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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 

Marc Peeters  Kerkdijk 130  Westbroek 0346-266395 
Agaath van Klaren Kerkdijk 55  Westbroek 0346-281144 
Vacature 

 
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 

   Marleen van Walbeek Dr Welfferweg 46 Westbroek 0346-281075 
   Margot Blankert  Herenweg 10A  Maarssen 0346-250745 
   Ellen Sijmons  Kerkdijk 88  Westbroek 0346-282307 
   Vacature 
 
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: Vacature 
 
 
 
 
 
Contributiegegevens 2008 zijn nog niet beschikbaar. Zie verslag algemene 
ledenvergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
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 sleutel is niet voor junioren).  
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VAN DE VOORZITTER 
Voorzitter Charlotte Verbunt is er een paar maanden tussen uit 
met haar Joop. Fietsen in Vietnam, Cambodja, Laos, Thailand én 
Zuid-Afrika. Wij wensen hen beiden een prachtige fietsvakantie. 
 
 
Tienhoven, 28 december 2007 
 
“Over de valreep” 
 
Als ik op 20 december 2007 
“Gekras”ontvang, lees ik dat op 15 februari 
2008 de kopij binnen moet zijn voor het 
volgende nummer Dat nummer zal in 
maart 2008 uitkomen. Dat is “over mijn 
valreep”! 
Op 30 december 2007 gaan Joop en ik 
vier maanden met ‘Sabbatical Leave’. In 
goed Nederlands, van joodse oorsprong, 
sabbatsverlof.  
Met de fiets trekken we vier maanden op 
de bonnefooi door verschillende landen. 
Eerst gaan we door Zuid Vietnam en 
Cambodja: vooral langs en door de  
Mekong-Delta route. En einddoel zijn de 
tempels van Angkor Wat. 
Vandaar vliegen van Cambodja naar 
Vientiane de hoofdstad van Laos. Daar 
begint het tweede deel van onze fietstocht 
door het noorden van Laos en Thailand. 
Als jullie dit lezen, is dit allemaal al 
geschiedenis en – hoop ik – een mooie 
herinnering. 
We sluiten ons verlof af  met een fietsreis 
van 7 weken naar Zuid-Afrika. 
Het lijkt me niet echt verstandig om het 
“stukje van de voorzitter” in Vietnam of 
Cambodja te schrijven. Ik ken mezelf! 
Wanneer ik weg ben, ben ik ook echt weg. 
Mijn relativeringsvermogen laat het leven 
thuis ver achter me en lijkt dan erg 
onbelangrijk. Dus zit ik nu tussen Kerst en 
Oudjaar een stukje te schrijven dat jullie in 
maart 2008 gaan lezen. 
De wintercompetitie, die net begonnen is, 
zal dan gespeeld zijn. Het 

openingstoernooi zal misschien net wel of 
net niet geweest zijn. De tennislessen 
zullen gaan starten en de activiteiten van 
de verschillende commissies zijn dan 
gepland. 
Kortom, de lente nadert. Wij staan op de 
tennisbaan, wanneer aan de bomen de 
eerste groene blaadjes hangen. Boven de 
struiken zal de molen te zien zijn en het 
uitzicht op de polder zal ons weer in een 
serene gemoedstoestand brengen. 
Maar eerst gaan we nu genieten van een 
heerlijke lange reistijd. Misschien laten we 
wat van ons horen en misschien ook niet. 
Ik zie jullie in elk geval allemaal weer in 
het voorjaar op de baan. Tot dan veel 
tennisplezier toegewenst. 
 
Charlotte Verbunt. 
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ACTIVITEITENAGENDA 2008 
 
ZORG DAT U ER BIJ BENT IN 2008. NEEM DEZE DATA OVER IN UW AGENDA! 
 

 Dag: Datum: Tijd:  

X Woensdag 20 februari 2008 20.00 Algemene 
ledenvergadering. 

X Zaterdag  15 maart 2008 11.00 Onderhoudsdag! 
Zie blz 15. 

 Zondag 30 maart 2008 10.30 Finales wintercompetitie 

   14.00 Openingstoernooi 

 Maandag  31 maart 2008 19.30 Start herentoss 

 Donderdag 3 april 2008  8.30 Start damestoss 

 Woensdag ? 
 

Bericht volgt 19.30 Start gemengde toss/ 
familytoss;  
junioren vanaf 14 jaar! 

 Maandag  12 mei 2008  Start voorronden 
dubbelkampioenschap 
dames- en herendubbel 

 Zondag 8 juni 2008 11.00 Finales 
dubbelkampioenschappen 
senioren en junioren 

 Vrijdag  27 juni 2008 20.00 Midzomertoernooi; 
Tevens kennismaking 
nieuwe leden! 

 Zaterdag 5 juli 11.00 Onderhoudsdag! 
Zie blz 15. 

 Zondag 3 augustus 2008 13.00 Zomertoernooi voor 
thuisblijvers 

 Zaterdag  28 augustus 2008   Start voorronden 
clubkampioenschap dames-
en herenenkel en gemengd 
dubbel 

 Zondag  28 september 2008  11.00 Finales clubkampioenschap 
senioren en junioren 

 Zondag  26 oktober 2008 13.00 Slottoernooi 

 Zaterdag 1 november 2008 11.00 Onderhoudsdag (blz 15) en 
start wintercompetitie 

 
Voor informatie de activiteitencommissie: 
 
Bonne Buurmans  Wolkammerweg 6  Westbroek 0346-281290 
Marc Peeters   Kerkdijk 130   Westbroek 0346-266395 
Agaath van Klaren  Kerkdijk 55   Westbroek  0346-281144 
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VAN DE REDACTIE 
In 2008 bestaat onze vereniging 20 jaar. We zijn opgericht op 11 november 1988. Het 
bestuur heeft besloten dat we er een echt lustrumjaar van gaan maken met een aantal 
spraakmakende activiteiten. Gekras doet daar graag aan mee. Wij gaan in ieder geval 
in elk nummer in 2008 een artikel opnemen over de geschiedenis van onze club. Dit 
keer de activiteitencommissie. 
 
Het maartnummer van Gekras is altijd een 
beetje moeilijk nummer voor uw redacteur. 
Er zijn nog geen eindresultaten van 
wedstrijden en toernooien. Er is wel 
gespeeld in de wintercompetitie, maar de 
apotheose (de finale) moet nog komen. 
Verder is er nog weinig blad aan de 
bomen en pas als de sapstroom goed op 
gang komt, gaan ook de leden van Het 
Kraaienveld weer schrijven. 
Gelukkig is er de Algemene 
Ledenvergadering, waarvan Marjolein 
uitgebreid verslag doet in dit nummer. Er 
is een lustrummededeling van Ciska 
Janssens. En verder schrijven Charlotte 
Verbunt en Incognito altijd – en altijd 
netjes op tijd – hun vaste stukjes. 
Charlotte stuurde ook nog werk in van een 
Engelse dichter. Het gaat over tennis en 
oudere echtparen. Oudere echtparen 
genoeg bij Het Kraaienveld. Er zijn er vast 
wel die het Engelse gedicht willen 
vertalen. Wie herkent zich in het beeld dat 
op bladzijde 25 geschetst wordt?  
 
De special over de activiteitencommissie 
is voor een deel een eerbetoon aan Bonne 
Buurmans. Een supervrijwilliger, die al 18 
jaar bescheiden zijn aandeel levert aan de 
activiteitencommissie. Ik doe op deze 
plaats een oproep aan het bestuur om 
Bonnen op gepaste wijze te eren voor zijn 
inzet. 
 
Niet iedereen hoeft een supervrijwilliger te 
zijn. Ook voor ‘gewone’ vrijwilligers is er 
genoeg te beleven bij Het Kraaienveld.  

U kunt bijdragen aan de lustrumactiviteiten 
(zie bladzijde 31). Meldt u gerust aan bij 
de lustrumcommissie.  
Werkt u liever met de handen, dan kunt u 
terecht op een van de onderhoudsdagen. 
De eerste is al geweest (op 15 maart). Het 
was een nuttige en gezellige zaterdag. 
Reserveer vast zaterdag 5 juli en zaterdag 
1 november. Dat zijn de volgende 
onderhoudsdagen (kijk maar op bladzijde 
15). 
 
Gekras wenst u een goed 
openingstoernooi en een mooi 
tennisvoorjaar. 
  

 
 
Jan Maasen 
jmaasen@euronet.nl 
 

 
Het volgende nummer verschijnt in zomer 2008; u kunt uw bijdragen inleveren tot 15 
juli. 

mailto:jmaasen@euronet.nl
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UIT DE OUDE DOOS: DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
Onze vereniging is opgericht op 11 november 1988. Dat betekent dat we in 2008 ons 
20-jarig jubileum vieren. Om de geschiedenis niet verloren te laten gaan, gaan we dit 
jaar in elk nummer van Gekras iets schrijven over de geschiedenis van onze 
vereniging. Liefst verluchtigd met foto’s uit ons archief.  
Het kerstnummer bevatte alle namen van alle kampioenen uit de geschiedenis van het 
Kraaienveld. Dit nummer geeft u alle details over: de activiteitencommissie. 
 
De allereerste activiteiten in onze 
vereniging vonden plaats zonder dat er 
een activiteitencommissie was benoemd. 
De eerste activiteiten werden door het 
bestuur georganiseerd.  
Als eerste bedacht het bestuur in 1990 dat 
het zinvol zou zijn om de nieuwe leden 
tennislessen te laten volgen. Dat leidde tot 
een clubje van 10 leden, die vanaf najaar 
1990 les kregen op de Vechtsebanen van 
Johan Brouwer. Op de foto ziet u dit 
dappere clubje met de trotse tennisleraar. 
 
Dit clubje ging door met de lessen in 1991. 
Tegelijkertijd startte een tweede groep van 
tien in de Pandahallen in Loosdrecht. Op 
een oude – niet reproduceerbare – foto 
ontwaren we: Jack Slot, Bertus Verheul, 
Gina Slot, Jan-Bart Kolkman, Ria 
Uijterwaal, Monique Vonk-Kolkman, Jan 
Overeem en drie dames die niet meer te 
herkennen zijn. 

 

In dat eerste activiteitenjaar werd op 26 
januari 1991 een ‘ludieke’ tennisavond in 
de Vechtsebanen georganiseerd. Onder 
ludiek verstond men in 1991: tennissen 
met de linkerhand of hand-in-hand met je 
dubbelspelpartner, blokken stapelen na 
een goed geslagen bal en andere 
creatieve opdrachten. De deelnemers 
waren enthousiast.  
 
Het is duidelijk dat dat niet lang zo door 
kon gaan. Er moest ‘echt’ getennist 
worden en er was dringend behoefte aan 
een commissie. Die kwam later in 1991: 
de eerste activiteitencommissie, 
bestaande uit Bonne Buurmans en Ido 
Huitenga. De nieuwe commissie maakte 
een vliegende start met tossavonden en 
een toernooi op de tennisbanen van 
hockeyclub Voordaan in Groenekan. 
 
 

Vlnr Diana van Mechelen, Ton Uijterwaal, José Stortelder, Jacqueline van Mechelen, Joop Molenaar, 
Jeanet Lustig, Susan Klaase, Annemiek Volkers, Ido Huitenga, Jan Maasen en Johan Brouwer (1991; 
foto Kitty Nooteboom) 
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Vervolg activiteitencommissie 
De activiteitencommissie 
kenmerkte zich onder meer door 
de introductie van de ‘cérémonie 
protocolaire’. De prijsuitreikingen 
na toernooien en 
kampioenschappen waren in de 
periode 1991 tot 1997 een ware 
happening. De eindstand werd 
steevast uitgerekend door Bonne 
Buurmans, maar de regie van de 
prijsuitreiking was volledig in 
handen van Ido Huitenga. En Ido 
zorgde altijd voor charmante 
assistentie door zijn echtgenote 
Pytsje.  
Als de scores bekend waren, 
verzamelde Ido alle aanwezigen 
met de uitroep: “Dames en heren: 
cérémonie prrrotocolaire”.  
 
Als iedereen 
verwachtingsvol op de uitslagen 
wachtte, dan gaf Ido een signaal 
aan Pytsje, die vervolgens met 
een zwierige druk op de knop de 
cassetterecorder in werking 
stelde. Daaruit klonk dan op 
oorlogssterkte een mars van 
Tsjaikovski of een andere 
triomfmars. Op het juiste moment 
stopte de muziek en dan werden 
de prijswinnaars – altijd in de 
volgorde drie, twee, een – naar 
voren geroepen. Nadat de 
gelukkige zijn of haar medaille of beker in 
ontvangst had genomen, kreeg hij of zij 
het verzoek van Ido om even te blijven 
staan (en niemand haalde het in zijn hoofd 
om weg te lopen). Tenslotte stonden daar 
de trotse prijswinnaars en op een signaal 
van Ido werd de marsmuziek weer gestart. 
Pas dan – en geen tel eerder – mochten 
de winnaars de ereplaats verlaten. 
De oudgedienden van Het Kraaienveld 
roepen bij een prijsuitreiking nog altijd: 
“Dames en heren: cérémonie 
prrrotocolaire”.  
 
Ido en Pytsje zijn in 1997 naar 
Maartensdijk verhuisd. 
 
 
 

De laatste bijdrage van Ido aan de 
activiteitencommissie was een verslag van 
de finales clubkampioenschappen voor 
Gekras in november 1996.  
“Na het gebruikelijke rondje bitterballen 
kon de cérémonie protocolaire beginnen. 
Door een pittige mars van Shostakovich – 
met daarbij aerobicachtige bewegingen 
van Kitty en Ido – werden de verkleumde 
toeschouwers opgepept. Bij de 
prijsuitreiking van de 2e tot en met de 4e 
prijs ontstond nog enige hilariteit, omdat 
bijna alle aanwezigen op het podium 
kwamen te staan om hun prijs in ontvangst 
te nemen. Wim en Rietje (winnaars van de 
1eprijs) en Ido en Pytsje waren de enige 
toeschouwers…”

Cérémonie prrrotocolaire. 
Rechts Ido Huitenga, uiterst links (met zonnebril) Pytsje 
Huitenga met de cassetterecorder en rechts daarvan 
Bonne Buurmans (met de rug naar de camera). 
Ido en Bonne hebben hier een ereschavot geïmproviseerd 
van twee stukken boomstam. Daarop staan links Brienne 
ten Napel met een vriendin en rechts Hans Perryck met 
een vriend. 
(invitatietoernooi 1993; foto Kitty Nooteboom) 
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NELLEKE ALBERS 
MAKELAARDIJ O/G B.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw makelaar in het hart van Nederland. 
 
 
Kantoor: Dorpsweg 158, Maartensdijk 
Telefoon: 0346-213446 (ook buiten kantoortijd) 
Email:  info@nellekealbers.nl 
Website: www.nellekealbers.nl 
   www.nvmstichtsemakelaars.nl

mailto:info@nellekealbers.nl
http://www.nellekealbers.nl/
http://www.nvmstichtsemakelaars.nl/
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Vervolg activiteitencommissie 
Bonne en Ido hadden in 1993 al 
gezelschap gekregen van drie dames.  In 
totaal hebben dertien mensen deel 
uitgemaakt van de activiteitencommissie. 
Dat is al een mooie aanwijzing dat 
Kraaienvelders trouw zijn als ze in een 
commissie plaatsnemen. Joke van der 
Feest bleef 10 jaar in de commissie. Maar 
voorbeeld voor ons allen is natuurlijk 
Bonne Buurmans. Vanaf de eerste dag is 
hij lid van de activiteitencommissie, hij 
schudt de toernooischema’s uit zijn mouw, 

hij telt de 
scores, hij 
schrijft 
regelmatig 
het 
toernooi-
verslag en 
dan maakt 
hij ook nog 
altijd het 
jaarverslag 
van de 
commissie.  
 
 
 

Foto: Bonne telt de scores; een deelnemer 
doet een dutje in de zon… 
 
Alleen de prijsuitreikingen liet Bonne graag 
aan de andere leden van de 

activiteitencommissie. Ido en later Jan en 
Marc reikten prijzen uit en kusten de 
dameskampioenen. Gedurende meerdere 

jaren 
versierde 
Joke de 
heren met 
een 
medaille. Al 
die keren 
stond Bonne 
bescheiden 
te 
applaudis-
seren voor 
de 
winnaars. 
 

Foto: Bonne (rechts) assisteert Marc voor de 
prijsuitreiking. 
 
Je wordt bij Het Kraaienveld pas erelid als 
je door verhuizing de vereniging verlaat, 
maar Bonne verdient na 18 jaar 
activiteitencommissie een onderscheiding! 
Dank je wel, Bonne, voor al je werk voor 
onze vereniging. We hopen dat je er nog 
een paar jaar mee door wilt gaan… 
 
 
 
Tabel: alle leden van de activiteitencommissie 
tot maart 2008. 

Leden activiteitencommissie  

1991 Bonne Buurmans Ido Huitenga  
1992 Bonne Buurmans Ido Huitenga  
1993 Bonne Buurmans Ido Huitenga Teuni Böcker Annemiek Volkers Marrietta Snell 
1994 Bonne Buurmans Ido Huitenga Teuni Böcker Annemiek Volkers Marrietta Snell 
1995 Bonne Buurmans Ido Huitenga Ockje Krediet Annemiek Volkers Marrietta Snell 
1996 Bonne Buurmans Ido Huitenga Ockje Krediet Annemiek Volkers Marrietta Snell 
1997 Bonne Buurmans Jan Maasen Ockje Krediet Annemiek Volkers Marrietta Snell 
1998 Bonne Buurmans Jan Maasen Joke van der Feest Rietje Broeder Wim Broeder 
1999 Bonne Buurmans Jan Maasen Joke van der Feest Rietje Broeder Wim Broeder 
2000 Bonne Buurmans Jan Maasen Joke van der Feest Rietje Broeder 
2001 Bonne Buurmans Jan Maasen Joke van der Feest Susan Klaase 
2002 Bonne Buurmans Jan Maasen Joke van der Feest Susan Klaase 
2003 Bonne Buurmans Jan Maasen Joke van der Feest Susan Klaase 
2004 Bonne Buurmans Marc Peeters Joke van der Feest Susan Klaase 
2005 Bonne Buurmans Marc Peeters Joke van der Feest Agaath van Klaren 
2006 Bonne Buurmans Marc Peeters Joke van der Feest Agaath van Klaren 
2007 Bonne Buurmans Marc Peeters Joke van der Feest Agaath van Klaren 
2008 Bonne Buurmans Marc Peeters Vacature Agaath van Klaren 
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Vervolg activiteitencommissie 
Drie – bijna vergeten – activiteiten van de 
commissie waren de invitatietoernooien, 
de wintertoernooien op de Vechtsebanen 
en de laddercompetitie bij de herentoss.  
De invitatietoernooien werden slechts drie 
keer gehouden in 1993, 1994 en 1995.  Ze 
bestonden er uit dat elke deelnemer een 
vriend of familielid mocht uitnodigen voor 
een toernooi. Daarmee speelde je dan de 
hele dag een competitie. Veel mensen 
selecteerden hun partner op ‘gezellig’, 
maar hier en daar werd er ook wel eens 
een partner geselecteerd op ‘winnen’. En 
dat mocht natuurlijk ook. De gezelligheid 
heeft er nooit onder geleden. Zie ook de 
foto van de ‘cérémonie prrrotocolaire’. 
De invitatietoernooien werden opgevolgd 
door een intern ‘pinkstertoernooi’.  De 
naam zegt het. Later zijn de 
pinkstertoernooien overgegaan in de 
midzomertoernooien (gedurende enige tijd 
ook wel ‘madsummernight’ toernooi 
genoemd). 
 
De wintertoernooien werden gehouden 
van 1992 (in Maarssenbroek) tot en met 
2003 (in Vleuten). Alle tussenliggende 
edities werdengehouden op de 
Vechtsebanen in Utrecht.  
Na de introductie van de wintercompetitie 
zijn ze nooit meer gehouden.  
 

 
Vlnr Susan Klaase, Brienne ten Napel, Kitty 
Nooteboom, Herman Böcker, Teuni Böcker, 
Annemiek Volkers en Huib Stekelenburg 
tijdens de introductie van het wintertoernooi 
1992. De activiteitencommissie had een ‘tie-
breaktoernooi’ bedacht en dat vergde enige 
instructie. (foto: Hans Klaase) 
 
De wintertoernooien vormden altijd een 
vrolijk weerzien tijdens de donkere 
wintermaanden. Bijpraten was belangrijker 
dan tennis.  

 

 
Jan Overeem, Hans Klaase en Roeland ten 
Napel na afloop van het wintertoernooi 1992. 
Jan en Hans snappen de tiebreakregels 
inmiddels. Roeland twijfelt nog. (foto: Susan 
Klaase) 
 
De laddercompetitie werd gehouden 
tijdens de herentoss van 1998 tot 2002. 
De competitie begon met een reglement 
waarin per avond elke deelnemer vijf 
punten kreeg. De deelnemer met de 
meeste games werd tot winnaar 
uitgeroepen en die kreeg vijf punten extra. 
De nummer twee kreeg vier punten extra, 
enzovoort. Dat leidde tot vrolijke 
discussies over de uitslagen. Maar dat 
leidde ook tot slimmeriken, die al voor half 
acht op de baan stonden om zoveel 
mogelijk games bijeen te sprokkelen.   
Rick de Groot won de eerste 
laddercompetitie in 1998 en Rob Fokker 
de edities 1999 en 2000. Huib 
Stekelenburg schreef 2001 op zijn naam.  
In 2002 werden de spelregels veranderd 
op verzoek van de deelnemers. Helaas 
verdween daarmee de animo om punten 
te registreren. In 2002 werd de prijs niet 
meer uitgereikt. De laddercompetitie is 
daarmee verdwenen. 
 
Namens alle leden en oud-leden 
danken wij alle leden van de 
activiteitencommissie in de afgelopen 
20 jaar. Wij herhalen ons speciale 
dankwoord aan Bonne Buurmans. 
 
Bronnen: 

- Gekras jaargang 1991 tm 2006 
- Foto’s: Kitty Nooteboom, Hans en 

Susan Klaase, Jan Maasen. 
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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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ONDERHOUDSDAGEN 
Het onderhoud aan de banen is altijd goed voor een paar opmerkingen in de ALV. De 
baancommissie heeft maatregelen genomen en stuurde een bericht. Onderstaand de 
geactualiseerde versie. 
 
 
Vrienden van het Kraaienveld, 
 
De baancommissie heeft een aantal 
onderhoudszaterdagen gepland. Zij vraagt 
jullie om op deze zaterdagen enkele uren 
te besteden aan de accommodatie van 
onze vereniging. De onderhoudsdag in 
oktober 2007 was voor velen een plezierig 
initiatief. 
Vanaf 11 uur tot ‘s middags 16 uur ben je 
welkom om enkele uren te helpen bij het 
onderhoud van de baan, het clubhuis, de 
tuin, het terras en de groenstroken. 
Jeugdleden zijn ook welkom. Iedereen 
doet waar hij of zij goed in is. Je kunt 
komen wanneer je wilt en blijven zolang 
als je kunt; ook als je maar een uur de tijd 
hebt zal je bijdrage gewaardeerd worden. 
De baancommissie (Fokko en Huib) maakt 
een wensenlijstje. Het bestuur (Jan en ?) 
zorgt voor de inwendige mens met koffie 
en koek, broodjes tussen de middag en 
een borrel na afloop. 

 
Voorafgaand aan de seizoensopening is 
de eerste onderhoudsdag gehouden op 
zaterdag 15 maart. Veel gedaan en nog 
gezellig ook! 
De tweede onderhoudsdag is op zaterdag 
5 juli. Dan hebben Huib en Fokko de 
zomersnoei op het programma staan en 
schilderwerk aan het clubhuis. 
De laatste onderhoudsdag is op zaterdag 
1 november. Dan mogen we de banen en 
het clubhuis weer winterklaar maken. 
 
Kom (liefst met je hele gezin) naar de 
onderhoudsdagen tussen 11 en 16 uur 
en geniet een paar uur van nuttige 
arbeid en gezellige clubsfeer. 
 
Namens Huib en Fokko een hartelijke 
groet van, 
 
Jan Maasen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boven onderhoud 2007,  
  rechts onderhoud 2006.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2008 
Op 11 februari j.l. hield onze TV Het Kraaienveld haar jaarlijkse ledenvergadering. 
Secretaris Marjolein Bannink schreef het voorlopige verslag. Dit verslag wordt 
definitief in de ledenvergadering 2009. Uw redactie heeft het verslag een klein beetje 
ingekort. 
 
Er waren 16 leden aanwezig, inclusief de 
aanwezige bestuursleden. Er hadden 7 
leden bericht van verhindering gegeven. 
Voorzitter (ter vervanging van Charlotte 
Verbunt) was Fokko Sijtsma. 

 
Fokko zat voor… 
 
1.  De voorzitter opent de vergadering en 
deelt mee dat door ziekte en vakantie      
helaas 4 van de 7 bestuursleden afwezig 
zijn, onder wie de penningmeester. 
 
2.  De notulen van de ALV van 15-02-2007 
worden goedgekeurd met dank aan de ex-
secretaris. 
N.a.v. punt 2 laat Fokko weten dat het 
bestuur besloten heeft geen 
parkeerplaatsen aan te leggen om de 
volgende redenen:  
- De financiële situatie van de club 
- De weg is geen gevaarlijke       

oversteekplaats meer 

- Parkeerplaatsen doen afbreuk aan het 
mooie groen wat onze tennisbanen nu 
omgeeft 

       
3. Bij de bespreken van de financiële gang 
van zaken over 2007 wordt de 
penningmeester node gemist.  
De kascommissie heeft de boeken 
gecontroleerd en geen onregelmatigheden 
gevonden.  Het financiële jaarverslag 
wordt goedgekeurd. Aan de 
penningmeester wordt decharge verleend. 
Omdat de penningmeester afwezig is en 
de begroting voor 2008 ontbreekt bij de 
stukken, wordt er geen begroting 
vastgesteld. Wel wordt de financiële 
situatie besproken.  
Door verschillende leden worden 
suggesties gedaan voor maatregelen om 
de financiële situatie gezond te houden: 
• Automatische incasso van contributie. 

Kan zonder al teveel kosten worden 
geregeld d.m.v. internetbankieren bij 
de Rabobank, waarbij incassobadges 
gebruikt kunnen worden. 

• Inschakelen van een incassobureau bij 
niet betalende leden 

• Een strippenkaart voor introducés en 
een lijst in het clubhuis waarop de 
namen van introducés worden 
aangegeven (zodat achteraf ook kan 
worden gezien welke inkomsten uit die 
bron komen) 

• Een club van tienen, waarbij alle leden 
gevraagd wordt 10 euro (of meer) per 
jaar te doneren. 

• Oud leden vragen donateur te worden 
• Nagaan of het spaartegoed wel tegen 

de hoogste rente op de bank staat 
• Banen verhuren aan toernooien van 

grote tennisclubs (Iduna) in de 
omgeving 

• Achter de achterstallige betalingen van 
de adverteerders aan 
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Vervolg ALV 
• De radio en TV uit het clubhuis halen 

zodat er geen Buma-rechten betaald 
hoeven te worden 

• Eventueel nog meer ophogen van 
kantineprijzen 

• Nog eens opnieuw kijken naar het 
afschrijvingsregime 

• Uitnodigingen voor ALV via de mail? 
 
Er worden een aantal besluiten genomen: 
• De contributie wordt met 5 euro p.p. 

verhoogd (inclusief inflatiecorrectie) 
• Er wordt een nieuwe (tijdelijke) 

commissie gevormd door Niek 
Janssens, Irma Sinke, Ad Verhoef 
en Joop Bertsen. Zij zullen alle 
bovengenoemde voorstellen en 
ideeën bespreken. Voorstellen van 
overige leden zijn welkom! 
Als deze commissie bijeen geweest 
is zal een extra ledenvergadering 
worden belegd door het bestuur, om 
e.e.a. te bespreken. 

 
4.  Jeugdcommissie: 
 Roger Snell laat weten dat een van onze 
oud-jeugdleden nu nummer 1 is  
geworden in Nederland, in de categorie tot 
14 jaar. Zie ook de jeugdfoto in dit blad. 
Er zijn verder geen opmerkingen over het 
jaarverslag van de jeugdcommissie 
 

 
Roger en Huib (in de bosjes) tijdens de 
wintersnoei in december 2007. 
 

5.  Baancommissie: 
Fokko Sijtsma spreekt zijn waardering uit 
over al het werk wat in het afgelopen jaar 
door leden verzet is: met name Huib 
Stekelenburg en Roger Snell wil hij daarbij 
noemen. 
Er zijn verder geen opmerkingen over het 
jaarverslag van de baancommissie. 
 
6.  Activiteitencommissie: 
Bonne Buurmans laat weten dat de 
gemengde vrijdagavond toss zal worden     
vervangen door een gemengde toss op de 
woensdagavond, mits dit door onze     
baanbaas wordt goedgekeurd. Vooral ook 
nieuwe leden zullen voor deze toss     
worden uitgenodigd. De toss-avonden 
zullen beginnen 19.30 uur. 
Aan de baanbaas zal worden gevraagd 
weer twee banen te reserveren voor de    
damestoss op de donderdagochtend. 
 
7. Bestuurssamenstelling: 
Jan Maasen en Niek Janssens treden 
reglementair af en hebben zich     
herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen 
andere kandidaten gemeld. Jan en Niek    
worden herkozen. 
Kascommissie: Jan Overeem treedt af als 
lid, Gerard Brand volgt hem op. Roger 
Snell blijft nog een jaar aan als lid. 
 
8. Huishoudelijke mededelingen: 
Aan eenieder wordt gevraagd zich te 
houden aan de geldende afspraken, (als:    
geen auto’s parkeren bij de ingang van de 
baan), en ook om anderen daarop aan te 
spreken. 
 
Er wordt een bordje gemaakt bij de 
ingang, waarop staat dat introducés 5 euro 
moeten betalen. 
 
Fokko Sijtsma heeft een aantal data 
vastgesteld van zaterdagen waarop weer    
gewerkt kan worden aan banen, clubhuis, 
en groen: 
Za. 15 maart, za. 5 juli, en za. 1 nov. 
Zie ook elders in dit blad. 
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Vervolg ALV 
9. Rondvraag: 
Hoe zit het met de lustrum commissie?    
Deze bestaat uit Niek en Cisca Janssens, 
Jan Maasen, en Irma Sinke. De 
lustrumcommissie is bezig met activiteiten 
i.v.m. het 20 jarig bestaan van de 
vereniging. Een activiteitenkalender is al 
rondgestuurd. Op 5 april zal een eerste 
activiteit plaatsvinden. 
Margot Blankert regelt een 
brainstormavond voor lustrumcommissie,  
activiteitencommissie en jeugdcommissie.  
 
Kan er een e-mail adressenlijst gemaakt 
worden? Dat kan, voor diegenen die dat 
willen. Het bestuur zal hier aandacht aan 
besteden. 
 
Hoe zit het met de seniorencompetitie? 
Het lijkt erop dat er dit jaar geen     
seniorenteam is ingeschreven omdat een 
coördinator/initiator ontbreekt. Het bestuur 
zal bij Teuni Böcker informeren of de 
mogelijkheid nog bestaat een team in te 
schrijven. 
Afgesproken wordt dat het bestuur aan het 
eind van het jaar zal nagaan wie de     
organisatie van de competitie op zich 
neemt voor het volgend jaar, en zorgen     
dat leden zich kunnen opgeven hiervoor 
via een open inschrijving op de     
Kraaienveld-mail               
  
Hoe zit het met de opvang van nieuwe 
jeugdleden? De jeugdcommissie geeft aan 
hier zoveel mogelijk aan te doen. Helaas 
liep de vrijdagmiddagtoss voor de jeugd 
gaandeweg zo slecht dat deze is 
opgeheven. 
Gedacht wordt aan een soort 
buddysysteem, ook voor de introductie 
van nieuwe seniorenleden. Een lijst met 
adressen en telefoonnummers van leden 
die zich daarvoor beschikbaar stellen zou 
naar nieuwe leden gestuurd kunnen 
worden om zo de drempel te verlagen en 
een makkelijker opstap te bieden. 
De jeugdcommissie en het bestuur zullen 
hier aandacht aan besteden. 
 
Vraag: is het mogelijk een afdak te maken 
boven het terras?  Mogelijk via sponsors, 
net als voor het scherm dat de RABO 

bekostigd heeft. Ook hier zal het bestuur 
naar kijken. 
 
Bonne Buurmans geeft aan dat er een 
vacature is bij de activiteitencommissie.    
Belangstellenden hiervoor kunnen zich 
aanmelden bij Bonne. Het bestuur zal     
Joke v.d. Feest bedanken voor haar inzet 
in de activiteitencommissie, en zij zal 
worden uitgenodigd bij het 
openingstoernooi. 
 

 
Activiteitencommissie, bestuur en leden 
danken Joke van der F eest voor haar werk 
voor de vereniging. Het ga je goed, Joke! 
 
Vraag: is het mogelijk de uitnodigingen en 
stukken voor de ALV via de mail te doen? 
Is goedkoper en efficiënter.  Het 
onderwerp zal door het bestuur besproken 
worden: de actuele ledenlijst zou dan 
moeten worden aangevuld met de e-mail 
adressen van leden die dat willen.  
Een idee om dat ook voor het clubblad te 
doen vindt geen bijval gezien de geheel 
eigen waarde die het clubblad in zijn 
huidige vorm voor de vereniging heeft. 
 
10. Hierna wordt de vergadering gesloten, 
is het clubhuis inmiddels bijna zo warm dat 
de jassen uit kunnen, en wordt het nog 
een gezellig samenzijn. 
 
 
Marjolein Bannink     
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Dierenriem 1 – 3738 TP  
MAARTENSDIJK 
Postbus 16 – 3738 ZL  
MAARTENSDIJK 

              Email: info@dewildemetaal.nl  
              Internet: www.dewildemetaal.nl 
              Telefoon: 0346-211244 
              Telefax:   0346-213873 
 
TOELEVERINGSBEDRIJF GESPECIALISEERD IN:    

 KNIPPEN                                                      
 CNC-PONSEN 
 CNC-ZETTEN 
 PLASMA SNIJDEN   
 LASSEN Mig, Mag, Tig 
 PUNTLASSEN 
 KONSTRUKTIE  
 MACHINEBOUW 
 PROFIEL- en PLAATWALSEN 
 NABEWERKING, beitsen, borstelen, schuren 
  FINISHING kan door ons verzorgd worden, zoals: lakken, glasparelstralen, verzinken e.d.  

mailto:info@dewildemetaal.nl
http://www.dewildemetaal.nl/
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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. Dit keer met aandacht 
voor de Australian Open, maar vooral ook nieuws over onze nationale toppertjes. 
Kennelijk is Incognito met kerstmis thuis gebleven. 
 
Monica Seles wil haar rentree maken. Dat 
heeft ze op haar 34e verjaardag laten 
weten. In 1993 werd ze in Hamburg door 
een verdwaasde tennisfan van Steffi Graf 
in de rug gestoken. Daarna kwam ze ruim 
twee jaar niet meer in actie. In 2003 hield 
ze er mee op vanwege een gebroken botje 
in haar voet. “Ik kom niet volledig terug, 
een compleet tennisseizoen kan ik nog 
niet aan”.  
 

Publieklieveling Jo-wilfried Tsonga tijdens 
de verloren finale van het Australian Open. 
 
De Australian Open zat vol verrassingen. 
Vele grote namen konden naar huis: 
Henin, Nadal en zelfs Federer. Novak 
Djokovic versloeg in de finale Jo-Wilfried 
Tsonga. Deze laatste was de 
publiekslieveling en ook ik had hem graag 
zien winnen. Helaas: de praatjesmaker 
werd nummer één. 
Bij de dames liet Maria Sjarapova duidelijk 
zien dat er met haar voorlopig nog niet te 
spotten valt. 
 
 

Raemon Sluiter kiest de komende tijd voor 
zijn vriendin (hockeyster en 
Rabobankmeisje Fatima Moreiro de Melo), 
zijn familie en zijn gezondheid. Sluiter 
beleefde een matig tennisjaar en vindt 
zichzelf terug op de 168-ste positie op de 
ranglijst. “Ik had wat eerder rust moeten 
nemen. Ik was te gretig en wilde veel 
punten scoren. Op zich wel een goed 
teken, maar voorlopig even niet”.  
Raemon Sluiter neemt in zijn eigen stad 

Rotterdam afscheid 
van het toptennis. “Ik 
geef toe dat ik niet 
meer het niveau heb 
om regelmatig te 
kunnen strijden met 
de toppers”. 
Raemon had zijn 
succesjaar in 2003. 
Hij haalde toen de 
finale in Rotterdam. 
Even met Richard 
Krajicek gebeld: “Wij 
zijn er zeer trots op 
dat hij heeft gekozen 
voor het ABN Amro 
World Tennis 
Tournament als 
passende afsluiting 
van zijn carrière”. 

Sluiter heeft in zijn loopbaan  ruim een 
miljoen euro aan prijzengeld verdiend. 
 
Robin Haase is het nieuwe seizoen goed 
begonnen. In India versloeg hij de 
Cyprioot Marcos Baghdatis. “Het kostte 
me wat moeite om het af te maken, werd 
wat nerveus miste daardoor wat ballen. 
Maar het is lekker om het jaar zo te 
beginnen”.  
In Melbourne pakte hij zijn eerste zege bij 
een Grand Slam-toernooi. Daar bleef het 
ook bij. Verder kwam hij niet. 
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Vervolg incognito 
Met de Kleine Kraai gaat het niet goed. De 
tennistiener heeft last van een 
polsblessure die slepend zou kunnen zijn. 
De rechtshandige Krajicek heeft last van 
haar linkerpols, waardoor het pijnlijk is om 
een dubbelhandige backhand te slaan. “Ik 
probeer het een tijdje met een brace en 
zeg het eerste toernooi af”. Ze heeft aan 
haar sponsor K-Swiss aangegeven het 
liefst in donkerrood, donkerblauw of zwart 
te willen spelen. En dan nog een keertje 
terug naar haar kapsel: “Ik wilde afgelopen 
jaar heel graag mijn haar kort hebben. 
Praktisch. Ik was dat lange haar gewoon 
zat. Maar ik hoorde de reacties die mijn 
nieuwe kapsel opriep. Ik hoorde over 
mezelf dat ik lesbisch zou zijn. Het was 
allemaal niet leuk. Dat is ook de reden dat 
ik mijn haar weer lang laat groeien”. Nou 
ja…………. 
 

 
Onze “grote kraai” zwijgt bij de uitlatingen van 
“kleine kraai” .  
 
De polsblessure van de ‘Kraai’ kost haar 
de kans op een bijzonder optreden met 
haar idool Serena Williams. De 
Amerikaanse had haar gevraagd om 
samen te dubbelen in Parijs en 
Antwerpen. “Serena zocht een partner en 
vond mij de beste kandidaat. Ik stond echt 
perplex ! Ontzettend jammer, maar ik heb 

gezegd dat ik later dit jaar graag met haar 
wil dubbelen”. 
 

 
“Kleine Kraai” had bijna samen gespeeld met 
de “grote” Serena. Hier Serena bij haar laatste 
toernooiwinst (Bangalore India, maart 2008). 
 
 
 
 
 

Incognito 
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en 

 
SPECIALISTEN IN HET GROEN 

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

 
 

  KACHELHUYS 
Van Rossum 

 

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

mailto:tvr@wanadoo.nl
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TENNISGEDICHT 
Onze voorzitter stuurde de volgende poëtische bijdrage voor Gekras.  Charlotte looft 
een prijs uit voor een mooie Nederlandse vertaling. Wat dacht u van een mooie fles 
wijn als beloning? Stuur uw vertaling naar jmaasen@euronet.nl of naar 
Wolkammerweg 26 in Westbroek.
 
 
 

GC     ÄÉäx 
 

g{x axà 
`|wwÄx   ê  tzxw 
vÉâÑÄx   ê  ÑÄtç|Çz 
àxÇ@    ê  Ç|áA 
j{xÇ   ê  à{x 
ztÅx   ê  xÇwá 
tÇw    ê  à{xç 
zÉ    ê  {ÉÅx? 
à{x    ê  Çxà 
ã|ÄÄ    ê  áà|ÄÄ 
ux    ê  ux@ 
àãxxÇ   ê  à{xÅA 

 
 
 
 
Van Roger McGough (geboren 1937). 
 
 

mailto:jmaasen@euronet.nl
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DE JEUGDFOTO 
 

 
 
Herkent u ze? Souhail en Mohamed Elouazizi kregen de eerste tennislessen van Rob van der Vegt op 
de tennisbanen van de Vechtsebanen en op Het Kraaienveld. In 2001 en 2002 zijn ze lid geweest van 
onze vereniging. 
Inmiddels zijn ze 13 en 11  jaar oud. Souhail was dus zes jaar oud, toen hij bij onze vereniging kwam 
en Mohamed volgde niet veel later, toen hij nog maar vijf was. 
Bij het vertrek van Rob van der Vegt verdwenen ook Souhail en Mohamed. 
 
Nu lezen we in het blad Tennismagazine van de KNLTB (december 2007) dat ze bij ULTC Iduna 
spelen en dat het goed met ze gaat. Ze willen allebei topspeler worden en een grand slamtoernooi 
winnen. Het kraaienveld gunt ze hun succes van harte. De lustrumcommissie probeert Souhail en 
Mohamed in de zomer uit te nodigen voor een demonstratiepartij. Misschien ook wel voor een paar 
sets tegen jonge of oudere Kraaienvelders?  
U ontvangt daarvan nog nader bericht. 
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Ellen Sijmons    282307  sijmons61@zonnet.nl 
Marleen van Walbeek   281075  marleen.vw@live.nl 
Margot Blankert   250745  m.blankert@planet.nl 
Gerard Brand    215470  g.brand1@kpnplanet.nl 
 
 
Advertenties: 
 

Wijnkoperij La Grange Verte 
In onze favoriete vakantiestreek aan de rivier de Lot hebben wij bijzondere, nog grotendeels 
onbekende wijnen ontdekt. Wijnen die doen verlangen naar zomerse dagen, maar ook warme volle op 

eikenhout gerijpte wijn die past bij een winters 
diner. Wij importeren ze rechtstreeks van kleine 
franse wijnboeren en bieden u met regelmaat de 
gelegenheid ze te komen proeven in onze 
Westbroekse “cave”. Alvast een voorproefje? 
Bezoek onze website 
www.vindecahors.nl 

 

Jeugdcommissie  Adres     Telefoon  
Gerard Brand  Ds Ulferslaan 23 Tienhoven 0346 215470  
Marleen van Walbeek Dr Welfferweg 46 Westbroek 0346-281075 
Margot Blankert  Herenweg 10A Maarssen 0346-250745 
Ellen Sijmons  Kerkdijk 88  Westbroek 0346-282307
 

mailto:g.brand1@kpnplanet.nl
http://www.vindecahors.nl/
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 ACTIVITEITENAGENDA JUNIOREN 2008 
 
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 
CJ=Competitiejeugd 

 
Zondag 17 
februari  2008 

 
Voorbereiding competitiejeugd 
Op sportpark Kraaienveld 

 
12:00 -16:00 uur 

 
CJ 

Zondag 16 maart 
2008 

Uitwisselingstoernooi met 
Groenekan en Voordaan op park 
Groenekan en Kraaienveld = 
Openingstoernooi Jeugd 

Vanaf 11.00 uur Alle Jeugd 

Vrijdag 4 april 
2008 

Start vrijdagmiddagtoss Jeugd 
(uitslagen wedstrijden in toss 

16.00-17.00  
17.00-18.30  

BS (ouders regelen) 
VO (jeugd zelf 

Zondag 6 april 
2008 

Start Competitie KNLTB ? Indien thuis : 
vanaf 11:00 uur 

CJ 

Vrijdag 27  juni 
2008 

Lustrum familie toernooi + feest + 
BBQ 
(daarna Zomeravond toernooi)  

16.00- 20.00 uur 
 

Jeugdleden en 
(inval-) ouders  

 Zondag 7 
september   2008 

Voorronden 
clubkampioenschappen enkelspel 
en Gemengd Dubbel  

Vanaf 11:00 uur Alle Jeugd 

 Zondag 14  
september 2008 

Voorronden 
clubkampioenschappen enkelspel 
en Gemengd Dubbel  

Vanaf 11:00 uur Alle Jeugd 

 Zondag 21 
september 2008 

Voorronden 
clubkampioenschappen enkelspel 
en Gemengd Dubbel  

Vanaf 11:00 uur Alle Jeugd 

Zondag 28 
september 2008 

Finale clubkampioenschappen 
enkelspel en gemengd dubbel 
voor jeugd en volwassenen 

Vanaf 11.00 uur Alle Jeugd  

Zondag 19 
oktober 2008 

Kind/Oudertoernooi  11:00 -17:00 uur 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!  
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bestaat 20 jaar!
Dit vieren wij op zaterdag 5 april met een

Tennis clinic

Toegang gratis

• Vanaf 15.30 uur Tennis Clinic met o.a.:

• Tennisles

• Warming up

• Service km-teller

• Racket bespanservice

• Ballenkanon

• Tennisles

• Warming up

• Service km-teller

• Racket bespanservice

• Ballenkanon

Iedereen is welkom*

Altijd al willen leren tennissen? Of vroeger getennist en wil je de 
draad weer oppakken? Kom dan langs en maak kennis met het 
tennisspel en onze gezellige vereniging! Uiteraard zijn bestaande 
leden ook van harte welkom! Tennisrackets en ballen zijn aanwezig.

Programma:

• Vanaf 13.30 uur vrij spelen

Geef je nu op via TVHetkraaienveld@hotmail.com  of kom langs op 5 april!

Bij Tennisvereniging Het Kraaienveld te Westbroek

* Zowel jeugd als volwassenen
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LUSTRUMACTIVITEITEN VAN HET KRAAIENVELD 
De lustrumcommissie heeft voorlopig drie activiteiten gepland. We rekenen op uw 
deelname en/of uw belangstelling op de gereserveerde dagen. 
 
Tennisvereniging Het Kraaienveld in 
Westbroek bestaat dit jaar 20 jaar. 
Gedurende 2008 zullen er diverse 
activiteiten georganiseerd worden om dit 
heugelijke feit luister bij te zetten.  
 
5 APRIL LEDENWERVING EN CLINIC 
Om te beginnen wordt er 5 april 
aanstaande een tennisclinic gehouden, 
waarbij kennis maken met het tennisspel 
voorop staat. Voor de iets meer ervaren 
tennisser is er ook voldoende uitdaging; 
wat te denken van een ballenkanon en 
een service-kilometerteller. Twijfel je of het 
tennissen iets voor jou is, of wil je eens 
kennis maken met TV Het Kraaienveld, 
dan is 5 april een uitgelezen kans. Voor de 
aspirant tennissers zijn tennisspullen 
aanwezig, dus laat dat je niet weerhouden 
om langs te komen. Iedereen is vanaf 
13.30 uur van harte welkom om vrij een 
balletje te slaan. Om 15.30 uur begint de 
tennisclinic. Laat ons via 
TVHetkraaienveld@hotmail.com weten of 
je komt, of loop op de dag zelf gezellig 
binnen. 
 
21 EN 22 JUNI VIERKERNENTOERNOOI 
We willen graag een bijzonder toernooi 
organiseren met andere verenigingen in 
onze naaste omgeving. Vooralsnog 
denken we in de eerste plaats aan onze 

vrienden van TC Groenekan, waar we elk 
jaar al een mooie wedstrijd tegen spelen. 
Daarnaast gaan we in gesprek met TV 
Voordaan, Tautenburg en Hollandsche 
Rading. 
 
27 JUNI FAMILIETOERNOOI PLUS BBQ 
Voor jeugd en volwassenen. Een leuke 
tennismiddag met aansluitend een 
feestelijk barbecue. Op deze dag is ook al 
het zomeravondtoernooi gepland. Het 
moet lukken om deze evenementen met 
elkaar te combineren. 
 
Reserveer 5 april, 21, 22 en 27 juni in 
uw agenda. En doe mee aan ons 
feestelijke lustrum. 
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