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BULLETIN 

ATV de Voorst 

M A A R T  2 0 1 7  

 

 

VANUIT DE BESTUURSKAMER 

ALGEMEEN 

Na een winter met regen, sneeuw en vorst waardoor de banen op De Punt langdurig niet 

bespeelbaar waren, breekt nu het nieuwe seizoen aan. Alle spelers staan weer te 

popelen om te beginnen met de toss en de competitie. In januari hebben we nog een 

gezellig en geslaagd midwintertoernooi gehad in de tennishal om de stemming erin te 

houden en contacten te leggen voor de komende speelperiode. 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 29 november jl. werd al uitvoerig gesproken 

over deelname aan de komende Polderavondcompetitie naast de bestaande toss op 

maandagavond. Met wederzijds inschikken, zal deze gaan plaatsvinden gedurende april 

en mei, ongeveer om de week, te beginnen op 3 april. De contactpersoon van de 

2 teams is Sary Bakker. Extra bedrijvigheid op de banen en rond de kantine zal de 

nodige gezelligheid en contacten geven. 

Door ziekte moest Rob van Ockenburg helaas onze jarenlange goede en plezierige 

samenwerking beëindigen en de tennislessen stoppen. We zijn dankbaar voor zijn grote 

inzet en wensen hem een goede gezondheid toe. Inmiddels hebt u via de website al 

vernomen dat we erin geslaagd zijn een nieuwe, enthousiaste en ervaren tennislerares 

aan te trekken, ze heet Janka Mulder-Duursema. Ze gaat op dinsdag de lessen 

verzorgen aan jeugd en volwassenen. Ze wil graag zowel onze bestaande als nieuwe 

leden verder bekwamen in de techniek en het spelinzicht van het tennissen. 

Het seizoen beginnen we met een Open dag op zaterdag 1 april onder het motto BRING 

A FRIEND. Iedereen in Marknesse en Kraggenburg, die nieuwsgierig en belangstellend is, 

alsook onze leden zijn van harte welkom. Breng allemaal een kennis, buur of vriend(in) 

mee, zodat het druk en gezellig wordt. 

 

BESTUUR 

Op de algemene ledenvergadering was vervanging van Mariska Koomen, 

jeugdcommissie bestuurslid niet mogelijk, waardoor deze functie vacant blijft. 

Het bestuur telt nu 4 leden en 2 vacatures. We zoeken nog een bestuurslid met affiniteit 

voor de jeugd en/ of secretariële interesse. 

Het bestuur houdt zoveel mogelijk contact met de commissies en vrijwilligers in de 

vereniging, alsook met de gemeente en andere instanties. 
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VRIJWILLIGERS 

Onze vereniging heeft gelukkig nog genoeg leden die zich vrijwillig inzetten voor het 

werk dat een sportvereniging nu eenmaal met zich meebrengt. We zijn hen hier 

dankbaar voor. Door met elkaar actief te zijn in toss, competitie, commissies, 

jeugdbegeleiding, banen, clubgebouw, website, facebook en ledenadministratie houden 

we onze vereniging levendig. 

 

LIDMAATSCHAP 

José Derkink (ledenadministratie@atvdevoorst.nl) verzorgt onze ledenadministratie. De 

normale contributie bedraagt voor volwassenen € 100,- en voor de jeugd € 50,-. 

Gezinsleden en studenten krijgen een aanzienlijke korting, zie onze website 

(www.atvdevoorst.nl). Op de OPEN DAG 1 APRIL is er een unieke mooie aanbieding voor 

nieuwe leden: een gezinsabonnement voor € 50,- voor het lopende jaar (geen grap). 

 

Website 

Nieuws wordt met regelmaat geplaatst op onze website (www.atvdevoorst.nl). Mariska 

Koomen helpt ons daarbij om iedereen op de hoogte te houden. Informatie en contact is 

mogelijk via de mailboxen van de website. Ook is er regelmatig nieuws over de 

vereniging te vinden op facebook en in de dorpskranten van Marknesse en Kraggenburg. 

 

Sponsoren 

We bedanken de sponsoren, die onze gezonde sport trouw steunen: Gerben Kappert, 

timmerservice; Bennie Jansen, autoschadeherstel; Apotheek Marknesse 

en Partycentrum De Voorst (zie ook laatste pagina). 

 

We wensen alle leden een plezierig en mooi tennisseizoen toe. 

 

Namens het bestuur, 

Henk Steenks 

 

� � � � � � � � � � � � � 
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JEUGDNIEUWS 

 

TENNISLESSEN 

Zoals verderop in het bulletin is te lezen, hebben we helaas afscheid moeten nemen van 

onze tennisleraar Rob! Vanwege zijn gezondheid moest hij kiezen voor één 

tennisvereniging. Rob heeft – helaas voor onze vereniging – voor Nagele gekozen. 

Hierop hebben we gelukkig Janka Mulder-Duursema beschikbaar gevonden voor de 

lessen. Zij kan zelfs op de dinsdag lesgeven! Rob, hartelijk dank voor het verzorgen van 

de lessen de afgelopen jaren! We hopen je bij Nagele nog eens te ontmoeten. Janka, 

van harte welkom! Tot 20 maart kun je je aanmelden voor de lessen. Zie ook het 

opgaveformulier op de website. 

 

FTO COMPETITIE 

Dit jaar zijn er 2 teams van 2 spelers ingeschreven. Stijn en Nils spelen samen en Pascal 

en Patrick. En wat fijn dat ouders dit onderling allemaal regelen, hartelijk dank daarvoor. 

 

MIDWINTERACTIVITEIT 

In verband met het verkopen van de loten van de Grote Clubactie kon de jeugd 4 keer 

spelen in de tennishal in Emmeloord. Bedankt voor de ondersteuning Jalisa, Thom en 

Hans! En wat fijn dat er altijd ouders zijn die de kinderen weg wilden brengen en wilden 

ophalen, bedankt daarvoor! 

 

 

 

TENNISKIDS 

De KNLTB heeft een affiche met daarop de toernooien van de tenniskids. Deze hangt in 

de kantine. 

 

TOSS 

Misschien dat het dit seizoen lukt om een Tossavond voor de jeugd te organiseren. We 

gaan ons best doen. 
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TIPS 

Als er mensen zijn die meer leuke ideeën hebben voor de jeugdcommissie, mail of app 

dit gerust aan Aranka. Aranka zoekt nog iemand die dit van haar over wil nemen/samen 

wil doen nu zij ook het secretariaat doet binnen het bestuur. 

 

 

Met sportieve groet, 

Aranka (a.altena@dewaterlelie.net), 06-16896215 

 

� � � � � � � � � � � � � 

 

NIEUWS VAN DE TENNISLERAREN 

 

Beste tennisvrienden, 

 

Na 7 jaar tennisles geven in Marknesse stopt dat nu voor mij. Dat zal best even wennen 

zijn. 

Ik weet nog dat ik na de zomervakantie in 2010 ben begonnen met een aantal 

“winterlessen”. Het waren de jeugdlessen en er werd in 2 groepen les gegeven van 

18.00-20.00 uur. In de jaren daarna kwamen er een aantal groepen volwassenen bij. 

Net als in het Tenniskids-programma van de KNLTB werd het eerste uur gespeeld met 

zachte “oranje” ballen en aangepaste tennisrackets en een kleiner speelveld. 

Maar… ik had nog niet eerder zoveel lessers in 1 uur op de baan gehad, dus dat was een 

behoorlijke uitdaging. Gelukkig was er veel hulp van de zeer actieve jeugdcommissie en 

natuurlijk Hans, altijd aanwezig om te assisteren … TOP! 

Ook in Marknesse heb ik gemerkt dat het best lastig is de kinderen die je op les hebt ook 

de jaren erna op les te houden: hier ligt een taak van de club: veel leuke activiteiten 

blijven ontwikkelen. 

Maar de ouders en de kinderen die moeten het zelf doen: ga – als gezin – gezellig naar 

de baan en oefen wat of speel een spelletje: dat kan bijna het hele jaar. Of... ga met 

een vriendje of vriendinnetje na schooltijd een balletje slaan. Van één keer trainen in de 

week word je geen Roger Federer, dan moet je echt wat vaker de baan op. 

Ik heb met heel veel plezier tennislessen gegeven in Marknesse, waarbij ik het belangrijk 

vond dat iedereen wat leerde en plezier had in het spelletje. 

Ik denk dat er veel is geleerd, maar vooral dat er plezier is beleefd aan het 

tennissen en het samen trainen. 

Ik wens jullie allemaal een goed nieuw tennisseizoen toe met Janka en 

misschien zie ik jullie dit jaar nog een keertje op de baan. 

 

Met vriendelijke groet, 

Rob van Ockenburg 
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TENNISLERARES JANKA MULDER-DUURSEMA, 

ik ga me even aan jullie voorstellen. 

 

Mijn naam is Janka, ik ben 44 jaar oud en ik woon in Espel. Ik ben getrouwd met Arjan 

Mulder, we hebben samen 2 kinderen, Sanne van 14 en Steijn van 12 jaar. Mijn man 

werkt bij AP Machinebouw in Rutten. Zelf zit ik al 25 jaar in het tennisvak. 

Eerst heb ik onder P.R.O. Tennis gewerkt, nu fijn als ZZP. 

Zomers ben ik van maandag tot en met zaterdag op de tennisbaan te vinden bij mijn 

verenigingen. 

 

Ik geef bij verschillende verenigingen tennisles: Tollebeek, Creil, Urk en in mijn eigen 

dorpje Espel. En deze zomer mag ik ook bij jullie komen, waar ik erg veel zin in heb. 

 

Ik ben met 7 jaar begonnen met tennissen, ik was meteen enthousiast, mijn hele familie 

was elk weekend op de baan te vinden. Ik heb altijd aan veel toernooien mee gedaan en 

wat ik het leukste vond, waren de competitie weken. Ik heb van mijn hobby mijn beroep 

gemaakt. 

 

Dit was even in het kort wat over mij zelf. 

Ik hoop jullie te kunnen ontmoeten op de tennisbaan in Marknesse, ook kun je nog even 

op mijn facebookpagina kijken op Janka Duursema tennis. 

 

Met sportieve groetjes, 

Janka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� � � � � � � � � � � � � 
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NIEUWS VAN DE TOERNOOICOMMISSIE 

MIDWINTERTOERNOOI 

Op zaterdag 28 januari 2017 hebben we het midwintertoernooi in de tennishal in 

Emmeloord gespeeld. Dit jaar hadden zich 13 deelnemers aangemeld. Iedereen speelde 

4x 30 min. Allemaal gelijk op de banen en allemaal gelijk pauze. Het was mooi om te 

zien hoeveel mooie partijen er waren, de meeste recreatief, maar ook enkele 

herendubbels en damesdubbels, waar de teams aan elkaar gewaagd waren. Uiteindelijk 

werd Tonny Koot 1e bij de dames en bij de heren Rob Klompalberts. Beiden kregen een 

bos tulpen. Wij kunnen terugkijken op een geslaagd en gezellig toernooi. 

 

PLANNING 2017 

Open dag --> 1 april 2017  TENNIS LOVE THE GAME 

Van 10.00 tot 15.00 uur bent u van harte welkom op deze open dag, deze is bedoeld om 

zo veel mogelijk mensen kennis te laten maken met tennis en daardoor nieuwe leden te 

werven. Wij kunnen hierbij de hulp van de leden niet missen. Komen jullie daarom – 

liefst met familieleden, vrienden en buren – naar de tennisbaan. Voor elk lid telt het 

principe: Bring a friend. De koffie met wat lekkers staat klaar. De leden kunnen tossen 

en wanneer er belangstellenden komen kunnen zij invallen en meedoen. 

Voor de jeugd is er een apart programma met o.a. een behendigheidsspel met de bal. 

Hiervoor zijn kleine rackets en passende kinderballen beschikbaar. 

Nieuwe leden, die zich op deze dag aanmelden, krijgen een gezinsabonnement 

aangeboden voor € 50,-, geldig voor dit seizoen (tot 31-10-2017). 

 

Polderdubbelkampioenschappen --> 4 t/m 9 september 2017 

Opgave tot 29 augustus 18.00 uur. Deelnamekosten: € 10,-. 

Opgeven kan via e-mail wtcdevoorst@live.nl of op de lijst in de kantine. 

 

Mix-toernooi --> 20 t/m 23 september 2017 

Opgave t/m woensdag 13 september 18.00 uur. Deelnamekosten: gratis! 

Opgeven kan via e-mail wtcdevoorst@live.nl. 

Wij hopen op zoveel deelname, dat wij dit toernooi op 2 sterktes kunnen indelen. 

 

Noteert u deze data alvast in de agenda en kijk eens rond en vraag met wie u een 

koppel kan vormen om mee te doen aan de polderdubbel en/of mix, je eigen spel wordt 

er alleen maar beter van. Het zou toch leuk zijn wanneer beide toernooien doorgaan en 

goed bezet zijn. 

 

Namens de Toernooicommissie, 

Corry Matthijssen 

 

� � � � � � � � � � � � � 
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KNLTB-COMPETITIE 2017 

 

Dit seizoen spelen twee teams, een dames- en een herenteam, voor onze vereniging in 

de voorjaarscompetitie van de KNLTB. Deze teams spelen tegen ploegen van 

verenigingen uit de polder, net daarbuiten of in enkele gevallen wat verder weg. Na hun 

kampioenschappen van vorig jaar gaan de teams dit jaar de uitdaging aan in een hogere 

klasse. 

 

Ieder team speelt drie of vier keer een thuiswedstrijd. Op vier zaterdagmiddagen zullen 

de banen op de Punt daarom voor competitie in gebruik zijn tussen ongeveer 11.00 en 

18.00 uur. Het is zeker de moeite waard om eens naar de wedstrijden te komen kijken. 

 

PROGRAMMA 

Het wedstrijdschema zal op de website worden gepubliceerd en op de publicatieborden 

worden opgehangen. Alle leden kunnen op dit schema lezen wanneer banen voor de 

competitie bezet zijn. In de volgende tabel is weergegeven op welke dagen gespeeld zal 

worden; de thuiswedstrijden zijn geel gemarkeerd. Het wedstrijdschema en de 

uitslagen/standen zijn ook te vinden op www.knltb.nl: kijk hiervoor onder MijnKNLTB. 

 

Speeldata 2017 

 wk 14 wk 15 wk 16 wk 17 wk 18 wk 19 wk 20 wk 21 wk 22 

zaterdag 8/4 15/4 inhaal 29/4 6/5 13/5 20/5 27/5 inhaal 

 

Inhaaldagen zijn in het schema aangegeven. Deze inhaaldagen zijn, samen met 

Hemelvaart (25 mei) en tweede Pinksterdag (5 juni), gereserveerd voor eventuele uitval 

van eerdere wedstrijden door regen. De banen worden op die dagen dus alleen in 

uitzonderlijke gevallen gebruikt. 

 

Alle teams wordt veel succes gewenst in de competitie. 

 

De verenigingscompetitieleider, 

Henk Veerbeek 

Telefoon: 201447 

 

� � � � � � � � � � � � � 
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ONZE SPONSOREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknesse 


