Beknopt jaaroverzicht van de wedstrijdcommissie 2017
Competitie voorjaar
Aan de voorjaarscompetitie namen in 2017 30 seniorenteams mee, 2 minder dan vorig jaar. Er zijn 2
teams op de eerste plaats geëindigd. Er zijn 3 teams gepromoveerd.
de
Heren 3 zaterdag 17+ (Kampioen naar 4 klasse)
de
Heren 4 zaterdag 17+ (kampioen naar 5 klasse)
de
Gemengd 4 zaterdag 17+( promotie naar 4 klasse)
Najaarscompetitie 2017
Dit jaar hebben 8 seniorenteams deelgenomen aan de najaarscompetitie. Van deze teams is er 1
ste
kampioen geworden, 1 dames dubbelteam zaterdag 17+
Bossinade-Wea Open 30+ en clubkampioenschappen 2017
Het WEA-Bossinade 30+had dit jaar iets minder deelnemers maar nog altijd een respectabel aantal
van 227 deelnemers een knappe prestatie die aangeeft dat het toernooi een goede reputatie heeft in
de regio. Bij de clubkampioenschappen was er sprake van een kleine stijging van het aantal
deelnemers (van 159 naar 174). Beide evenementen zijn naar volle tevredenheid verlopen onder
leiding van respectievelijk Hans Eijkman en zijn secondanten en voor de clubkampioenschappen een
het team bestaande uit Greta de Flart, Netty Bak, Ellen Jonker, Fred van Balgooi en Wim Woudt en
nog een aantal vrijwilligers die hand en spandiensten hebben verleend. Ondanks de soms
overvloedige regenval kunnen we terugkijken op zeer geslaagde clubkampioenschappen. Het
combineren van de kampioenschappen voor jeugd en senioren was een groot succes. De drukte van
spelers en kijkers was daardoor groter en de tennisshow van onze “rode” tenniskids op baan 6 op de
finalezondag stond volop in de belangstelling.
Door het veelvuldige prikwerk van de medewerkers van Berg en Bal, de mogelijkheid om, dankzij onze
sponsors, binnenbanen te kunnen gebruiken en het ongekende improvisatietalent van de
toernooicommissie zijn we er in geslaagd alle wedstrijden die gepland waren ook te laten spelen.
Bij de senioren zijn er 2 “oudgedienden” clubkampioen geworden Margret Balk bij de dames en Roy
Boontje bij de heren, maar wie goed heeft opgelet heeft tijdens het finaleweekend kunnen zien dat er
een jongere generatie aan komt. Verheugend is ook dat er onder deelnemers ook flink wat eerste-en
tweedejaars leden hadden ingeschreven.
Voor de loterij hadden Hanny en Hennie weer het hele dorp afgestruind naar prijzen. Het resultaat
was zichtbaar in een overvloed aan grote en kleine prijzen. Veel dank dames!
Dank ook aan onze sponsors: Feestcafe BoesBoes, Makelaardij van Gulik, Weel Assurantiën en
advies, Beentjes Groentebroers en Horeca-Brains .
Het team heeft aangegeven ook in 2018 de clubkampioenschappen te willen organiseren.
Winterselectietraining 2017-2018
de
De technische commissie heeft voor het 6 jaar de winterselectietraining opgezet waarvoor 28
leden zijn uitgenodigd.
Voorjaarscompetitie 2018
Voor de voorjaarscompetitie hebben zich 31 seniorenteams aangemeld. 1 meer dan vorig jaar.
Tijdens de Voorjaarscompetitie van 2017 konden clubs kiezen voor Compact Spelen, wat inhield dat
een wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil) werd gespeeld als het tot een derde
set kwam en bij 40-40 volgde direct een winnend punt. Dat werkte, maar vonden veel spelers een wel
heel rigoureuze verandering. Bovendien was er onvrede over het feit dat de telling per speeldag
anders kon zijn. Vandaar dat voor 2018 is gekozen voor uniformiteit in de vorm van verkort spelen in

alle dubbelpartijen: alleen een wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil) in plaats van
een derde set.
Voor de 8&9-competitie en de Zomeravondcompetitie geldt compact spelen: het spelen van een
beslissend punt bij de 40-40 stand en in het geval van een derde set een beslissende
wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil).
De wedstrijdcommissie
Herma Dijkstra, Margreet Eijkman, Lida Laman, Fred van Balgooi en Wim Woudt (voorzitter)

Jaarverslag van de jeugdcommissie 2017
De jeugdcommissie is dit jaar versterkt door oud-voorzitter Jos Verkleij en Jacqueline Hein. Helaas
heeft Jacqueline haar lidmaatschap bij TVC inmiddels opgezegd, waardoor ze ook niet meer actief zal
zijn binnen de jeugdcommissie. Uiteraard bedank ik haar wel voor haar inzet!
De TennisKids World Tour (Rood en Oranje) en Groene Competitie ging in maart 2017 weer van
start. Dit jaar werd ook in het najaar door de verschillende teams gespeeld. Mede door de inzet van de
trainers (Dennis, Roy en Stefan), hulpvaardige ouders/vrijwilligers en de leden van de jeugdcommissie
(Nina, Judith, Aranka, Jacqueline, Jos en Erik) was het dit jaar weer een succes. Het bleek echter niet
altijd even gemakkelijk om de thuis-speeldagen te organiseren doordat er soms te weinig vrijwilligers
met kennis van zaken beschikbaar waren. Begin 2018 zal er een informatieavond georganiseerd
worden zodat ouders leren hoe zij hierbij kunnen helpen.
In 2017 is ook gestart met Tenniskids Blauw; “maak kennis met tennis” voor kinderen in de leeftijd
van 4 en 5 jaar. Een aantal van deze spelertjes zijn doorgegaan als aspirantlid en zullen komend
seizoen volwaardig jeugdlid zijn; dit gaan we in 2018 daarom herhalen.
Ook werd er natuurlijk weer deelgenomen aan de voor- en najaarscompetitie door de oudere jeugd.
Op 4 juni is het NK Glow-in-the-Dark tennistoernooi georganiseerd wat dit jaar in het teken stond van
het goede doel Kika: Kinderen Kankervrij.
Tijdens het 40-jarig jubileum toernooi van TVC werd op zaterdag 8 juli een Racketlon georganiseerd
voor de jeugd. Hierbij werd er naast tennis ook badminton, tafeltennis en squash gespeeld.
Het Ouder-Kind toernooi werd dit jaar op zaterdag 15 juli georganiseerd, mede door de goede
weersomstandigheden was dit weer een succes. Er werd enthousiast getennist door
ouders/grootouders tot aan de jongste jeugd. René de Jager heeft aangegeven dit toernooi in 2018
weer te willen organiseren; top! De intentie is om komende editie – naast jeugdige deelnemers- ook de
wat oudere ouder-kind koppels in te kunnen delen!
De Jeugd Clubkampioenschappen werden in 2017 voor het eerst gelijktijdig met de senioren
georganiseerd en dit bleek een groot succes! Het aantal deelnemers ten opzichte van het jaar ervoor
was flink hoger en er zijn veel positieve reacties ontvangen over deze gecombineerde organisatie.
Als afsluiting van de tennislessen voor de Rode kids, werd op 28 september het Rode Helden
toernooi georganiseerd door Dennis en Roy. Tessa Schermer was dit jaar de grote winnaar.
In 2017 was er deze keer geen Olieballen toernooi. Dit toernooi is hernoemd naar het Sneeuwballen
Jeugdtoernooi, maar aangezien dit op 4 januari 2018 georganiseerd is, zal dit in het volgende
jaarverslag beschreven worden 😊
Aspirant jeugdleden. Deze actie heeft als voornaamste doel om de jongste jeugd over te halen om
lid te worden van onze vereniging. Het idee komt van Anneke Jelsma: allereerst worden jonge
aspirantjes een aantal gratis lessen aangeboden, waarna ze verdere lessen kunnen volgen tegen een
aantrekkelijke prijs. Daarna worden ze geacht door te gaan en uiteindelijk volledig lid te worden in het
volgende seizoen. Dit initiatief is afgelopen jaar weer succesvol gebleken en daar het komende
seizoen zeker mee door!
In 2017 zijn een aantal enthousiaste ouders begonnen een Slaapevenement te organiseren voor in
2018. Hierover binnenkort meer...

Van de evenementencommissie,
Er valt over het afgelopen jaar niet heel veel namens de EC te schrijven en ook daarom is dit verslag
belangrijk.
In onze evenementencommissie zijn nog slechts 2 leden actief. Er zijn meer mensen nodig, juist ook
omdat de leden steeds moeilijker te bewegen zijn om ergens aandeel te nemen.
We merken dit vooral tijdens de wintermaanden aan de winteravondtoernooien, die in het verleden
altijd snel vol zaten en tot in de laatste uurtjes gezellig waren. Je speelt met een vaste partner 3 of 4
leuke partijtjes, met tussen de wedstrijden door een gezellige pauze. Zaterdag 27 januari is er weer
één, waar je je nog voor in kan schrijven via www.tvcastricum.nl
Wij organiseren elk jaar het openingstoernooi en het ouder-kind toernooi, dit waren ook dit jaar weer
gezellige ééndags-toernooien die altijd zeer gezellig verlopen met altijd mooi weer, supergezellige
partijtjes en een lekkere lunch en een lekkere nazit!
Maar nogmaals onze oproep: We hebben nieuwe mensen nodig met frisse ideeën. En het liefst
iemand die ook af en toe een bestuursvergadering wil bijwonen. Wie wil ons versterken?!
Meld je aan bij Tim of Mirjam.

