. Er zou 
daar weer een bordje moeten komen te 
hangen met wegwijzer naar ons veld en 
ons clubhuis. 
Roger heeft een nieuwe cilinder 
aangebracht in het toegangshekslot, 
geschikt voor de bestaande sleutels. 
 

 
Een dankwoordje in de afscheidscadeaus van 
Roger,Hans en Annemieke. 
 

De borrel… 

 
 
Tot slot sluit Roger voor de laatste keer de 
vergadering en biedt ieder een borrel aan 
ter gelegenheid van zijn afscheid als 
voorzitter.                                      
 
 
Eveneens tot slot, ontvangt u een 
hartelijke groet van uw ex-secretaris, 
Hans Volman 
  
 

 
Oude en nieuwe secretaris…   
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CLINIC TACTIEK DUBBELSPEL 
Op zaterdag 26 augustus 2006 gaf Nico in het clubhuis een clinic om onze tactiek in 
het dubbelspel te verbeteren. Joke van der Feest schreef een verslag in het vorige 
nummer en de redactie kreeg daarover een ingezonden brief van de trainer! Kijk dat 
vinden wij nou leuk: Gekras wordt gelezen en er wordt nog op gereageerd ook… 
 
Joke schreef onder meer dat de baseliner 
en de netspeler ieder hun eigen rol spelen. 
Over de netspeler schreef zij:  
“Let op: Blijf continu in beweging, door 
driehoekjes te lopen.” 
Nico reageert daarop:  
De opmerking over driehoekjes lopen 
verdient een kleine toelichting. Het gaat 
hier niet om stapjes uit de linedanceles, 
maar men beweegt als netspeler in 
driehoekjes om de volgende reden: 
1. Beweegt de tegenstander recht 
tegenover je naar rechts, dan beweeg je in 
dezelfde richting met hem/haar mee. 
Beweegt hij/zij naar buiten dan sluit je met 
het meebewegen de 'tramrails' af om 
passeerslagen te voorkomen. Doe je dit 
consequent, dan zal de tegenstander geen 
poging ondernemen je aan de buitenkant 
te passeren en kan je  stiekem telkens een 
klein stapje naar binnen gaan staan om in 
te grijpen. Beweegt je tegenstander naar 
binnen dan vergroot dat de kans op 
'poachen' (ingrijpen). 
2. Elke keer dat de bal jou passeert in de 
richting van je medespeler doe je 2 stapjes 
achteruit. 
Zie je de bal door je medespeler geslagen 
weer passeren en grijpt de netspeler aan 
de overkant niet in dan ga je weer  
2 stapjes naar voren. 
Kijk of je tegenstander recht tegenover je 
naar binnen of naar buiten moet om de bal 
terug te spelen en reageer daarop zoals 
onder '1' beschreven. 
 
Joke schreef ook over het belang van het 
inspelen:  
“Inspelen is de tegenstander bekijken. 
Maak een strijdplan, maar ben je ervan 
bewust dat je speelt tegen de bal en niet 
tegen de tegenstander.“ 
Nico reageert: 
1. Het gaat er niet altijd om hoe je het je 
tegenstander zo moeilijk mogelijk maakt, 
maar meer hoe je het jezelf zo makkelijk 

mogelijk kan maken. Kies je ervoor om het 
je tegenstander zo moeilijk mogelijk te 
maken, dan maak je het jezelf vaak ook 
onnodig moeilijk  en kies je voor een 
oplossing die onuitvoerbaar is (je kent je 
mogelijkheden pas als je je beperkingen 
kent). 
Maak het jezelf makkelijk door je telkens 
af te vragen wat de mogelijkheden van je 
tegenstander zijn aan de hand van de  
door jouw gespeelde bal en kies aan de 
hand daarvan positie. 
Positie is immers alles: je kan nog zo'n 
fantastische forehand of backhand in huis 
hebben, als je positie verkeerd is heb je 
niets aan je fantastische slagen!!! 
 
Nog even een persoonlijke noot voor Joke: 
dit stukje is niet omdat je verslag niet goed 
of onvolledig was, sterker nog, het geeft 
aan dat je de leerstof uitstekend hebt 
begrepen en het prima hebt verwoord.  
Hulde voor het stuk. (In 'Gekras', bedoel 
ik. Want anders moet ik direct gaan 
rectificeren, omdat ik gesuggereerd zou 
hebben dat ik Joke een stuk vind ...) 
 
Nico Snabel 
tennistrainer                         

 
Joke van der Feest
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BAANAGENDA 
Zoals in het verslag van de ALV te lezen staat, heeft het bestuur voorgesteld om een  
functionaris aan te wijzen, die verantwoordelijk is voor het beheer van de 
baanindeling.  
 
In het kort komt het er op neer dat het 
bestuur behoefte heeft aan een 
functionaris, die kan voorkomen dat er 
onenigheid ontstaat over het recht om 
banen te reserveren of om vrij te spelen.  

Bij ons is nooit onenigheid… 
 
Deze discussies zijn er de afgelopen jaren 
geweest in perioden dat er veel activiteiten 
waren op de banen. In mei/april hebben 
we voorronden dubbelkampioenschappen, 
competitiewedstrijden, tennislessen én 
leden die gewoon vrij willen spelen.  
 
Uitgangspunt voor de functie is het 
baanreglement. Dit baanreglement schrijft 
voor dat er altijd moet worden 
afgehangen! Als iedereen zich aan de 
afspraken uit het baanreglement houdt, 
dan hebben we waarschijnlijk geen 
problemen. 
 

 
U moet gewoon afhangen! 

 
Een tweede belangrijke voorwaarde voor 
de functie is de baanagenda. Daarin staan 
alle geplande activiteiten. De baanagenda 
is bindend voor alle partijen. Pas op de 
derde plaats komt de functie van 
baanbeheerder. De baanbeheerder zorgt 
er voor dat er naast geplande activiteiten 
ook ruimte overblijft om vrij te spelen. Dit 
betekent dat hij/zij soms activiteiten kan 
beperken. Bij conflicten mag de 
baanbeheerder een beslissing nemen en 
iedereen moet zich in deze beslissing 
schikken. De baanbeheerder kan alleen 
achteraf, via het bestuur, worden 
aangesproken op de genomen beslissing. 
 
De ALV heeft ingestemd met dit voorstel. 
Zoals uiteengezet op de ALV, zal ik in 
deze functie vooral waken over ‘de 
baanagenda. Je vindt de baanagenda 
voor het komende seizoen op de volgende 
bladzijde. 
Iedereen, die iets organiseert op onze 
banen (met name de activiteitecie, de 
jeugdcie, de competitieleider, de trainer), 
meldt de activiteiten aan mij en ik zorg dat 
ze als een baanreservering worden 
opgenomen in de baanagenda. De 
baanagenda wordt aan alle leden, die zijn 
aangesloten bij de emaildistributielijst, per 
email toegestuurd; bij wijzigingen, wordt 
een nieuwe versie gestuurd. Voor de 
overige leden wordt de baanagenda, goed 
zichtbaar aan de buitenzijde, aangeplakt 
aan het clubhuis. 
Als een activiteit in de baanagenda staat 
opgenomen, vervalt in de gereserveerde 
periode het recht om af te hangen. De 
organisatoren hebben dan recht op de 
baan en bepalen wat er op de baan 
gebeurt. 
Als er geen reservering in de baanagenda 
staat hebben alle leden het recht om af te 
hangen volgens de bepalingen in het 
baanreglement dat aan het clubhuis hangt! 
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Voorbeeld van de baanagenda van de maand april  
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Vervolg baanagenda 
De baanagenda is ingedeeld per maand. 
Alle dagen staan er op. Als er op een dag 
een activiteit is, dan wordt de reservering 
aangegeven door een begintijd en een 
eindtijd. Ook wordt aangegeven welke 
baan of banen zijn gereserveerd en of het 
clubhuis voor de activiteit is gereserveerd. 
Als er één baan is gereserveerd, mag op 
de andere baan worden afgehangen! 
Jeugdactiviteiten worden aangeven met 
een oranje donker) kleurtje, 
volwassenenactiviteiten met een 
lichtgroen (licht) kleurtje en de 
tennislessen met een geel (zeer licht) 
kleurtje. De lessen zijn tot en met mei 
ingevuld. 
 
Als plaatje zie  je op de linker pagina de 
baanagenda van de maand april. Het lijkt 
erg vol, maar realiseer je dat alleen de 
gereserveerde tijden op de agenda staan 
aangegeven. Op veel dagen met een 
activiteit is er nog veel ruimte over. Let ook 
op dat, in perioden dat een baan 
gereserveerd kan worden voor 
kampioenschappen, afhangen op deze 

baan nog altijd mogelijk is; alleen als er 
daadwerkelijk een reservering is – en dat 
kun je zien in het clubhuis – moet je plaats 
maken. 
 
Tot slot. Iedereen moet afhangen. 
Daarmee laat je zien dat je lid van de 
vereniging bent, maar je voorkomt ook 
discussies als er tijdens je spel nieuwe 
spelers op de baan komen. Strikt 
genomen, kunnen deze nieuwe spelers 
afhangen en aan je vragen om plaats te 
maken. Daarom: voorkom onnodige 
discussies en hang je KNLTB pasje op het 
afhangbord. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Maasen 
Wolkammerweg 26 
3615 CG  Westbroek 
0346-281006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
advertentie 
 

Wijnkoperij La Grange Verte 
In onze favoriete vakantiestreek aan de 
rivier de Lot hebben wij bijzondere, nog 
grotendeels onbekende wijnen ontdekt. 

Wijnen die doen verlangen naar zomerse 
dagen, maar ook warme volle op eikenhout 
gerijpte wijn die past bij een winters diner. 
Wij importeren ze rechtstreeks van kleine 

franse wijnboeren en bieden u met 
regelmaat de gelegenheid ze te komen proeven in onze Westbroekse “cave”. Alvast een 

voorproefje? 
Bezoek onze website www.vindecahors.nl
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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 

 

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

mailto:tvr@wanadoo.nl


  Pagina 23  

FINALES WINTERTOERNOOI 
Op zondag 1 april speelde Het Kraaienveld de finales van de wintercompetitie. Daarna 
werd het seizoen geopend met een klinkend openingstoernooi. Op het Kraaienveld is 
de lente begonnen… 
 
In de wintercompetitie spelen we in de 
categorieën damesdubbel, gemend dubbel 
en herendubbel. Tussen november en 
april zijn de poulewedstrijden afgewerkt. 
Dat leverde een recorddeelname op van 
gemengd dubbelparen (10 paren) en 
damesdubbelparen (8 paren). In aantal 
overtroffen zij ruimschoots de 
herendubbels (6 paren).  
Het wintertoernooi werd overigens een 
goudmijn voor fysiotherapeuten en 
huisartsen in de omgeving van Westbroek, 
want maar liefst vijf speelsters/ spelers 
moesten zich met blessures terugtrekken. 
De dames Charlotte Verbunt, Teuni 
Böcker en Joke Bettinger hadden 
blessures, die gelukkig zover zijn hersteld 
dat ze weer mee konden doen aan het 
openingstoernooi. De heren Rob Fokker 
en Michel Lammerts hebben meer tijd 
nodig, maar zijn ook aan de beterende 
hand. En dan heeft zich ook nog een 
dame moeten terugtrekken omdat ze in 
blijde verwachting is…  
 

 
Goudmijn voor de fysio… 
 
Uiteindelijk is maar de helft van het 
geplande aantal van 48 wedstrijden 
gespeeld… De besten, van de 24 
poulewedstrijden, mochten optreden in de 
finalewedstrijden op 1 april. 
Als eersten speelden Marjolein Bannink 
met Joop van Raak tegen Saskia 

Wijdenes en Gert Dijkstra. De 
‘Tienhovenaren’ Bannink en van Raak 
versloegen overtuigend de ‘Westbroekers’  
Wijdenes en Dijkstra met 6-4, 6-3. 
 

 
Vlnr Joop van Raak, Marjolein Bannink, Gert 
Dijkstra en Saskia Wijdenes 
 
Direct daarna werden de 
herendubbelfinale en de 
damesdubbelfinale gespeeld. In de 
herendubbelfinale mocht van Raak gelijk 
weer ‘aan de bak’; dit keer aan de zijde 
van Huib Stekelenburg uit Maarssen. Zij 
moesten het opnemen tegen de 
Westbroekse broers Rick en Co de Groot. 
Deze finale hield de tientallen 
toeschouwers van de eerste tot de laatste 
minuut geboeid. Meer door de spanning 
dan door de kwaliteit overigens; dankzij 
fouten van beide kanten werd het 7-5, 7-5 
voor van Raak en Stekelenburg.  
De damesdubbelfinale was een compleet 
Westbroekse aangelegenheid. Susan 
Klaase en Agaath van Klaren versloegen 
Marietta Snell en José Stortelder met 6-
4,6-2. Overigens een leuke finale met een 
aantal lange, spectaculaire 
slagenwisselingen. 
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GEZELLIG OPENINGSTOERNOOI 
Aansluitend aan de finales van de wintercompetitie, organiseerde de 
activiteitencommissie dit jaar weer het traditionele openingstoernooi. Mede dankzij de 
grote deelname (met 24 deelnemers was het toernooi volgeboekt!) en het mooie weer, 
werd het een prima toernooi. 
 
Onze tennisbanen liggen er vanaf 1993. 
Na afloop van het toernooi berekende 
iemand daarom tijdens de ‘nazit’ dat 
Bonne Buurmans dit jaar waarschijnlijk 
voor de veertiende (14e !) keer het 
openingstoernooi heeft georganiseerd! Dat 
wordt volgend jaar een dubbel 
lustrumtoernooi, denken wij. 
Bonne doet de organisatie overigens 
samen met de andere leden van de 
activiteitencommissie (Agaath van Klaren 
en Marc Peeters) en dat leidde wederom 
tot een soepel en vakkundig 
georganiseerd toernooi. Tel daarbij op dat 
Teuni en Ciska Böcker niet alleen de 
drank verzorgden, maar ook soep, 
kroketten, hotdogs en tosti’s. Bedenk ook 
dat het zeventien graden Celsius werd bij 
een straffe oostenwind, maar onder een 
prachtig voorjaarszonnetje. En vergeet 
tenslotte niet dat het maximale aantal 
inschrijvingen werd gehaald: vierentwintig 
enthousiaste deelnemers. 
Snap je nu dat dit toernooi helemaal 
perfect was? 

De hoogste scores (en de prijzen) werden 
gehaald door Herman Böcker, Joop van 
Raak, Marjolein Bannink en Ciska Böcker. 
De aanmoedigingsprijs was voor Charlotte 
Verbunt, vanwege haar comeback na een 
operatie. Maar ook de andere deelnemers 
hadden een geweldige middag. Daarom 
worden de winnaars gefeliciteerd, de bar-
engelen gecomplimenteerd en de 
activiteitencommissie en de weergoden 
bedankt door Annemiek Volker, Jannie 
van Rossum, Huib Stekelenburg, Hans 
Volman, José Stortelder, Gerard Brand, 
Ellen Sijmons, Fokko Sijtsma, Annelies 
Lammerts, Jan Maasen, Annelies 
Bannink, Jan Overeem, Niek Janssens, 
Dina Simbeni en Joke Bettinger.  
En als we dan tenslotte nog vermelden dat 
Roger, Marietta, Piet, Annelies, Hans, 
Bob, Frank, Laura en Gert kwamen kijken, 
dan is iedereen, die op 1 april tussen 14 
en 18 uur op Het Kraaienveld was, met 
name genoemd. 
 
Het tennisseizoen is begonnen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statieportret van 22 tennissers…(Fokko zat al op de fiets en Niek maakte de foto) 
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UIT DE GROTE TENNISWERELD 
Onze speciale correspondent (Incognito) volgde, mede dankzij zijn werk in het 
buitenland, weer de ontwikkelingen in het professionele tennis. 
 
Het Belgische Olympisch Comité doet 
wanhopige pogingen om Kim Clijsters op 
andere gedachten te brengen. Als het aan 
BOIC ligt neemt Kim nog deel aan de 
Spelen van 2008. “Wij willen Kim met alle 
faciliteiten omringen”. Clijsters laat zich 
evenwel niet paaien. Zij herhaalde dat 
2007 haar laatste jaar als prof zal zijn. 
 

 
We zullen je missen, Kim! 
 
Roger Federer sloot 2006 goed af. Hij is 
nu drie jaar op rij de nr. 1. Slechts vier 
anderen slaagden daar ook in: Jimmy 
Connors, John McEnroe, Ivan Lendl en 
(saaie ) Pete Sampras. Maar Roger heeft 
verreweg de meeste belangrijke zeges op 
zijn naam staan. In Sjanghai pakte hij zijn 
derde Master Cup. Goed voor een 
weeksalaris van 1.520.000 dollar en het 
extraatje een Mercedes Benz 500. Ach ja; 
wat hij in een week bij elkaar harkt moeten 
u en ik een paar maanden voor werken. 
Zo bijzonder is dat nou ook weer niet. 
 
Justine Henin is de beste tennisster van 
2006. In november 2006 won zij in Madrid 
de finale van het WTA-kampioenschap 
tegen Amélie Mauresmo. Daarmee  werd 
ze nummer één van de ranglijst. De 24-
jarige Waalse verdiende ook nog eventjes 
een miljoen dollar in de Madrid Arena. 
 
Hawk-Eye bewaakte met tien camera’s 
o.a. de lijnen tijdens het US Open. Binnen 
6 seconden zie je op een groot scherm 

een virtuele computeranimatie van een 
gespeelde bal. De lijnrechters zijn totaal 
overbodig geworden en de foutmarge is 
slechts 3 millimeter. De meeste profs 
vinden het een goede toevoeging. In is in 
en uit is uit ! 
 
Thiemo de Bakker en Antal van der Duim 
zijn eind november voor ruim een maand 
geschorst door de KNLTB. Zij misdroegen 
zich bij een tennistoernooi in Tel Aviv.  Alle 
betrokkenen weigeren te vertellen wat er 
precies is gebeurd. De coach vertelde: 
“Het heeft niets te maken met tennis. Op 
de baan is niets gebeurd. Waarschijnlijk 
kun je het verder zelf wel invullen”. Ik 
belde met Thiemo en vroeg hem of het 
wellicht iets te maken zou hebben met 
leuke jonge dames”. “Ik heb niets te 
vertellen”, was zijn enige reactie. 
 
Jan Siemerink wordt de nieuwe Davis Cup 
captain. Hij ligt zowel bij de oude garde als 
de neoprofs goed. Dit jaar mag hij in april 
als captain debuteren tegen Groot-
Brittannië. 
Een andere oudgediende, Paul Haarhuis, 
won in december de Masters, het 
eindejaarstoernooi voor toppers van 
weleer. Z’n lijf deed overal pijn maar de 
cheque van 100.000 dollar deed dat alles 
snel vergeten. 
 
Tijdens de Masters, het slotevenement 
voor de beste zestien spelers van het jaar 
in Nederland, tikte de veelbelovende 19 
jarige Robin Haase de geplaatste nummer 
1 naar de tweede plaats. En dat was 
Raemon Sluiter. “Robin is een slimme, 
allround tennisser. Ik zie hem absoluut de 
top-50 bereiken”. We wachten dat maar 
eens rustig af. Voorlopig moet Robin het 
nog doen met plek 167. 
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Vervolg Uit de grote tenniswereld 
Justine Henin heeft niet meegedaan met 
de Australian Open. De Belgische liet op 
haar website weten niet mee te doen 
“wegens persoonlijke en familiale 
redenen”. Volgens media in haar land gaat 
ze binnenkort scheiden. Voor het eerst 
kon ik haar niet persoonlijk te pakken 
krijgen. Het zal dus wel goed fout zitten. 
Het kost haar in ieder geval een 
karrenvracht aan punten. 
  
Misa Krajicek verloor in januari de eerste 
ronde in het Australian Open tegen de 
159-ste geplaatste en 31 jarige 
Luxemburgse Anne Kremer. De klap 
kwam snoeihard aan. De tiener was 
ontroostbaar: ”Ik ben er kapot van. Ik ben 
geen moment in de wedstrijd geweest”, 
snotterde ze. Haar vader ( weer gekleed 
volgens de normen van 100 jaar geleden ) 
: “Het talent is overduidelijk aanwezig, 
maar in de tennissport werken nog andere 
krachten. Misa moet zich nu ook wapenen 
tegen jaloezie, kritiek en tegenslagen”.  Ze 
zou in de 2e ronde uitgekomen zijn tegen 
Serena Williams. Spelen tegen haar is de 
droom van iedere tennisster. Voorlopig zit 
dat er helemaal niet in. 
 
Omdat onze firma voor de kust van 
Australië met boringen bezig is, was het 
voor mij mogelijk diverse partijen mee te 
maken. De eerste was tussen Gonzalez 
en Nadal. Deze laatste kwam er niet aan 
te pas, in zijn veel te lange tennisbroek. 
Vervelend trouwens dat ie bij elke slag 
een roofdier kreet uitschreeuwt. Tijdens de 
derde en laatste set hoorde je ‘m alleen 
nog maar kreunen. Misschien moet ie toch 
eens opzoek naar een ander 
automerksponsor. 
 
De strijd tussen Gonzalez en de Duitser 
Tommy Haas was in 90 minuten voorbij. 
De Duitser bleef helemaal nergens. 
Overigens verbazingwekkend hoeveel 
Chilenen hier rondlopen. 
 
Natuurlijk ook een strijd gezien tussen 
dames. Waarom niet ? Ik koos voor de 
finale tussen Maria Sjarapova, de rijkste 
sportster ter wereld en de grootste 

schreeuwer. Vreselijk. En Serena 
Williams. De manlijke lezers zullen wel 
weten waarom ik een kaartje kocht voor 
deze wedstrijd. Nou, dat was een heel 
duur kaartje want in nauwelijks 60 minuten 
was het voorbij. De uitslag is inmiddels 
bekend. Het was een ware strafexpeditie. 
De Russin kreeg de ene knal na de 
andere knal om haar oren. Ze werd 
volledig suf gespeeld. Heerlijk ! De 
Aussies vonden het prachtig. Ze houden 
daar wel van de underdog. 
Serena zei later tegen me: “Al die 
berichten dat ik te dik ben, slaan nergens 
op. Oké, ik heb een flinke boezem en flink 
achterwerk, maar ik weeg al jaren 
hetzelfde en voel me topfit. Ze zijn nog 
niet van me af”. 
 
Overigens zijn de spelen in Melbourne 
veel leuker dan in Wimbledon. In Londen 
zijn de tradities nog steeds heilig. Er 
verandert nooit wat. Tijdens de 
mannenfinale tussen Federer en Gonzalez 
werd de wedstrijd geleid door een vrouw ! 
Dat zal in Londen de eerste 1000 jaar nog 
zeker niet lukken! 
 
Incognito 
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VERNIELINGEN 
Met groot leedwezen geven wij kennis van onze eerste ervaringen met vandalisme op 
onze tennisvelden. 
 
Je weet dat het gebeurt. Natuurlijk niet in 
Westbroek, maar in de steden om ons 
heen… Graffiti, vernielingen, 
verrommeling, vervuiling, narigheid. 
 
Als je dan op 2 januari op onze banen 
komt en je ziet een windnet gescheurd, 
zandzakken gescheurd en omgekeerd en 
de vier netpalen op de grond, denk je in 
eerste instantie aan stormschade. Naïeve 
gedachte. Bij grondiger inspectie blijken 
de netpalen met bruut geweld omver 
getrokken. De zandzakken zijn ook niet 
spontaan uit de kist gekropen en het 
windnet is waarschijnlijk gescheurd bij het 

‘verlaten van de baan’. Lees: ‘over het hek 
klimmen’. 
Voorlopige hypothese: gevolg van de 
nieuwjaarviering? We zijn bereid om elke 
andere verklaring over de oorzaak te 
accepteren, maar dat maakt de schade er 
niet minder om: ruim € 300 aan 
reparatiekosten voor de netpalen. Het 
windnet is door Roger met een prachtige 
‘zeilmakerssteek’ met de hand genaaid. 
En nu maar duimen dat het nooit meer 
gebeurt…. 
 
Fokko Sijtsma 
Jan Maasen 

 

 
Met bruut geweld omver getrokken…
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DE JEUGDFOTO 
 

 

 
JEUGDQUIZ 
 
Omdat er dit keer weinig tekst was van de jeugdcommissie, heeft de redactie van Gekras 
besloten een echte tennisquiz te organiseren.  
Op de foto’s zien jullie vier top 20 spelers/speelsters. Jeugdleden, die voor 30 april de goede 
namen van deze tennishelden aan ons doorgeven, maken kans op een set wedstrijd- of 
trainingsballen. Iedere deelnemer ontvangt de enige, echte Kraaienveldpet!  
Geef de vier namen door per email aan jmaasen@euronet.nl of op een briefje in de 
brievenbus van Wolkammerweg 26 in Westbroek. 
 
Tip: al deze tennisfoto’s komen van internet. 
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 ACTIVITEITENAGENDA 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 

Zondag 25 maart 
2007 
 

Openingstoernooi Jeugd 12:00 – 16:00 
Zomertijd!!!! 

Jeugd BS/ VO 

Vrijdag 6 april 
2007 
Goede Vrijdag! 

Start vrijdagmiddagtoss Jeugd 16.00-17.00 BS 
17.00-18.30 VO 

Jeugd BS / VO 

Maandag  14 mei 
2007 
 

Start Clubkampioenschappen 
Dubbelspel (toss vervalt) jeugd 
VO 
 

zelf afspreken Jeugd VO  

Vrijdag 1 juni 
2007 

Voorronden  
Clubkampioenschappen 
Dubbelspel (toss vervalt) jeugd 
BS  

16:00 – 18:30 
 

Jeugd BS 

Vrijdag 8 juni 
2007 

Halve finales 
Clubkampioenschappen 
Dubbelspel (toss vervalt)
 

16:00 -18:30 Jeugd VO/BS    

Zondag 10 juni 
2007 

Finales Clubkampioenschappen 
Dubbelspel 

Vanaf 11:00 Jeugd VO/BS 

Zondag 24 juni 
2007 

Kind/Oudertoernooi 1 11.00-17.00 Jeugdleden en 
(inval-) ouders  

Vrijdag 7 en 14 
september 2007  

Voorronden 
clubkampioenschappen 
basisschool jeugd (toss vervalt) 

16:00-18:30 Jeugd BS  

Zondag 9 en 16 
september 2007 

Voorronden 
clubkampioenschappen enkelspel 
en Gemengd Dubbel  

Vanaf 11:00 uur Jeugd VO 

Zondag 23 
september 2007 

Finale clubkampioenschappen 
enkelspel en gemengd dubbel 
voor jeugd en volwassenen 

Vanaf 11.00 Jeugd VO/BS 

Zondag 7 oktober 
2007 

Kind/Oudertoernooi 2  11:00 -17:00 Jeugdleden en 
(inval-) ouders  

Zondag 14 
oktober 2007 

Reservedag Kind/oudertoernooi 2 11.00 -17:00  Jeugdleden en 
(inval-) ouders 

 
Toss is gratis; gewone toernooien kosten €1,50 en voor kampioenschappen vragen wij €2,50. Graag 
toernooien en kampioenschappen bij aanmelden betalen. Denk er aan om je op te geven voor alle 
activiteiten tijdens het openingstoernooi! Om je op te geven voor het openingstoernooi, kun je bellen 
naar de leden van de jeugdcommissie 
Op vrijdagmiddag toss is op één baan. De andere baan is bezet voor training. Op vrijdagmiddagen 
waarop clubkampioenschappen jeugd basisschool gepland zijn, is er geen toss. 
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DATA COMPETITIEWEDSTRIJDEN VOOR JONG EN OUD 
Van onze competitieleider Joke van der Feest, ontvingen wij een overzicht van alle 
competitiewedstrijden van Het Kraaienveld. Als service aan onze leden vermelden wij 
hier alle data met een welgemeende uitnodiging om te komen kijken naar de 
verrichtingen van onze clubgenoten. 
  
In het jongensteam speelt het toptalent van onze club. Wil je toptennis zien op Het 
Kraaienveld? Ga eens een zondag tussen 11 en 16 uur naar de baan. U zult genieten! 
  
Jongens, zondag 3e klasse: 
Zondag 15 april Breukelen2  - Kraaienveld1 
Zondag 22 april Kraaienveld1  - Botesa2 
Zondag 29 april Vinkeveen2  - Kraaienveld1 
Zondag 6 mei  Kraaienveld1  - Van Nispen1 
Zondag 13 mei Linschoten1  - Kraaienveld1 
Zondag 20 mei Kraaienveld1  - Woerden1 
Zondag 3 juni  Kraaienveld1  - Heksenmeppers1 
 
Het meisjesteam speelt al een aantal jaren samen onder de bezielende leiding van Ingrid 
Brand. Ze hebben nu de leeftijd dat het jongensteam ze graag had willen aanmoedigen. 
Maar helaas moeten de jongens op dezelfde tijdstippen spelen als de meiden. Is het geen 
goed idee als u eens komt kijken? U kijkt uw ogen uit als het gaat om teamgeest en 
vechtlust! 
 
Meisjes, zondag 2e klasse: 
Zondag 15 april Kraaienveld1  - Lopik2 
Zondag 22 april Griffensteyn2  - Kraaienveld1 
Zondag 29 april Kraaienveld1  - Oudegein1 
Zondag 6 mei  Nienhof3  - Kraaienveld1 
Zondag 13 mei Kraaienveld1  - Vleuten De Meern1 
Zondag 20 mei Vianen1  - Kraaienveld1 
Zondag 3 juni  Oog in Al1  - Kraaienveld1 
 
Oh ja, vergeet onze senioren niet. Juist de 35+ spelers hebben erg veel behoefte aan steun. 
Ze zijn nog zo onzeker. Kom eens kijken en help ze over de drempelvrees heen. Dit jaar 
gaan ze echt voor de winst. Zaterdagmiddag vanaf 13 uur. 
 
Gemengd 35+ zaterdagmiddag, 2e klasse: 
Zaterdag 7 april Kraaienveld1  - Vechtlust1 
Zaterdag 14 april Holl. Rading1  - Kraaienveld1 
Zaterdag 21 april Kraaienveld1  - Triaq1 
Zaterdag 28 april Vleuten De Meern1 - Kraaienveld1 
Zaterdag 12 mei Kraaienveld1  - Kampong1 
Zaterdag 19 mei Rijnsweerd1  - Kraaienveld1 
Zaterdag 26 mei FAK4   - Kraaienveld1 
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 Jeugdcommissie Adres     Telefoon  
 
Gerard Brand  Ds Ulferslaan 23 Tienhoven 0346 215470  
Agnes van Dijk  Wolkammerweg 19 Westbroek 0346-281909 
Ingrid Brand  Ds Ulferslaan 23 Tienhoven 0346-281113 
Marleen van Walbeek Dr Welfferweg 46 Westbroek 0346-281075 
Margot Blankert  Herenweg 10A  Maarssen 0346-250745 

 

Jeugdcommissie    E-mailadres 
 
Gerard Brand     g.brand1@KPNPLANET.NL  
Agnes van Dijk     dijkd.van@TISCALI.NL 
Ingrid Brand     g.brand1@KPNPLANET.NL 
Marleen van Walbeek    rvdkeuken@HOTMAIL.COM 
Margot Blankert     m.blankert@PLANET.NL 
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