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van de voorzitter

Ton Leenderts

Beste tennisleden, ten tijde van dit schrijven genieten 
een aantal van u van een welverdiende vakantie op de 
wintersport of in eigen land of bent u gewoon aan het 
werk. De afgelopen periode zijn er diverse wisselingen 
geweest in een aantal commissies. Zo is Roderik van 
Zevenbergen gestopt in de PR & Sponsoring commissie 
en zijn taak is overgenomen door Wesley Schenk. Tevens 
zijn zowel Wim Rieke als Henk Ockenburg gestopt met 
de kascommissie. Hun taak is overgenomen door Peter 
Brouwers. Ik ben blij dat deze vacatures per direct  zijn 
ingevuld, want het blijft lastig om vrijwilligers te vinden 
die zich willen inzetten voor de vereniging.

Op mijn oproep tijdens de Algemene Ledenvergadering 
voor vrijwilligers, met name voor de Soccom, hebben 
gelukkig een paar leden gereageerd. Echter is deze 
respons nog te laag om het hele seizoen te kunnen 
overbruggen. Dus, hierbij nogmaals mijn oproep en 
meld u, voor meer informatie, bij Henk Ruitenberg.

Op 11 februari jl. werd het Skihut Toernooi 2017 
georganiseerd door een groep vrijwilligers, in 
samenwerking met de toernooicommissie. Inmiddels 
heeft de gemeente Rotterdam weer iets van zich laten 
horen over de “gebruikersovereenkomst opstallen”. Hier 
is nog steeds geen getekende overeenkomst voor. Dit 
vanwege het feit dat de gemeente Rotterdam het deel 
van het clubgebouw wat eigendom is van de vereniging, 
met gesloten beurs wil overnemen. Wij, als bestuur, 
hebben altijd aangegeven dat de overname alleen kan, 
als hier een vergoeding tegenover staat. Rotterdam ging 
hier niet mee akkoord. Echter nu, na 3 jaar, is het voorstel 
dat de situatie blijft zoals die is, waarbij wij als vereniging 
geen huur hoeven te betalen over het gedeelte van 
het clubgebouw wat eigendom is van Rotterdam. Wel 
blijven wij verantwoordelijk voor het onderhoud. Met dit 
voorstel kunnen wij leven. 

Het nieuwe tennisseizoen staat weer de deur en dat 
betekent dat binnenkort de facturen voor de contributie 
en competitiebijdrage worden verstuurd. Het betalen van 
de factuur gaat m.i.v. dit seizoen op een andere manier 
waarover u inmiddels separaat bent geïnformeerd. Het 
betekent in ieder geval voor de ledenadministrateur dat 
deze een stuk minder werk hoeft te doen.

Zoals gemeld staat het nieuwe seizoen voor de deur en dat 
betekent ook weer het begin van de voorjaarscompetities. 
Wederom zijn alle competitiedagen goed gevuld, zo niet 
vol, dus dit belooft weer veel tennisplezier in de maanden 
april, mei en juni.

Ik wens dan ook een ieder veel tennisplezier op ons 
geheel vernieuwde tennispark.

Ton Leenderts

Ik denk dat we met zijn allen 
kunnen terugkijken op een zeer 
geslaagd toernooi, afgesloten 

met een supergezellige 
feestavond. Complimenten aan 

een ieder die hier aan heeft 
meegewerkt.
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Wesley Schenk

Wesley is de voorzitter van 
de commissie. Hij stuurt de 
commissieleden aan, verzorgt 
de nieuwsbrief en houdt 
de website up-to-date. Ook 
communiceert hij namens 
de commissie met het 
bestuur en ondersteunt de 
commissieleden bij hun taken 
waar nodig.

Als vereniging kun je 
niet zonder sponsoren. 
Daarnaast is communicatie 
bínnen de vereniging en 
ook communicatie naar 
buiten toe erg belangrijk. 
Om de communicatie en 
sponsoring zo adequaat 
mogelijk aan te pakken is 
de Sponsoring- en PR-
commissie in het leven 
geroepen. 

De commissie bestaat uit 
4 enthousiaste leden, te 
weten, Wesley Schenk, 
Remy Bouritius, Jari 
Mulder en Natascha Stam. 
Het spreekt voor zich dat 
wij ons bezighouden met 
allerlei zaken omtrent 
sponsoring en PR.  Het 
contact met bestaande 
sponsoren wordt 
onderhouden en met 
nieuwe sponsoren gelegd. 
Verder verzorgen wij de 
Snaar, de nieuwsbrieven, 
krantenartikelen en 
houden wij de website en 
Facebookpagina up-to-
date. 

Even voorstellen… De vrijwilligers 
binnen TC Rozenburg

	

Je voelt je goed	
 	

 	in kleding van							

Dames	-	 	en vrijetijdsmode	 	

Molenweg 17 Rozenburg	 	

	

	

We trappen in deze editie af met de Sponsoring- en PR commissie…

Remy Bouritius

Binnen de commissie is Remy 
verantwoordelijk voor het 
onderhouden van contacten 
met sponsoren en het 
benaderen van potentiële 
sponsoren. Ook verzorgt 
hij artikelen voor de krant. 
Tevens ondersteunt hij bij de 
samenstelling van het TCR 
Magazine.

Natascha Stam

Het is Natascha’s taak om samen 
met Jari het TCR Magazine 
te verzorgen. Zij zal zich 
voornamelijk buigen over het 
tekstuele deel en het verzamelen 
van copy bij de verschillende 
(commissie)leden. Ook zal zij 
geïnteresseerden tijdens de 
competitie visueel en tekstueel 
op de hoogte houden via 
Facebook.

Jari Mulder

Jari is naast onze fotograaf 
ook verantwoordelijk voor 
het ontwerp en de invulling 
van het TCR Magazine. Ook 
zal hij zich bezighouden 
met het design van andere 
communicatieve uitingen van 
onze tennisvereniging. 
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Heb je familie, 
vrienden of kennissen: spoor 

ze hartstochtelijk aan om te gaan 
tennissen. Dat rijmt nog ook én je 

bent goed bezig
Nieuws van de Velden

Dachten we rustig door de lauwe winter heen te 
rollen, stond er plots een sneeuwpop op baan 3! 
Hij rook lichtjes naar alcohol, had waarschijnlijk óók 
meegedaan aan het skihuttoernooi… Jammer dat 
de pop midden op de baan was geformeerd, lastig 
tennissen.
Dus, voortaan gráág een andere locatie, want de 
parkmensen hebben werk genoeg. Een lastig punt 
blijft “het vegen van de baan”. Hoewel het op diverse 
plaatsen staat aangegeven blijkt keer op keer dat 
veel tennissers (m/v) behoorlijk leesblind, lui en/of 
onverschillig zijn.
Dus beste mensen: graag ná jullie partijtje even met 
de mat over de baan! DANK!

De laatst gehouden ledenvergadering werd zeer 
matig bezocht. Ook jammer voor het bestuur; best 
lastig om een vereniging “draaiende” te houden 
met een teruglopend ledenaantal en daaraan 
gekoppelde problemen. Voordeel: je kunt sneller 
tennissen; nadeel: hogere contributie. Dus, heb je 
familie, vrienden of kennissen: spoor ze hartstochtelijk 
aan om te gaan tennissen. Dat rijmt nog ook én je 
bent goed bezig. Diverse commissies, behalve de 
parkcommissie, zitten verlegen om nieuwe verse 
leden. Voor info: bel iemand van het bestuur. Een 
vereniging kan niet zonder vrijwilligers!

Iets héél anders: geregeld zie je in het clubhuis bakjes 
pinda’s o.i.d. op tafel staan, lekker! Behalve als je weet 
dat de handen in het bakje niet geheel kiemvrij zijn 
gemaakt ná toiletbezoek; lekker? Klinkt betuttelend, 
maar na bezoek aan het toilet is het doodnormaal de 
handen te wassen, natuurlijk met zeep!

Verder hoop ik, en velen met mij, dat de lente zéér 
spoedig in alle hevigheid zal losbarsten. En voor hen 
die ik niet heb geknuffeld of gekust: nog de beste 
wensen!

Cees Ohlsen, parkcommissie
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SKIHUTTOERNOOI
Op 11 februari stond het Skihuttoernooi op de 
kalender. Voor het eerst in lange tijd werd er weer 
eens flink uitgepakt. Zelfs de weergoden speelden 
het spelletje mee. In eerste instantie werd er 
uitgegaan van 60 deelnemers. De inschrijvingen 
liepen echter (sneeuw)storm en al snel zat het 
toernooi ‘vol’. Door wat te schuiven in de tijdschema’s 
konden nog eens 20 extra deelnemers inschrijven. 

Superfijn om te merken dat er zoveel mensen 
enthousiast waren! Dat was de organisatie ook. De 
toernooicommissie, SOCCOM, PR & Sponsoring 
commissie en de parkcommissie hebben de handen 
ineengeslagen en hebben er met elkaar voor 
gezorgd dat alles tot in de puntjes geregeld was. Zo 
moest er natuurlijk voor een natje en een droogje 
worden gezorgd, er moesten schema’s worden 
opgesteld, reclame worden gemaakt en uiteraard 
kon de muziek niet ontbreken! De gehele dag was er 
al activiteit op het park, want het winterse weer had 
niet alleen voor het perfecte sfeertje gezorgd, maar 
de banen waren met deze sneeuw niet te bespelen. 
Deze moesten dus sneeuwvrij worden gemaakt. Mooi 
op tijd lagen alle banen er netjes en bespeelbaar bij. 

Om 17 uur was de inloop. Al snel liep het park vol 
met verklede, enthousiaste deelnemers. Iedere 
deelnemer kreeg na aanmelding een consumptiebon. 
Hiervoor kon men een flinke schnitzel met salade 
en friet bestellen. Ook konden zij tussendoor 
genieten van een apfelstrudel en glühwein. Om 
17.30 uur begon de eerste speelronde. Om 21.50 
de laatste. En precies aan het begin van deze laatste 
speelronde begonnen de magische vlokken weer 
naar beneden te dwarrelen en zorgden uiteindelijk 
weer voor een aardige laag sneeuw op onze banen. 
Ook werden er na afloop nog diverse prijzen 
verdeeld. Mirjam Bosveld en Michiel Brunt waren 
de beste nieuwkomer, Dieudonné Hempenius en 
Jaap Ruitenberg hadden de origineelste outfit 
aangetrokken en officieuze toernooiwinnaars werden 
André Schriel en Lydia Selling. 

Hierna was het hoogtijd om de tennisrackets op te 
bergen en te feesten tot in de late uurtjes. En ook dat 
lukte prima. De dj’s draaiden afwisselende muziek 
en tussendoor zorgde ook Wendell voor muzikale 
gezelligheid. Zo werd er het ene moment gehost, 
het andere moment werd de polonaise gelopen en 
tussendoor dreunde er dancemuziek uit de boxen 
of werd er luidkeels meegezongen op klassiekers. 
Voor ieder wat wils. We kunnen, gezien alle positieve 
geluiden, terugkijken op een geslaagd toernooi! 

En precies aan het begin van deze 
laatste speelronde begonnen de magische 

vlokken weer naar beneden te dwarrelen en zorgden 
uiteindelijk weer voor een aardige laag sneeuw op 

onze banen. 
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Heb jij je STIVA al?
De Drank en Horecawet vereist dat er altijd een 
barvrijwilliger aanwezig is die een instructie 
verantwoord alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd, 
op tijden dat er alcohol wordt geschonken in 
een sportkantine. De bond heeft samen met 
andere bonden gewerkt aan een IVA, die door 
sportverenigingen vanaf heden gratis online wordt 
aangeboden via de websites van de bonden op  
www.nocnsf.nl/IVA.     
Je leest daar de voordelen van de online STIVA 
en na het bekijken van de instructie kan er een 
test van 20 vragen gedaan worden. Wanneer je 16 
vragen of meer goed beantwoordt, heb je de test 
succesvol afgerond. Je bent dan een gekwalificeerde 
barvrijwilliger.
Bij de test wordt het emailadres van de 
barverantwoordelijke gevraagd en dat is 
(ledenadministratie@tcrozenburg.nl). Graag vestigen 
wij je erop dat het voor de vereniging zeer belangrijk 
is dit te doen – voor diegene die het certificaat nog 
niet hebben – en zo onze vergunning behouden blijft. 
Er wordt strenger gecontroleerd!

Komt jouw bardienst even niet uit?

Lijst met leden die bardiensten overnemen:
Naam    tel.nr

Colin Kroonen   06-31196015
Babette van Spronsen  06-39005053
Cynthia van Spronsen  06-39005026
Iris Quak    06-42545779
Thirza Verschuren  06-11757278

	

		

Het afkopen van een bardienst kost € 30,-.
Bij het niet opdagen van een bardienst zal de kantine gesloten 
blijven. Tevens zal er een boete volgen van € 50,- en zal 
diegene opnieuw ingepland worden.
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Padel 
in de 
praktijk

De renovatie van het tennispark bij TC de Kooistee, in 
de zomer van 2016, bracht ook de introductie van een 
nieuwe racketsport met zich mee, namelijk padel (zeg: pa-
dèl). In Nederland is padel momenteel nog een vrij kleine 
sport (10.000 beoefenaars), maar in Spanje is padel tennis 
inmiddels voorbijgestreefd en is het zelfs de tweede meest 
populaire sport, na voetbal. In de vorige Snaar konden 
we al lezen over de ins en outs van ‘tennissen in een kooi’, 
maar om er echt achter te komen hoe deze sport gespeeld 
wordt, vertrok een aantal nieuwsgierige tennissers van TC 
Rozenburg naar Hellevoetsluis om daar een (padel)bal te 
slaan.

Via een eenvoudige reservering bij het bestuur van TC de 
Kooistee, was de padelkooi op donderdag 2 maart jl. een uur 
lang de aangewezen arena voor de Rozenburgse tennissers 
Michael Moerman, Bert Hoogendonk, Eric Marienus en 
Remy Bouritius. Over rackets beschikten deze beginners 
in de padelsport nog niet, maar ook daar kun je bij TC de 
Kooistee voor terecht. Padelrackets zijn te huur, padelballen 
zijn te koop en de gloednieuwe LED verlichting op het park, 
krijg je er voor niks bij. De padelbal verschilt ten opzichte 
van de reguliere tennisbal niet veel. Voor het een langdradig  
technisch verhaal wordt; tennisballen en padelballen zien er 
bijna hetzelfde uit, maar in de meeste gevallen verschillen ze 
(qua gewicht en grootte) en dat kun je voelen wanneer je aan 
het spelen bent. Om deze reden verkopen de meeste merken 
twee verschillende soorten ballen: één voor padel en één 
voor tennis. De padelbal wordt dus aangeraden voor padel, 
maar mocht je deze toevallig niet in je tas hebben liggen, 
zal een tennisbal ook prima spelplezier bieden. Padelrackets 
bevatten geen snaren, maar bestaan vaak uit een combinatie 
van grafiet en carbon, met een ongelimiteerd aantal gaten 
(luchtweerstand) en een koord om het racket aan de pols vast 
te maken.

Tennissen in een kooi dus. Want daar lijkt deze sport het meest 
op. Tijdens rally’s mag de bal slechts éénmaal het speelveld 
raken. Een speler mag kiezen om de laten stuiteren of hem te 
volleren. Als de bal stuitert moet dat gebeuren zonder eerst 
een wand of het hekwerk te raken, anders is het een fout. 
Nadat de bal heeft gestuiterd, mag hij de wand of het hekwerk 
één of meerdere keren raken, voordat hij teruggespeeld 
wordt. Qua afmeting komt het speelveld ongeveer overeen 
met het enkelveld van een tennisbaan, echter wanneer je met 
zijn vieren staat te spelen, lijkt het soms alsof je in een flitsende 
volleyrally aan het net bent beland. Zo’n rally die je weleens op 
Wimbledon ziet. Nu was het voor deze heren pas de tweede 
keer dat zij een padelracket hanteerden, dus heel Wimbledons 
zal het er ongetwijfeld niet uit hebben gezien. Wanneer je 
bekend bent met de tussengreep, is het padelracket vrij vlot te 

hanteren. Ondanks het gewicht (zwaarder dan 
een gemiddeld tennisracket) zorgen de gaten 
in het blad ervoor dat de luchtweerstand tot 
een minimum wordt beperkt. Serveren gebeurt 
onderhands en de puntentelling is gelijk aan 
die van de tennissport. Last van ‘bal over’ heb je 
niet, tenzij je daadwerkelijk een gooi doet naar 
het Wimbledon onder de padeltoernooien en 
je de bal – met stuit natuurlijk – de kooi uit weet 
te smashen. Bij de beginnende padelspeler 
wil dit ook nog weleens voorkomen, maar dan 
zonder stuit…

Al met al biedt padel een frisse afwisseling op 
onze welbekende tennissport. Door het vlotte 
spelverloop volgen de punten elkaar snel op 
en is het mogelijk om drie sets binnen het uur 
te spelen. Of het, zoals in Spanje, een echte 
concurrent kan worden voor de tennissport, is 
echter nog maar de vraag. Waar in april 2016 
nog de krachten werden gebundeld tussen 
de Nederlandse Padelbond en de KNLTB, 
werd deze samenwerking eind januari plots 
weer verbroken. Het doel was om samen 
één padelcompetitie op te starten, maar een 
operationeel meningsverschil op dit vlak, 
zorgt nu al voor versnippering. Ook bij TC de 
Kooistee kost het nog steeds moeite om aan 
populariteit te winnen, maar daarvoor start 
deze maand een heuse ‘padelcommissie’ die 
zorg zal dragen voor de promotie van deze 
sport.

Cijfers Padelbond Nederland
Opgericht: 2010
Aangesloten verenigingen: 25
Spelers: 10.000
Padellicentie: €25,- per jaar
www.padelbond.nl

Info Padel bij de Kooistee
Huur (per uur): €16,-
Rackets (huur): €3,50 per stuk
Padelballen: €6,- per blik
Reserveren via: 
bestuur@tcdekooistee.com
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Over minder dan een maand barst het nieuwe 
tennisseizoen los. Voor de eerste keer voorjaarscompetitie 
op de nieuwe banen, omringd door nieuw hekwerk met 
daarop de bekende winddoeken. Na de renovatie van 
het tennispark, hebben meerdere winddoeken een nieuw 
‘thuis’ gekregen. Vanaf 1 april krijgen zij officieel twee 
nieuwe buren, in de naam van Standard Fasel BV en Van 
den Broek Tuinaanleg. Tijd om nader kennis te maken met 
deze twee nieuwe sponsoren.

Nieuwe sponsoren verbinden zich aan TC Rozenburg

De naam Van den Broek zal voor de doorgewinterde 
tennisser geen onbekende naam zijn binnen de vereniging. 
Wat misschien niet iedereen weet, is dat de familie reeds 
tien jaar actief is in de tuinen met hun bedrijf Van den 
Broek Tuinaanleg. Naast het ontwerpen van tuinen, Leo 
zijn specialiteit, hebben zij zich in de loop der jaren ook 
toegelegd op het plaatsen van schuttingen en tuinhuisjes. 
Kortom, al het werk wat er in een tuin te doen is. Op ons 
vernieuwde tennispark zien wij hun werk ook terug. Zo 
werden de looppaden, van de kantine tot aan het terras bij 
baan 3, afgelopen zomer onder handen genomen door de 
‘Broekies’.

Gebr. van den Broek | Tuinaanleg

Standard Fasel BV is dé specialist op het gebied van ketel- en 
brandertechniek. Op het gebied van ketelinstallaties staat 
Standard Fasel bekend om hun grote expertise in levering 
en bedrijfstelling van cilindrische ketels en toebehoren. Door 
hun jarenlange ervaring, zijn zij uitstekend in staat de optimale 
ketelinstallatie niet alleen te ontwerpen, maar ook te leveren, 
te monteren en in bedrijf te stellen. Dit proces verloopt 
volledig in overleg en zal geheel volgens de wensen van de 
klant worden uitgevoerd. Via TCR-lid Ed van Boekel zijn wij in 
contact gekomen met Standard Fasel. Vanuit het kantoor in 
Barendrecht neemt Ed West-Nederland voor zijn rekening.

Standard Fasel | Worldwide Energy Services

Beide sponsoren verbinden zich voor de komende drie jaar 
aan TC Rozenburg, iets waar wij als PR & Sponsoring commissie 
natuurlijk erg blij mee zijn. Naast winddoeken, biedt TC 
Rozenburg meerdere vormen van sponsoring aan. Nieuw zijn 
de bannerdoeken op het terras van baan 2. In de volgende 
snaar meer nieuws hierover. Ondertussen kunt u voor meer 
informatie omtrent sponsoring altijd contact opnemen met de 
PR & Sponsoring commissie via pr@tcrozenburg.nl of schiet 
Wesley Schenk of Remy Bouritius aan op ons tennispark.



16

TC Rozenburg Magazine

17

	

	
		

Massagepraktijk	Health	&	flow	
		

		
		
		
		
		
		
		
		

		
		
		

Geen	klachten,	maar	gewoon	lekker	voor	de	ontspanning,	kan	natuurlijk	ook	een	reden	zijn	voor	een	massage!			
Rona	van	Santen,	Acacialaan	46,	3181	BA		Rozenburg		–			Telefoon:	0623781981			

-			 Klassieke	massage			
-			 Sportmassage			
-			 Hotstonemassage			
-			 Haptonomische	ontspanningsmassage			
-			 Bindweefselmassage			
-			 Oefentherapie			
-			 Specialisatie	blessures	en	verzorging			
-			 Medical	taping			
		Onder	andere	goed	voor:			
-			 Betere	doorbloeding	van	spieren	en	weefsel			
-			 Sneller	herstel	van	lichaam	en	geest			
-			 Ontspanning	van	lichaam	en	geest			

Bericht van de soccom
Beste Tennisfanaten

De competitie staat weer op het punt van beginnen en wij als soccom wensen iedereen een 
sportieve competitie toe.

Het eten is tussen 17.00-21.30 uur.

Wederom kan er dit jaar gegeten worden tussen 17.00-21.30 uur. Ik hoop dat ieder team zich 
hier aan houd. De bardienstplanning is hier namelijk op ingesteld.

-    8 april zal er spareribs met patat en salade
- 15 april Shoarma en patat en salade door Janny en Marja
- 29 april Japanse kippenpoten met patat en salade

-    6 mei Saté met patat en salade door Janny en Marja
- 13 mei Spareribs met patat en salade
- 20 mei Broodje hamburger, patat en salade door Janny 
- 27 mei Japanse kippenpoten met patat en salade

Tijdens de competitie zullen er weer Panini’s, Broodjes Bal, en kaassoufflés te verkrijgen zijn.

Veel Plezier

De Soccom

3-1

	

		

“Gelukkig zette ik gisteravond net op tijd mijn televisie aan”, aldus Cees Ohlsen tijdens 
de nabeschouwing van de donderdagdubbel met zijn parkcommissiekompanen. “Bij 
3-1 schakelde ik in. Wat ik erna zag... werkelijk ongelooflijk.” Cees doelde natuurlijk 
op het mirakel van Barcelona. Zo’n zeldzame apotheose, against all odds, het leek 
inderdaad een beetje onwaar. Cees had echter niet altijd mazzel met zijn timing 
in de sport. “Mijn grote idool Roger Federer stond in de Australian Open finale in 
de vijfde set ook op 3-1. Achter, weliswaar. Toen ik mijn ogen even sloot, was het 
ineens klaar. Had ik mooi die overwinning gemist.” Waarop ik reageerde, “Maar Cees, 
die wedstrijd werd rond lunchtijd gespeeld… en dan in slaap vallen?” Bleek zijn 
wekelijkse zondagmiddagdutje te zijn... Zo zie je maar weer, het is hard werken in de 
parkcommissie.

Remy Bouritius
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2. Danique van der Stel
4. Heron van der Klooster
22. Lars Bekker
23. Marek van der Weck
25. Perry Dekker

MRT

Wisten jullie dat?

Er zondag 19 en 
zondag 26 maart van 
10:00 uur tot 11:30 uur 
competitietraining voor 
de jeugdteams is, onder 
begeleiding van Arthur 
Hamers en Perry Schenk?
 
At Vantage Tennis 
Academy binnenkort 
op de vrijdagmiddag 
diverse tennisactiviteiten 
zal organiseren op de 
verenigingen TC de 
Kooistee, TV Westvoorne, 
TV Vierpolders en TC 
Rozenburg?

Het tenniskamp dit jaar van 
16 t/m 18 juni is?

Alle jeugdtoernooien te 
vinden zijn om de website 
van Omnibus Tennis: 
www.omnibustennis.nl

Jeugd

31. Michelle Bergwerff

Apr

Mei
2.NickyPols, Charissa Bergwerff
5. Wessel Doorduin
8. Sem Hamers
21. Jessie Tiggelman
25. Mitchell Granneman

Zaterdag 11 februari was het zover, Neevin en 
Froukje mochten naar het ABN AMRO WTT 
toernooi in AHOY! Daar mochten zij wedstrijdjes 
spelen tegen kinderen van andere verenigingen 
uit Rotterdam. Het was wel zweten want er werden 
goede potjes gespeeld. Wat was het een geweldige 
ervaring om op zulke mooie velden te spelen. En 
soms bleven er mensen staan kijken, zo leek het net 
of je zelf bekend was! Het waren dezelfde velden 
als waar de bekende tennissers de halve finale op 
speelden. Er waren ook leuke activiteiten te doen 
in de verschillende hallen. Er waren trampolines, je 
kon er tafeltennissen én je kon hooghouden met je 
racket om dan de scores te verbreken van de beste 
tennissers. Na afloop van de wedstrijden kreeg 
iedereen een mooi certificaat welke ter plekke werd 
voorzien van de handtekening vn de enige echte 
Richard Krajicek! Daarna werd er een groepsfoto 
gemaakt waar de mascottes Ace en Love ook niet 
op mochten ontbreken. Wat was het een leuke dag!

Froukje

ABN Amro WTTVerjaardagen

Carnaval event Tc Rozenburg.
Zondag 19 februari was er een Carnaval event op TC 
Rozenburg, georganiseerd door At Vantage Tennis 
Academy. Alle kinderen die spelen in de kleuren Rood, 
Oranje en Groen konden deelnemen. In totaal hadden we 
14 kids Rood, 11 kids Oranje en 11 kids Groen. Voor dit 
event werd het clubhuis van te voren al aangekleed met 
feestelijke versiering. Om 9:45 uur kwamen de eerste kids, 
waarna om 10:00 uur de eerste partijen begonnen.

De kids waren allemaal leuk verkleed. Yara Hoogvliet 
van TC Westvoorne werd uitgekozen tot leukst verklede 
deelneemster en nam een leuke prijs mee naar huis. 
We speelden het eerste anderhalf uur single en na de 
pauze ook dubbel. De kids hebben van 10:00 uur tot 
13:00 uur op de baan gestaan het was leuk om de kids 
te zien tennissen in hun carnavalsoutfit. Er was zelfs een 
deelnemer helemaal uit Bergen op Zoom! Dit event stond 
namelijk op de Tenniskids website die voor TC Rozenburg 
door Johan van Nieuwenhuijzen beheerd en onderhouden 
wordt.

Iedereen heeft het enorm naar hun zin gehad. De bar werd 
draaiende gehouden door Johan en zijn echtgenote Diana 
van Nieuwenhuijzen, waarvoor dank! Alle kids gingen naar 
huis met een mooie medaille als aandenken.

Onze volgende event zal een Paas event zijn en deze zal 
plaatsvinden op TC Westvoorne. 

Later hierover meer!

Sportieve groet

Arthur Hamers 
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		Jaarplanning jeugdactiviteiten
26-3-2017  Comp. Rood/Oranje  26-3-2017 Competitietraining Groen/Geel

   2-4-2017  Comp. Rood/Oranje  2-4-2017 Competitietraining Groen/Geel

   9-4-2017  Comp. Groen/Geel 

16-4-2017  Comp. Rood/Oranje 

17-4-2017  Comp. Groen/Geel   22-4-2017 t/m 30-4-2017 Meivakantie

30-4-2017  Comp. Groen/Geel   27-4-2017 Koningsdag Tennisbaan op plein

   7-5-2017  Comp. Groen/Geel 

14-5-2017  Comp. Groen/Geel 

21-5-2017  Comp. Groen/Geel 

28-5-2017  Comp. Groen/Geel   25-5-2017 Hemelvaart

       4-6-2017 & 5-6-2017 Pinksteren
       
11-6-2017  Comp. Rood/Oranje 

       16-6-2017 t/m 18-6-2017 Kamp

18-6-2017  Comp. Rood/Oranje  

25-6-2017  Comp. Rood/Oranje 

       1-7-2017 Landelijk tenniskidsfeest
       2-7-2017 Landelijk tenniskidsfeest 
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Wij hebben weer een 
heleboel senioren- en 
jeugdteams  in mogen 
schrijven voor de 
voorjaarscompetitie. 
Hieronder treft u een overzicht 
van alle competitieteams. 
Wij wensen alle teams mooie 
wedstrijden en veel succes 
toe! 

Jeugd
Tenniskids - Team Groen
                                                                          
Bjorn van Nieuwenhuijzen
Heron van de Klooster
Perry Dekker
Johan Dekker
Britt Bot
Anouk Huizinga

Mix 1 11 t/m 17                                                                                      

Marek van de Weck - C
Jimmy Pols
Wessel Doorduin
Joey van Lit
Mitchel Granneman
Nina Pols
Celine Schriel

Mix 1 10 t/m 14                                                                                      

Jonah Beijer - C
Sem Hamers
Lars Spithoven
Mike Spithoven
Taomara Tomic
Nicole Hoogendoorn
Danique van der Stel

Meisjes 1 - 11 t/m 17                                                                              

Tessa Brunt - C
Danine Bambacht
Yanou Degeling
Michelle Bergwerf

Meisjes 2 - 11 t/m 17                                                                              

 Indy Arends - C
Nicky Pols
Charissa Bergwerf
Sophie Kroonen
Megan Kooren
Jessie Tiggelman

Senioren
Donderdag 
HD 50 +    
     
Martin van der Ster - C
Jan Huizing
Rob Verdonkschot
Freek Koster
Piet den Heijer

8/9 Donderdagavond
HettyBreukel– C                                                                                           
( 3 wisselende spelers)

Vrijdag
Dames 1
                                                                                                            
Mirella Witte-Vis - C
Ineke Frijsen
Annet Kars
Alice Mertens
Elly van Seventer
Edith Verdonkschot
Pauline Verhart

Mix 1  
                                                                                                            
Francien Schotte - C
Maartje Romers-Schotte
Wendy Makaloey
Saskia Blok
Danielle Brouwers

Mix 1
                                                                                                                
Yvonne Kleijwegt - C
Henk Ruitenberg
Frank Kleijwegt
Sylvia van der Wilt
Liesbeth Schriel
Annelies van Schaijk
Ruud de Winter

Mix 2                                                                                                              

Roxanne Smit - C
Jaap Ruitenberg
Wesley Schenk
Naomi Bambacht
Sylvana Visser-De Nas

Competitieteams voorjaar 2017

Mix 3                                                                                                                

Tatiana van den Broek-
Bruins-C
Jan van den Broek
Leo van den Broek
Marina Warnaar
Yvonne Lievaart

Mix 4                                                                                                                            

Michiel Brunt - C
Tim Arends
Mariella Arends
Rogier Kroonen
Annemarie Westbroek
Nico van Woerkom

Mix 5                                                                                                                   

Lydia Selling - C
Martin Selling
Jurgen Lindrob
Karine Lindrob
Inge Roest
Marcel van Zevenbergen

Mix 6                                                                                                                  

Bouke de Vries - C
Mariette de Vries
Jan van Os
Nel van Os
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Zaterdag
Heren 1                                                                                                             

Arthur van der Lichte - C
Arthur Hamers
Robert van Zevenbergen
Johan van Nieuwenhuijsen
Jari Mulder
Jonathan ter Horst

Heren 2                                                                                                                 

Leon Spithoven - C
Frankwin Spithoven                                                                                     
Barry Leenderts                                                                                      
Roderik van Zevenbergen

Heren 3                                                                                                             

Ronald Brouwers - C
Etienne Poppe
Bert Hoogendonk
Kelvin van den Broek
Michael Moerman
Ruben Kanters

Heren 4                                                                                                                    

Ivo Carree - C
Adri Battye
Melvin Breukel
Hans Peperkamp
Chris Hagen
Willem Degeling
Edwin Petit van der Walle

Heren 5                                                                                                                   

Bas Dullaart - C
Marcel van Hagen
Walter van der Lichte
Ashley Borgdorff
Michael Sjaardema
Aat Quak
Jim van Veen

Heren 1 35+                                                                                                        

Henri Hecker - C
Eric Marienus
Bart Lievaart
Rocco Veentjer
Peter Bambacht
Ton Leenderts
Roland Granneman

Dames 1                                                                                                                    

Nicole van der Stel - C
Esther Bergenhenegouwen
Helma van Beekum
Nora Hoogendonk
Natascha Stam-van Eersel
Sylvana Visser-De Nas

Dames 2                                                                                                            

Arianne van Os - C
Yvonne van Voorst
Iris Quak
Danique Granneman

Mix 1                                                                                                                  

Saskia Spithoven - C
Kathleen Jennings
Gillian van den Broek
Henk Ruitenberg
Alex Goeree
Marc Brand

Mix 2                                                                                                                      

Ben van der Smeede - C
Lennart van den Broek
Kelly Vugts
Dian van Hezel
Vanessa Meiboom
Dennis van der Smeede

Competitieteams voorjaar 2017

	

	

		

		

		

		

		

		

		

		
 	

 	
MARSMAN	 	

SPECIAALZAAK 	 	

VERF EN BEHANG	 	

TAPIJT EN GORDIJNEN	 	
 	

EMMASTRAAT 62	-	64	  	 	
3181	 GC ROZENBURG	 	

TEL:0181	-	212279	  FAX	:0181	-	217755	
		

Zondag
Mix 1                                                                                                                          

Colin Kroonen - C
Jesse Beijer
Remco Roodenburg
Naomi Bambacht
Cynthia van Spronsen
Karen Mulder
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Al sinds jaar en dag organiseert Teun Doorduin het labelwisselen op de woensdagochtend, van 9:00 uur 
t/m 11:00 uur. Dit voorjaar is het ook weer mogelijk om mee te doen op de woensdagavond. Op deze 
avond maken nieuwe tennissers onder leiding van trainer Arthur Hamers, kennis met de sport en bestaat 
er op de andere banen de mogelijkheid om de opgedane kennis, direct in de praktijk te beoefenen. 
Natuurlijk is het labelwisselen op woensdagavond, toegankelijk voor alle leden van de vereniging!

Een uitgelezen mogelijkheid dus om naast het slaan van een bal, ook andere leden te leren kennen en 
zo meer tennismaatjes te krijgen. Er wordt gespeeld van 20:00 uur t/m 22:00 uur en het enige wat je 
moet doen is je racket, je label en een dosis gezelligheid meenemen!

Labelwisselen

	

		

		

At Vantage Tennis Academy Rotterdam is in 2003 opgericht. 	
De in Rockanje woonachtige Raymond Schot is directeur eige-	
naar van At Vantage Tennis Academy. Hij verzorgt o.a. de 	
highschooltrainingen en de selectietrainingen en staat gemid-	
deld 35 uur per week op de baan.	 	Met At Vantage Tennis Aca-	
demy is hij aan een droom begonnen: jonge talenten begelei-	
den bij hun eerste stappen op de weg naar de wereld van het 	
proftennis. De gedreven tenniscoach is ook toernooidirecteur 	
van het ITF Future toernooi, het Rotterdam Open, dat op de 	
gravelbanen van Victoria wordt georganiseerd.	 	

Schot heeft op het kantoor van At Vantage Tennis Academy 	
assistentie van Susanne de Bruin. Susanne verzorgt de admi-	
nistratie, handelt inschrijvingen af en registreert nieuwe cur-	
sisten. Daarnaast regelt ze zaken met betrekking tot tennis-	
kampen en ander side events.	 	

De kernactiviteit van At Vantage Tennis Academy is het ver-	
zorgen van tennistrainingen. Hiervoor presenteren wij een to-	
taalpakket met trainingen voor zowel de recreatieve als de 	
prestatieve tennissers en een totaalpakket aan diensten 	
verzorgen en verwerken van inschrijfformulieren, versturen 	(	

van bevestigingen, factureren en het verwerken van betalin-	
gen) aan verenigingen en bedrijven.	 	

At Vantage Tennis Academy werkt nauw samen met vijf ver-	
enigingen uit de regio Rijnmond en verzorgt daar ook de trai-	
ningen: T.V. Victoria, T.C. Rozenburg,	 	 	T.V. Vierpolders, T.C. 	
Westvoorne en T.C. de Kooistee.	 	

De twee regiomanagers van de tennisopleiding spelen een be-	
langrijke rol. Arthur Hamers (Voorne Putten), Bart Koster 	

-	Rotterdam) sturen de overige trainers aan en zijn de aan	(	
spreekpunten op de in hun gebied bij At Vantage Tennis Aca-	
demy aangesloten tennisverenigingen. Om de tennissers 	–	 	zo-	
wel recreatief als prestatief 	–	 	zo goed mogelijk te begeleiden 	
op het technische vlak heeft At Vantage Tennis Academy trai-	
ners/coaches in dienst, die training geven bij Victoria of op de 	
banen van één van de aangesloten verenigingen.	 	

Onze trainers zijn doorgaans opgeleid aan het CIOS, ROC 	
Sport en Bewegen of de Sportacademie en in het bezit van 	
een of meerdere KNLTB Licenties. Daarnaast werken wij geza-	
menlijk aan de verbetering van eigen vaardigheden.	 	

Naast het verzorgen van de tennistrainingen organiseren wij 	
o.a. mini	-	tennistoernooien, themadagen, schooltennis, cursis-	
tentoernooien, jeugd tenniskampen en tennisclinics voor be-	
drijven en verenigingen.	 	

Arthur Hamers	 	
 	
Arthur	 	is hoofdtrainer bij TC 	 	
Westvoorne en TC Rozenburg. 	 	
 	
Mocht u vragen hebben over de 	
tennislessen bij een van deze 	 	
verenigingen	 	dan kan je Arthur	 	
bereiken via email:	 	 	
 	
arthur@atvantage	-	tennis.nl	 	 	
 	
of via mobiel: 06	-	24749320	 	

ATVANTAGE TENNIS ACADEMY	 	
 	
Kralingseweg 26	 	

 CG Rotterdam	3062	  	
 	
Telefoon: 010 	-	 	2120276	 	
 	
Email: info@atvantage	-	tennis.nl	 	
 	
http://www.atvantage	-	tennis.nl	 	

		

In ‘Rozenburgers op de Tour’ volgen wij onze leden 
die actief zijn op open toernooien in de regio. Het 
‘echte’ toernooiseizoen moet nog van start gaan, 
maar stiekem organiseren enkele verenigingen 
sinds een aantal jaar zogeheten ‘wintertoernooien’, 
waarbij de competitiespelers alvast hun vorm 
kunnen peilen en zich kunnen meten met 
mogelijke tegenstanders uit de aanstaande 
voorjaarscompetitie.

In januari werd er afgetrapt in Rhoon waar alweer 
voor de elfde keer een wintertoernooi werd 
georganiseerd. Net als op ons Rozenburgse 
gras tijdens het skihuttoernooi, moest ook hier 

meermaals sneeuwgeruimd worden. Meerdere Rozenburgers haalden de finale. Roxanne Smit en 
Sylvana Visser verloren nipt (6-1, 4-6, 1-6) in de DD6 finale en ook Nora Hoogendonk en Nicole van 
Dongen (DD7) moesten de finale in drie sets aan de tegenstandsters laten. In de HD8 haalden Jaap 
Ruitenberg en Wesley Schenk knap de finale, maar helaas werd ook deze verloren. Gelukkig sluiten we 
positief af: Jari Mulder en Arthur v/d Lichte wonnen de eindstrijd in de HD5.

Op het Verburch Open in Poeldijk speelde Robert van Zevenbergen met Arthur v/d Lichte de HD5 en 
ook Jari Mulder kwamen we tegen in de lijst; hij vormde met Bob Hessels van E’68 Brielle het als eerste 
geplaatste duo. Robert en Arthur strandden in de halve finale. Jari en Bob gingen zonder setverlies 
naar de finale en ook deze werd eenvoudig gewonnen met 6-2, 6-0. Aan de andere kant van de 
Waterweg, werd bij MTC Bequick vorige week het Maeslantsluystoernooi georganiseerd. In de hoogste 
dubbelcategorie wisten Remy Bouritius en thuisspeler Ziyed Badreddine de eindzege te pakken, door in 
de finale het koppel V/d Broek & Verweij in drie sets te verslaan.

Rozenburgers op de Tour
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