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BULLETIN 
ATV de Voorst 

N O V E M B E R  2 0 1 6  
 

 
Het bestuur nodigt u uit voor de JAARVERGADERING op 

 

DINSDAG 29 NOVEMBER 2016 
19.45 UUR, KANTINE TENNISCLUB 
MARKNESSE 
 
De vergaderstukken zullen u op de vergadering worden uitgereikt. Indien het aantal 
stemgerechtigde leden onvoldoende is voor het quorum, zal de vergadering om 19.45 
uur geopend en gesloten worden. De tweede jaarvergadering zal op dezelfde plaats en 
dag gehouden worden en begint om precies 20.00 uur. 
 

AGENDA 

1. Opening 

2. Notulen van de jaarvergadering van 1 december 2015 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

4. Jaarverslagen: − secretariaat 

  − wedstrijd- en toernooicommissie (zie elders in dit bulletin) 

  − penningmeester 

  − jeugdcommissie (zie elders in dit bulletin) 

5. Kascommissie: − verslag 

  − benoeming nieuwe kascommissie 

6. Vaststelling begroting 2017 

7. Tossavond / Poldercompetitie 

8. Bestuursverkiezingen: 

 * Nieuw bestuurslid: Jalisa Rosendal 

  In het afgelopen jaar dacht en werkte Jalisa mee als bestuurslid. Wij zijn daar 

erg blij mee en willen dan ook voorstellen om haar officieel als jeugdbestuurslid 

te benoemen. Namen van tegenkandidaten voor deze bestuursfunctie kunnen tot 

7 dagen voor de aanvang van de vergadering worden ingediend bij het bestuur. 

 * Aftredend en niet herkiesbaar: Mariska Koomen als lid van de jeugdcommissie. 

  Graag ontvangen wij namen van belangstellenden voor deze functie. 

9. Competitie nieuwe stijl 

10. Aspirant lidmaatschap 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

 

Na afloop van de jaarvergadering worden de leden uitgenodigd om in ontspannen sfeer 

nog even na te praten bij het genot van een hapje en een drankje. 
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VANUIT DE BESTUURSKAMER 
 

ALGEMEEN 

Na het einde van deze mooie tenniszomer en herfst kunnen we terugkijken op een 

geslaagd tennisseizoen. 

De vaste activiteiten zoals de toss-avonden en het jeugdtennis genoten een goede 

belangstelling en werken drempelverlagend voor de leden. 

In de competitie werden zowel het heren- als damesteam kampioen en het damesteam 

presteerde het ook nog om in de najaarscompetitie wederom kampioen te worden. Het 

clubkampioenschap was een spannend en enerverend toernooi. Buitenstaanders hebben 

we geprobeerd de aantrekkelijkheid van het tennis te laten ervaren door een toernooi 

voor bedrijven te organiseren. Helaas werd hier geen gehoor aan gegeven door deze 

bedrijven om verschillende redenen. 

De gemeente zorgde voor groot onderhoud aan de 

banen; zo kunnen ze weer jaren mee, zeker als we 

zelf doorgaan de banen regelmatig te onderhouden. 

De wand in de oefenkooi werd vernieuwd door de 

gemeente. De afwerking werd door Rob 

Klompalberts verzorgd, waarna het er weer keurig 

uitziet. Het onderhoud van de verlichting van de 

banen hield het vervangen van 3 armaturen in. 

Deze nieuwe (occasion) armaturen zijn stabiel en 

onderhoudsarm en zij zorgen weer voor een veilige 

en gelijkmatige verlichting. 

De komende jaren voorzien we een afnemend 

ledenbestand als we ons niet blijven inzetten voor 

aanwas van jeugd- en seniorleden. Door het drukke bestaan van iedereen is er steeds 

minder tijd voor regelmatige sportbeoefening en neemt de vraag naar flexibele 

sportbeoefening toe. Als vereniging zullen we ons hierover een mening gaan vormen om 

toekomstbestendig te blijven.  

 

BESTUUR 

Het bestuur telt momenteel 5 leden en heeft 1 vacature; ze heeft het afgelopen jaar 4x 

vergaderd. 

Na het aftreden van Sary Bakker is er geen opvolging voor haar gevonden in het 

secretariaat. Aranka Altena heeft nu de functie van het secretariaat overgenomen. 

Haar werk in de jeugdcommissie wordt geleidelijk overgenomen door Jalisa Rozendal, 

het kandidaat bestuurslid. Mariska Koomen kan door haar werk en wonen al enige tijd 

geen deel meer nemen aan het jeugdwerk en de bestuursvergaderingen. Zij treedt af als 

bestuurslid, maar wil ons wel blijven bijstaan in het onderhoud van de website en 

facebook. Er is nu dus opnieuw een vacature voor het jeugdwerk. 
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VRIJWILLIGERS 

Naast de werkzaamheden door het bestuur wordt er ook veel werk verzet door andere 

leden. Het onderhoud van de banen, het clubgebouw, de ledenadministratie, de website 

en facebook evenals het begeleiden van de jeugdlessen, de competitie en het werk in de 

commissies, vragen veel inzet. Dank aan jullie allen voor deze inspanningen die niet 

altijd zichtbaar zijn voor de leden. 

 

LIDMAATSCHAP 

De ledenadministratie wordt verzorgd door José Derkink. Wij zijn blij dat zij dit precieze 

werk voor ons blijft doen. Het huidige ledental bedraagt totaal 102 leden: 68 senioren, 

33 junioren en één ondersteunend lid. 

 

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP 

Het lidmaatschap loopt van 1 november t/m 31 oktober, opzegging moet tijdig en 

schriftelijk gebeuren. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen dan kunt u dit uitsluitend 

schriftelijk (liefst via e-mail) nog doen TOT 25 NOVEMBER a.s. bij de 

ledenadministratie (ledenadministratie@atvdevoorst.nl). 

 

WEBSITE 

Na een aarzelend begin draait onze website nu tot ieders tevredenheid. Regelmatig 

wordt er nieuws vermeld over de jeugd, competitie en toernooien. Mariska zal zich 

blijven inzetten om nieuws en foto’s te plaatsen. Voor verdere informatie en contact zie 

ons op: www.atvdevoorst.nl. 

 

SPONSOREN 

De sponsoring heeft slechts een geringe uitbreiding gehad. We hadden hogere 

verwachtingen na onze benadering van bedrijven voor het geplande bedrijventoernooi 

deze zomer. We zijn blij met Gerben Kappert’s timmerbedrijf als nieuwe sponsor en de 

Apotheek Marknesse als sponsor voor onze EHBO-uitrusting. 

 

Namens het bestuur, 

Henk Steenks 
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JAARVERSLAG KNLTB Competities 2016 

Voor de KNLTB voorjaarsompetitie (april/mei) hadden zich dit jaar 19 leden aangemeld. 

Hiermee zijn 3 competitieteams ingeschreven. Verheugend is het dat dit jaar ook een 

damesteam heeft meegedaan aan de najaarscompetitie (september/oktober). 

De teams speelden in verschillende competitiesoorten die worden aangeboden binnen 

het district Overijssel. Er is in een groot aanbod, zowel voor wat betreft de speeldagen 

als voor de soort wedstrijden dat wordt gespeeld. 

 

VOORJAARSCOMPETITIE 

In de dinsdagochtendcompetitie speelde een damesteam een dubbelcompetitie. Ze 

speelden elke competitiedag 5 dubbelwedstrijden. De eerste wedstrijden werden 

duidelijk gewonnen waardoor de dames samen met de tegenstanders van ZLTB uit 

Zwolle en ’t Eierhuisje uit Broekland (bij Raalte) halverwege de competitie op de 

bovenste plaatsen te vinden waren. 

De wedstrijd tegen ZLTB werd vervolgens met een klinkende 5-0 overwinning 

afgesloten. Hierna wachtte de strijd tegen ’t Eierhuisje die duidelijkheid moest brengen 

over het kampioenschap in de poule. Helaas werd deze wedstrijd met 3-2 verloren. Het 

team eindigde uiteindelijk op een prima 2e plaats, eenzelfde resultaat als in 2015. 

Op de zaterdagmiddag speelde een herenteam in een dubbelcompetitie. Na de 

wisselende resultaten in 2015 werd dit jaar opnieuw de strijd aangebonden met teams 

uit de buurt. In deze poule werd een uit- en thuiswedstrijd gespeeld. Halverwege – toen 

alle teams elkaar één keer hadden ontmoet – tekende zich het kampioenschap al af. In 

de tweede helft werd dit keurig vastgehouden en kon op de voorlaatste competitiedag 

het kampioenschap al worden gevierd. Promotie naar de 2e klasse is daardoor een feit. 

Ook het damesteam op zaterdagmiddag deed, na de 2e plaats in 2015, een nieuwe 

poging om het kampioenschap binnen te halen en promotie veilig te stellen. Ook zij 

speelden een uit- en thuiswedstrijd tegen de andere teams in de poule. Op elke 

wedstrijddag speelden zij 2 damesenkels en 3 -dubbels. 

Er was sprake van behoorlijk verschil in sterkte tussen deze teams. Alleen bij de 

wedstrijden tegen Urk was sprake van een gelijk opgaande strijd. Beide teams wisten 

één van de onderlinge wedstrijden te winnen. Na afloop van de competitie bleken beide 

teams met gelijke punten op de eerste plaats geëindigd te zijn. Na het nodige 

rekenwerk, waarbij ook gekeken moest worden naar gewonnen en verloren sets, bleek 

dat onze dames aan het langste eind hadden getrokken. Het kampioenschap en 

bijbehorende promotie waren een feit. 

 

NAJAARSCOMPETITIE 

Het damesteam op zaterdagmiddag had na hun kampioenschap de smaak te pakken en 

schreef zich ook in voor de najaarscompetitie. Onder prima weersomstandigheden 

konden ze in september en oktober hun wedstrijden spelen. Ze gingen hiervoor de strijd 

aan met 3 tegenstanders; de poule bevatte toevallig een team uit elk van de provincies 

in het district noordoost: Drenthe, Friesland, Overijssel en Flevoland. Tegen elke van de 

teams werd een thuis- en uitwedstrijd gespeeld met op elke wedstrijddag 2 damesenkels 

en 3 -dubbels. 
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Al snel was duidelijk dat onze dames de titelstrijd aan moesten gaan met het team uit 

Vollenhove. De andere twee teams waren minder sterk. Omdat ook tegen Vollenhove 

twee keer werd gewonnen werden onze dames voor de tweede keer dit jaar kampioen, 

dit keer ongeslagen. 

 

Alle eindklasseringen nog even op een rij: 

Dinsdag : Dames dubbel 35+ 4e klasse De Voorst 1 2e 

Zaterdag Senioren : Dames 17+ 5e klasse De Voorst 1 1e 

  Heren dubbel 35+ 3e klasse De Voorst 1 1e 

Zaterdag Senioren najaar : Dames 17+ 4e klasse De Voorst 1 1e 

 

Informatie over competities en de speelsterkte van de individuele deelnemers staat op 

de website van de KNLTB: www.knltb.nl. 

 

 

 

De foto toont beide kampioenteams uit de voorjaarscompetitie. 

O p de foto ontbreken Johan Weijers , Barbara de Boer en Rita Bakker. 
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KNLTB COMPETITIE 2017 
 

De inschrijvingen voor de voorjaarscompetitie 2017 wil de KNLTB begin december 

ontvangen. Belangstellenden voor deelname aan één van de competities kunnen zich 

opgeven door middel van het inschrijfformulier in dit bulletin. Men kan hierbij aangeven 

voor welke competitiesoort(en) men belangstelling heeft. De formulieren moeten 

vóór 1 december worden ingeleverd bij Henk Veerbeek, Blokzijlerdwarsweg 4, 8316 RA 

Marknesse. 

 

Het inschrijfformulier vermeldt in ieder geval de competitiesoorten waarvoor tot nu toe 

belangstelling was. Mocht men iets anders willen, dan kan dat worden aangegeven; in 

overleg kunnen dan de overige mogelijkheden bekeken worden. 

 

Indien men, samen met anderen, al een team gevormd heeft, kan dit bij de opgave 

kenbaar gemaakt worden; aangenomen wordt dat het gehele team akkoord gaat met de 

opgave. Op basis van ontvangen aanmeldingen, zoveel mogelijk rekening houdend met 

ieders wensen, zal de competitieleider de uiteindelijke teams samenstellen.  

 

De opgave van de jeugdteams (leden die op 31 december 2017 nog geen 18 jaar zijn) 

wordt via de jeugdcommissie gedaan. Wanneer daarvoor belangstelling is, neem dan 

contact op met een van de leden van deze commissie. 

 

SPEELDATA 2017 

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

Di.  11/4  18/4  inhalen 2/5  9/5  16/5  23/5  30/5  

Wo.  12/4  19/4  inhalen 3/5  10/5  17/5  24/5  31/5  

Do. 6/4  13/4  20/4  
Koningsdag/ 

inhalen 

4/5  11/5  18/5  
Hemelv/

inhalen 
1/6  

Za. 8/4  15/4  inhalen 29/4  6/5  13/5  20/5  27/5  inhalen 

Zo. 9/4  17/4** inhalen 30/4  7/5  14/5  21/5  28/5   

 

**17 april 2017 is maandag 2e paasdag; dit wordt gezien als de zondag van week 15 

Inhaaldagen voor alle competitiesoorten: Hemelvaartsdag (25 mei) en het Pinksterweekend (5 juni). Daarnaast de 

inhaaldagen uit het schema voor de eigen speeldag. 

 

 

Bij opgave wordt verwacht dat men ALLE speeldagen beschikbaar is. Wanneer bij 

opgave al bekend is dat mogelijk problemen zullen ontstaan m.b.t. verhinderingen, 

wordt geadviseerd nu al extra teamleden te benaderen en deze eveneens aan te melden. 

 

Bij vragen kan men contact opnemen met de verenigingscompetitieleider: 

Henk Veerbeek (tel. 201447). 
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COMPETITIE NIEUWE STIJL VANAF 2017 

 

De KNLTB wil het succes van de competitie graag uitbreiden en ervoor zorgen dat het 

overgrote deel van tennissend Nederland in de toekomst competitie speelt, zoals dit in 

andere sporten heel gebruikelijk is. Het doel daarbij is om het huidige aantal 

competitiespelers te verdubbelen naar 400.000 in 2025. Daarnaast wil de KNLTB de 

competitie aanpassen aan de behoeften, wensen en mogelijkheden van deze tijd. 

 

De KNLTB heeft de afgelopen jaren grondig onderzoek gedaan naar de redenen voor wel 

of niet competitie spelen. Hieruit is gebleken dat veel tennissers behoefte hebben aan 

een meer compacte en beter planbare competitiedag. Om de competitie aantrekkelijker 

te maken voor deze groep heeft de KNLTB zijn leden gevraagd hun ideale 

competitievorm samen te stellen. Dat heeft geleid tot drie nieuwe aanvullende 

competitievormen. 

 

DRIE NIEUWE COMPETITIEVORMEN: 

� 8&9-competitie (7 keer op donderdagavond óf zondagmiddag in april en mei, minimaal 

3 spelers per team, 2 dubbels per wedstrijddag, speelsterkte 8 en 9). 

� Zomeravondcompetitie (woensdagavonden in mei en juni, minimaal 4 spelers per team, 

4 dubbels per wedstrijddag; dat kan 4x HD zijn, 4x DD of 1x DD, 1x HD en 2x GD). 

� Onder35 Competitie (7 keer in april en mei, 4 spelers per team, 4 dubbels per 

wedstrijddag, speelsterkte 4 t/m 7). 

 

COMPACT SPELEN 

Compact Spelen betekent een wedstrijdtiebreak tot en met 10 punten (twee punten 

verschil) als het tot een derde set komt. Bij 40-40 wordt meteen beslissend punt 

gespeeld. 

Het is dé oplossing om de competitie aantrekkelijker en planbaarder te maken, wat de 

behoefte is van vele tennissers. Verenigingscompetitieleiders bepalen of en wanneer er 

op de club compact gespeeld gaat worden. 

 

Meer informatie over de nieuwe competitievormen en over compact spelen is te vinden 

op www.knltb.nl/tennissers/competitie/competitie-nieuwe-stijl  

 

De verenigingscompetitieleider 

Henk Veerbeek 
 

SPELREGELKENNIS 

Echte tennissers beheersen de spelregels. Op www.tennismasterz.nl kun je op een leuke 

én handige manier de spelregels beter leren begrijpen en je kennis testen. 

Haal jij je spelregelbewijs en ben je helemaal klaar voor de competitie? 
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JAARVERSLAG WEDSTRIJD- EN TOERNOOICOMMISSIE 2016 
 

SAMENSTELLING COMMISSIE 

De commissie wordt momenteel gevormd door Rita Bakker, Johan Weijers en Corry 

Matthijssen. Helaas heeft Ellen Schudde een punt gezet achter haar werk voor de WTC. 

Wij vinden dit heel jammer en missen haar inzet en inbreng in onze commissie. De 

commissie is dus op zoek naar een nieuw lid in onze commissie. 

Ellen, nogmaals bedankt voor al je werk!  

 

OPENINGSTOERNOOI VRIJDAGAVOND 1 APRIL 2016 

Dit toernooi werd ook gehouden ter gelegenheid van de opening van de 2e fase van het 

opknappen van de kantine, deze keer achter het luik. Achter het luik heeft een 

metamorfose plaatsgehad. Alles ziet er prachtig uit, Rob Klompalberts heeft er echt iets 

moois van gemaakt. Hij is uitvoerig bedankt door de voorzitter. 

Er hadden zich 21 deelnemers aangemeld, 12 dames en 9 heren. 

Iedereen speelde minimaal 3x 30 minuten. Er werden veel mooie partijen gespeeld. 

Bij de dames is Sirou van der Heide 1e geworden en bij de heren was dit Rob 

Klompalberts. Beiden hebben een bosje tulpen ontvangen. 

 

POLDERKAMPIOENSCHAPPEN HEREN- EN DAMESDUBBEL 

Bij gebrek aan deelname is dit toernooi helaas niet doorgegaan. 

 
 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN MIX 

Ellen Schudde en Hans van Barneveld 

wederom 

CLUBKAMPIOEN MIX 2016 

 

Door omstandigheden werd het toernooi niet van 20 t/m 24 september gespeeld en 

heeft de wedstrijd- en toernooicommissie voor de leden het mixtoernooi in overleg 

verplaatst naar zondag 25 september. 

Voor de puntentelling werd de FTO-spelregels gebruikt. De deelnemende teams speelden 

allen 2x een halfuur tegen elkaar, per half uur kreeg het team dat voorstond één 

wedstrijdpunt. De teams van Ellen Schudde/Hans van Barneveld en Rob 

Klompalberts/Sierou van der Heide eindigden ieder met 5 punten, daardoor speelden zij 

een supertiebreak. Ellen en Hans wonnen deze met 10-8. Omdat zij vorig jaar dit 

toernooi ook hebben gewonnen konden ze de wisselbeker houden! Ook ontvingen zij een 

beide een prachtige bos zonnebloemen. 

Het beviel de deelnemende teams en de WTC zo goed om het toernooi op één dag – 

zondag dus – te spelen, dat de commissie zeker gaat overwegen om dit volgend jaar 

weer zo te doen. We kijken terug op een zonnig toernooi met mooie wedstrijden en een 

gezellig samenzijn. 
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SNERTTOERNOOI OP DE PUNT 

Op zaterdag 19 november a.s. wordt het snerttoernooi van 13.00 tot 17.00 uur 

georganiseerd voor seniorenleden. Bij de indeling wordt rekening gehouden met de 

speelsterkte. Speel je nog niet zolang of ben je al een ervaren speler, iedereen kan 

meedoen. 

Tot en met 16 november a.s. kunt u zich hiervoor opgeven: er hangt een lijst in de 

kantine of via wtcdevoorst@live.nl of bel Johan Weijers (tel. 203168). 

 

MIDWINTERTOERNOOI 2017 

Dit toernooi wordt gehouden op zaterdag 28 januari 2017. 

Opgave: tot woensdag 27 januari, 18.00 uur. 

Bij: Johan Weijers, 0527-203168 

Of per mail: wtcdevoorst@live.nl 

Kosten: € 10,- 

Aanvang: 19.15 uur, aanwezig:19.00 uur 

Noteert u alvast de datum?!! 

 

Tot ziens op de baan. 

 

Namens de WTC, 

Corry Matthijssen-Veldt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geprolongeerd clubkampioen mixtoernooi 
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JEUGDNIEUWS 

Ook deze zomer en het najaar hebben de 

kinderen, soms met enige wedstrijdspanning, 

weer veel ballen over het net geslagen. Zeker 

in de wedstrijden aan het eind van de les en 

de georganiseerde toernooien was goed te 

zien wat er dit seizoen geleerd is, top gedaan 

allemaal!! De laatste les is afgesloten met een 

heerlijke pannenkoekavond. Deze winter 

zullen we een klein uitstapje maken, we gaan 

opnieuw een les geven in de tennishal 

(verdere informatie volgt binnenkort). Op naar 

het voorjaar voor het volgende seizoen!! 

 

Hartelijke groeten, 

Aranka Altena 

Mariska Koomen 

Jalisa Rozendal 
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SPONSOREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

en alle vrijwilligers: 
 

hartelijk bedankt voor jullie inzet en bijdrage!! 
 

 

Marknesse 



november 2016 

Inleveren vóór 1 december 2016 bij H. Veerbeek, Blokzijlerdwarsweg 4, 8316 RA  Marknesse 

 
INSCHRIJFFORMULIER KNLTB COMPETITIE 2017 

 
Naam: 
 
1 . _____________________________________ 
 
2 . _____________________________________ 
 
3 . _____________________________________ 
 
4 . _____________________________________ 
 
5 . _____________________________________ 
 
Aanvoerder telefoonnummer: __________________e-mail: ___________________________________1) 
 
 
Opgave voor: 2) 

DINSDAG � dames  17+ � damesdubbel 35+ 

DO NDERDAG � damesdubbel 35+ � herendubbel 50+ 

ZA TERDAG � dames  17+ � heren 17+ � gemengd 17+ 

 � herendubbel 35+ � gemengd dubbel 35+ 

� regio competitie heren 35+ � regio competitie gemengd 35+ 

ZO NDAG � dames  � heren � gemengd 

 � heren 35+ � gemengd 35+ 

NIEUWE VORMEN � 8&9-competitie � zomeravondcompetitie � onder 35  competitie 

JEUGD � opgave in overleg met de jeugdcommissie 

O VERIGE � andere mogelijkheden (zie www.knltb.nl wedstrijdtennis, competities) 

 
 
Voor zaterdagteams: 

Begintijd op zaterdag � 12.00 uur � 13.30 uur � beide tijden � geen voorkeur 3) 
 
 

Uitsluitend voor seniorleden: 

Seniorenteams dragen per team € 37,50 bij aan de kosten voor competitie; deze bijdrage zal aan het begin van de 
competitie geïnd worden via de aanvoerder. 

 
 
 
 
 
 
Datum: __________________ 2016 Handtekening: ______________________ 
 
 
 
 
 
1) Indien ingevuld: e-mailadres wordt aan de KNLTB verstrekt om wedstrijdinformatie direct te kunnen mailen naar aanvoerders. 
2) Gewenste competitiesoort(en) aankruisen. Meerdere opties mogelijk; de definitieve keuze wordt dan door de competitieleider gemaakt. 
3) Is van belang wanneer 2 teams tegelijk thuis spelen. Indien 'geen voorkeur' wordt aangegeven zal de competitieleider een keuze 

maken afhankelijk van voorkeuren van andere teams. 


