
maart 2018  blz. 1 

www.atvdevoorst.nl  

BULLETIN 

ATV de Voorst 

M A A R T  2 0 1 8  

 

VANUIT DE BESTUURSKAMER 

ALGEMEEN 

De winterperiode leek lang te duren door de vroege sneeuw en de late strenge vorst, 

waarbij de banen geregeld niet bespeelbaar waren. Wel kon er door de jeugd in de 

tennishal gespeeld worden, dankzij hun inzet voor de Grote Clubactie. Het 

midwintertoernooi, eveneens in de tennishal gespeeld, was gezellig dankzij de inzet van 

de toernooicommissie. 

Op de matig bezochte algemene ledenvergadering werd besloten dat we niet opnieuw 

meedoen met de poldercompetitie op maandagavond. Hoewel deze competitie als 

stimulerend en leuk werd ervaren was de invloed op de vaste tossavond nadelig; 

eveneens bleef de verwachte stimulans voor het clubtoernooi in september uit. 

Op de algemene ledenvergadering bleek ook dat de zorgelijke afname van het 

ledenbestand een nadelig effect heeft op onze begroting voor de komende jaren. Er zijn 

te weinig inkomsten, hoge vaste lasten en daardoor vragen over de houdbaarheid van 

de reserveringen voor het toekomstig onderhoud van banen en verduurzaming van 

energie. 

Inmiddels zijn we het nieuwe seizoen begonnen met een geweldige tossmiddag voor alle 

leden op zaterdag 24 maart. We hopen zo iedereen weer enthousiast te maken voor de 

zomer en te laten zien dat tennis leeft als gezonde buitensport. Volgend jaar beginnen 

we het seizoen dan weer met een open dag. 

 

BESTUUR 

Het bestuur telt nu 3 leden, voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit is een 

minimale samenstelling, zonder vertegenwoordiging van de commissies jeugd en 

toernooi. De jeugdcommissie is onderbezet en heeft dringend behoefte aan een nieuw 

lid. Het wordt nu moeilijker om de contacten tussen bestuur, commissies en vrijwilligers 

te onderhouden, maar we proberen het wel. Voelt u zich niet gehoord of merkt u te 

weinig van het bestuur neem dan a.u.b. contact op. 

 

VRIJWILLIGERS 

Op de algemene ledenvergadering heeft Geerhard Liebe te kennen gegeven dat hij dit 

jaar wil stoppen als vaste vrijwilliger voor het baanonderhoud. Wij zijn dankbaar dat hij 

dit werk zoveel jaren voor ons heeft kunnen doen naar volle tevredenheid van de 

vereniging en haar leden. We verkeren nu in een overgangsperiode waarin hij zijn werk 

deelt met andere vrijwilligers in afwachting van een opvolger. 
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LIDMAATSCHAP 

De jaarcontributie voor senioren is € 100,- en voor de jeugd € 50,-. Gezinsleden en 

studenten krijgen een aanzienlijke korting. Sinds kort bestaat de mogelijkheid voor 

beoefenaars van andere sporten om in de zomer tijdelijk lid te worden voor € 50,-. 

Het lidmaatschapsjaar eindigt 1 november, zodat opzeggingen alleen voordien 

schriftelijk kunnen gebeuren. 

 

Website 

Nieuws wordt regelmatig geplaatst op onze website. 

Informatie en contact is mogelijk via de mailboxen zoals secretariaat@atvdevoorst.nl en 

ledenadministratie@atvdevoorst.nl. Ook is er regelmatig nieuws over de vereniging te 

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

 

Sponsoren 

We bedanken onze sponsoren: Level One, Timmerservice Gerben 

Kappert, ABS Autoherstel Bennie Jansen en Apotheek Marknesse. 

 

We wensen alle leden een plezierig en mooi tennisseizoen toe. 

 

Namens het bestuur, 

Henk Steenks 

 

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

 

TENNISLESSEN 

Voor de zomervakantie zijn er weer 10 tennislessen, deze worden dit seizoen ook weer 

verzorgd door onze trainster, Janka Duursema. We hopen ook dit seizoen op 

enthousiaste deelnemers! Voor informatie, zie elders in het bulletin. 

 

FTO COMPETITIE 

Vanaf oktober is er weer gespeeld in de 

wintercompetitie van de FTO. Julia en Nils speelden 

samen in de groene competitie. Zij hebben leuke 

wedstrijden gespeeld. De laatste speeldag was een 

inhaaldag en daarbij moeste zij zelfs eerst in 

Emmeloord en later nog in Raalte spelen. Zij 

hebben goed gespeeld samen, zowel in de enkel als 

in de dubbel. Zij hebben soms gewonnen, soms 

gelijk gespeeld en soms was de tegenstander toch 

net even wat sterker. 

 

SPELEN IN DE TENNISHAL VAN EMMELOORD 

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! 

 

Door de goede lotenverkoop van de grote 

clubactie kon er dit seizoen zelfs 5 keer 

gespeeld worden in de hal van Emmeloord. 

Er was genoeg animo. De 

clubkampioenschappen werden deze keer 

ook in de hal gespeeld. Er waren altijd 

ouders die wilden rijden, hartelijk dank!  

 

ACTIVITEITEN 

Voor het komende seizoen hopen we met de andere tennisverenigingen en trainers uit 

de polder meer te kunnen organiseren in de polder voor de jeugd! 27 maart zal hierover 

worden vergaderd en zal er een plan worden opgesteld. Dit wordt vervolgd … 

 

BESTUUR 

Vanaf november loopt mijn bestuursperiode af. Ik heb de afgelopen jaren een 

dubbelfunctie gehad als secretaris en jeugdcommissie lid. Het zou erg fijn zijn als er 

iemand in het bestuur wil om te zorgen dat er aandacht blijft voor de jeugd binnen onze 
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mooie tennisvereniging. We vergaderen gemiddeld 5 keer per jaar. Jalisa is ter 

ondersteuning inzetbaar bij de jeugd. Het zou ook al fijn zijn als er misschien één of 

twee ouders zouden willen helpen zodat we een “echte” jeugdcommissie krijgen en de 

taken onderling wat kunnen verdelen. Voor vragen kun je mij natuurlijk altijd 

benaderen, a.altena@lwoe.nl of 06-16896215. 

 

Sportieve groeten van Jalisa en Aranka 

 

� � � � � � � � � � � � � 

 

NIEUWS VAN DE TENNISLERAAR 

 

Beste tennisvrienden, 

 

Ook dit jaar worden er tennislessen gegeven op tennisvereniging ATV De Voorst. 

Voor het 2de jaar mag ik de lessen weer verzorgen, ik hoop op veel nieuwe leden. Het 

gaat om een serie van 10 weken les, dit kan alleen, met z’n tweeën of gewoon gezellig 

met een groep. In het najaar zal er een serie van 5 lessen gegeven worden. 

Opgeven kan via het inschrijfformulier op de website of stuur mij een berichtje (zie 

hieronder). 

De lessen worden op dinsdag gegeven, we starten dinsdag 3 april. 

Als je het tennissen een beetje onder de knie hebt, organiseer ik een beginners 

competitie, je speelt dan met je eigen vereniging tegen andere verenigingen in de 

polder, dit is elk jaar weer een groot succes. 

 

Met vriendelijke groetjes 

Janka Mulder Duursema 

06-31193211 

jankaduursematennis@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

� � � � � � � � � � � � � 
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NIEUWS VAN DE WEDSTRIJD- EN TOERNOOICOMMISSIE 

SAMENSTELLING: RITA BAKKER, COR OOSTERHEERD EN JOHAN WEIJERS 

 

ALGEMEEN 

* Als commissie staan wij open voor frisse ideeën, suggesties en feedback als het gaat 

om onze taken als commissie. 

* Wij zijn op zoek naar opvolging. Vers bloed in een commissie geeft nieuwe energie en 

ideeën. Onze oproep is: draai eens een paar keer vrijblijvend met ons mee. 

* Wij zijn blij met onze toernooi sponsor, uitzendbureau LEVEL ONE! 

* Er komt een bericht in “De Uitkijk”, de dorpskrant van Kraggenburg en in 

“SluisPuntNL”, de dorpskrant van Marknesse met een aankondiging van open 

tossavonden. Dit is in de plaats van een open tennisdag die vorig jaar is 

georganiseerd. 

 

MIDWINTERTOERNOOI 27 JANUARI 2018 

Het toernooi was goed bezet met 16 deelnemers.7 dames en 9 heren streden om de eer. 

Er is vier keer een half uur gespeeld met tussendoor een pauze van een half uur. Er is 

gespeeld in steeds wisselende samenstelling van de koppels. Bij de dames wist Sary 

Bakker de meeste games (28) binnen te halen. Bij de heren waren er twee met de 

meeste games, Albert Heite en Henk Veerbeek met beide 23 games. 

Zoals het hoort was gezelligheid troef. Dit is de hoofddoelstelling van dit toernooi. 

 

Openingstoss 24 maart 2018 

De openingstoss kende een vrije inloop en daar hebben 16 leden gebruik van gemaakt. 

Dit was nieuw van opzet en de reacties waren positief. Elke 20 minuten werd er getost. 

Voor ons als commissie een reden om dit nog eens op dezelfde wijze te organiseren. Het 

weer was meer dan prima en wij als commissie kijken  tevreden terug op dit toernooi. 
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Programma 2018 

* Polderdubbeltoernooi: 3 t/m 8 september. Dit is een toernooi waar heren- en 

damesteams van de hele Noordoostpolder zich kunnen inschrijven. 

* Clubkampioenschap mixdubbel: 24 t/m 29 september 2018. 

* Snerttoernooi: zaterdag 17 november 2018. 

 

Vriendelijke groet, 

WTC 

 

� � � � � � � � � � � � � 
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KNLTB-COMPETITIE 2018 

 

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. Er 

speelt, net als vorig jaar, weer een team in de damescompetitie. Het herenteam heeft de 

dubbelcompetitie ingewisseld voor een competitievorm waarbij zowel een enkel- als 

dubbelwedstrijd wordt gespeeld. Voor beide teams geldt dit jaar dat in de 

dubbelwedstrijden geen derde set meer wordt gespeeld. In plaats daarvan wordt een 

wedstrijd tie-break gespeeld (tot 10 punten). Even wennen misschien. De KNLTB hoopt 

hiermee de wedstrijddagen korter en beter planbaar te maken en zo de competitie 

aantrekkelijker te maken voor een bredere doelgroep. 

 

Elk van de twee teams speelt drie keer een thuiswedstrijd. Op drie 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. Beide teams wordt veel succes gewenst in de competitie. 

 

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. 

 

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

zaterdag 7/4 14/4 21/4 inhaal 5/5 12/5 inhaal 26/5 2/6 inhaal 

 

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

Hemelvaart (10 mei) en tweede Pinksterdag (21 mei), gereserveerd voor eventuele 

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

uitzonderlijke gevallen gebruikt. 

 

MIJNKNLTB 

Het wedstrijdschema en de uitslagen/standen zijn ook te vinden op de website van de 

KNLTB, onder MijnKNLTB. Vanaf half februari is de nieuwe MijnKNLTB de omgeving waar 

je als speler en als verenigingsfunctionaris alle informatie kan vinden over competitie en 

toernooien. Deze nieuwe site kun je bereiken via https://mijnknltb.toernooi.nl/Home en 

is overzichtelijker en eenvoudiger. Ook werkt de site prettig op desktop, tablet én mobiel 

(ook voor Apple-gebruikers). 
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De nieuwe dingen op een rij: 

• alle wedstrijden staan overzichtelijk bij elkaar; 

• uitgebreid spelersprofiel met informatie over actuele rating en ranglijstpunten; 

• clubdashboard voor vrijwilligerstaken voor de competitie en toernooien; 

• rechtstreekse koppeling met de toernooiplanner. 

 

De verenigingscompetitieleider, 

Henk Veerbeek 

Telefoon: 201447 

 

� � � � � � � � � � � � � 
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SPONSOREN 

 

 

 

 

TIMMERSERVICE G. KAPPERT 

Oosteinde 12 A, 8316 BL Marknesse 

06-10822386 

gjgkappert@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en natuurlijk alle vrijwilligers: 

hartelijk bedankt voor jullie inzet en bijdrage!! 

 

Marknesse 


