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Van het bestuur

De winter staat
voor de deur
Sinterklaas is weer in het land, de kerstspullen liggen ook al in de etalages
en voor dat je het weet staan wij op 1 januari vuurwerk af te steken. Kortom
het jaar is bijna voorbij.
Een jaar waar wij met z’n allen hebben kunnen genieten van de tennissport en
ons tennispark. Ook al waren enkele banen gedurende ongeveer 6 weken slecht
verlicht door het omwaaien van een van onze lichtmasten. Gelukkig is dat
ongemak weer achter de rug.
Het onderhoud aan het park en clubhuis vraagt veel energie van onze
vrijwilligers. Speciaal willen wij hierbij een keer Bert van Geel in het zonnetje
zetten die bijna dagelijks enkele uren aan de slag is om ons tennispark hét
visitekaartje van onze vereniging te laten zijn. Geweldig!
Inmiddels is er een speciale plek als fietsenstalling gemaakt waar binnenkort ook
nog verlichting bij zal komen en er zal nog een en ander gedaan worden aan de
beplanting.
De koelruimte is uitgeschakeld om vooral bedrijfseconomische redenen en
binnenkort zal er een ander afhangsysteem en een nieuwe website worden
geïntroduceerd. Hou de berichtgeving hierover goed in de gaten!
En let op: op 29 januari a.s. is er een Algemene Leden Vergadering (ALV).
Aanvang 20:00 uur. Noteer die alvast in de agenda want het bestuur stelt het erg
op prijs als ook jij als seniorlid bij deze ALV aanwezig bent.
Zaken als begroting, barprijzen en bardiensten, lidmaatschapkosten, Traais
Energie Collectief, activiteiten 2018, bestuurssamenstelling en voorstellen van
leden zullen daar aan de orde komen.
Wij wensen iedereen warme feestdagen toe in december en een prachtig
Nieuwjaar. Tot in ieder geval 29 januari 20:00 uur!
Namens het bestuur
Wim Smetsers
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Traais Open 2017
De 21e editie. Na onze oproep vorig jaar toen we als organisatie
van 6 naar 4 personen gingen, waren we dit jaar toch wel erg
verheugd dat er toch nog wel animo zit bij deze vereniging om
een goed toernooi weg te zetten. Dus Albert, Kevin, Koen, Martijn
en Wim (alfabetische volgorde), bedankt voor alle inzet en
hopelijk kunnen we met deze samenstelling nog wat jaartjes mee!
Bovenstaande geldt natuurlijk ook voor de al bestaande
commissieleden. Zaterdag 19 augustus begonnen de eerste
wedstrijden. Dit jaar met 177 deelnemers, ongeveer hetzelfde aantal
als vorig jaar. Was wel ingecalculeerd in verband met de late vakantie
in het zuiden van het land. Hopelijk gaan we volgend jaar weer over
de 200, want dan is de vakantie in het zuiden ons wat gunstiger
gezind. Het aantal deelnemers van onze eigen vereniging viel wat
tegen. Het park en het clubhuis zagen er feestelijk uit en we hadden
de firma Nieuwsteeg bereid gevonden om het terrein wat beter aan te
kleden door middel van diverse bloembakken. En in tegenstelling tot
vorig jaar dit keer wel met reclame!
Alle banen hadden een eigen naam / vlag in verband met ons thema
van dit jaar: Grand Slam.
Elke deelnemer kreeg als welkom een flesje water, een appel en er
was genoeg drop. Dit alles gesponsord door supermarktketen EMTÉ.
Ook konden de deelnemers gelijk een leuk prijsje meenemen, als ze
tenminste het juiste ‘veertje’ pakten, volgens het aloude principe van
touwtje trekken.
Alleen in het eerste weekend wat druppeltjes gehad, maar de rest van
de week was het perfect weer. Natuurlijk is het elk jaar weer
spannend wat er gedurende de week met de verlichting gaat
gebeuren. Dit jaar was het drie keer prijs, baan 1 en
baan 6. Maar binnen een paar minuten konden de
deelnemers daar weer verder.
Ook de planning was gedurende die week redelijk
op orde. Niet echt dat er nachtelijke partijen waren.
Dit jaar ook gewoon gespeeld met een ‘normale’
derde set indien noodzakelijk. Toch iets wat de
meeste deelnemers wel als prettig beschouwen.
Op vrijdag was er weer de traditionele BBQ. Met
dank aan onze (niet leden) vrijwilligers. Het terras
zat goed vol, terwijl alle banen ook nog eens bezet
waren. Albert zorgde voor de muziek en die kon
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met een gerust hart buiten worden opgesteld. Alles zo weggezet dat
de banen er geen last van hadden, maar het terras des te meer.

werden na afloop op de baan getrakteerd op een
glaasje bubbels.

Ook was er voor de deelnemers die vrijdag de mogelijkheid om
kennis te maken met Daniëlla (Body and Balance) voor een gratis
massage.

Helaas geen finale HD 6 omdat één van de
finalisten zich om een nogal ‘wazige’ reden had
teruggetrokken. Na overleg met de
bondsgedelegeerde dit wel gemeld bij de KNLTB.

Op de laatste zaterdag waren de laatste poule wedstrijden en halve
finales. Vanaf tien uur ’s morgens was het een drukte van jewelste.
Diverse deelnemers moesten die dag twee keer aan de bak. Maar ja,
dat is nu eenmaal het risico als je in twee onderdelen meedoet en
blijkbaar ook nog een beetje kunt tennissen.
Op de laatste dag waren er alleen maar finales en ook nog wat laatste
poulewedstrijden in categorieën met maar één poule. De finalisten

Ook dit jaar waren er weer Traaise winnaars:
HD 5 Daan Pas
DD 6 Femke Bisschop en Yvette Damen
HD 7 Ad Lievens en Chris Vermeulen
DD 8 Floortje Vermeulen
Rond vijf uur was de prijsuitreiking met daarna de
grote loterij. Pim niet in een finale en dat hebben
we wel erg gemist, want die doet altijd een
afsluitend praatje namens de deelnemers. Daarna
begon het grote opruimen en hebben we
gezamenlijk nog wat gegeten.
Rond 20:00 uur vond iedereen het wel genoeg en
hebben we alles afgesloten. Al met al kunnen we
spreken van een geslaagd toernooi, leuke
wedstrijden, perfecte BBQ met goede muziek,
mooie loterij prijzen en perfect weer!
Tot volgend jaar!
Groetjes, namens het complete OTC team
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Mens- &
Ladiesday
Mens- & Ladies 2017 zitten er ook weer op, en met name de
dames zullen met gemengde gevoelens terugkijken naar deze
dag. Waar de mannen de week ervoor nog prima weer hadden en
tot laat buiten konden vertoeven, hoe anders was dat bij de
dames een week later.
Regen, regen en nog eens regen. Hoe geweldig en bijzonder is het
dan dat het merendeel van de geplande wedstrijden toch gewoon
gespeeld is. Deels tussen de buien door, soms zelfs in de regen. Het
was niet anders, en de dames hebben er het beste van gemaakt.
Opnieuw waren deze dagen op basis van all-in, en ontbrak het de
deelnemers aan niets gedurende de gehele dag. De wedstrijden
waren zo veel mogelijk op sterkte ingedeeld, hierdoor ontstonden
vanzelf leuke partijen. Sportieve partijen, met opnieuw alleen maar
gezelligheid, competitie en gelukkig geen ernstige blessures.
Gedurende de dag lekkere broodjes en later in de middag een warme
hap. Die bestond bij de heren uit een smakelijk lokaal broodje
hamburger met toebehoren, wat goed in de smaak viel na een paar
jaar op rij kip.
De dames kregen een BBQ geserveerd, dat laatste letterlijk. Twee
mannen buiten onder de parasol (nu even paraplu), en de dames
lekker warm binnen. Dat hadden ze wel verdient na deze druilerige
dag, maar gezegd moet worden dat er niet geklaagd is. Alle dames
hadden zoiets van, nu we er toch zijn maken we er maar het beste
van. Dat is goed gelukt!
Voor de organisatie was het erg fijn om weer wat deelneemsters van
het eerste uur te mogen ontmoeten die een aantal edities niet hadden
meegedaan. Graag volgend jaar opnieuw. Want volgend jaar wordt
naar verwachting opnieuw Mens- & Ladiesday georganiseerd.
Hopelijk blijft het aantal inschrijvingen constant, want zelfs in deze
voorheen erg populaire dagen komt een beetje de klad. Heb jij nou
ideeën hoe het anders-beter-leuker-spannender-aantrekkelijkertoegankelijker-sportiever of noem maar op kan. Laat het dan horen!
Dat kan direct aan mij, maar ook via het bestuur natuurlijk.
Jullie zien de data voor de edities 2018 wel verschijnen. Voor nu
bedankt voor de deelname, het blijft een genot om dit te mogen
organiseren.
Nick Rutten
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Teamtennis
De weergoden zaten de teamtennissers erg mee dit jaar, alle
partijen zijn gespeeld en er viel niets in te halen. In het begin was
er nog geen vrijdag avond dames competitie, zodat we op 6
banen konden spelen. Twee partijen tegelijk dus, wat weer
betekende dat de teams bijtijds aan de “derde helft” konden
beginnen. Erg gezellig, lekker borrelend het weekend beginnen,
waarbij het thuisspelende teams voor wat hapjes zorg droegen.
De reden dat we in deze toch wel luxepositie terecht waren
gekomen, was omdat een team afhaakte na slechts een paar
speelrondes. Jammer natuurlijk, want we zitten al niet zo ruim in
de teams.
Het is natuurlijk niet reëel om 10 à 15 jaar terug te kijken, toen
kruisten bijna wekelijks 36 teams de degens in 6 poules. Die tijden
zijn helaas voorbij, wat ook deels te verklaren is door het aantal leden
en de vele andere sportieve opties. Het betekent natuurlijk wel dat er
minder sprake is van een echte competitie, vaak staat de einduitslag
al vast voordat de wedstrijd begonnen is. Het siert de leden die wel
aan deze competitie deelnemen dat ze er allemaal en altijd een leuke
avond van maken. Op de baan, en zeker ook na de wedstrijden. De
bardiensten worden op toerbeurt verzorgt door het team wat die
avond niet speelt, en tegelijk faciliteren ze natuurlijk ook het
thuisspelende competitie team en de tegenstanders.
Niet ideaal natuurlijk, verschillende competities die op dezelfde avond
spelen. Je kunt zeggen dat er zo meer keuze is voor de leden, aan de
andere kant zitten we zo krap in leden die competitief bezig willen
zijn, dat we ergens te kort gaan komen. De teamtennis competities
hing dit jaar voor een groot gedeelte af van invallers. Vooral bij de
dames komen we echt tekort, er zijn zeker heren die een nieuw team
willen starten maar ook zij kunnen geen dames vinden.
Samenvattend, hoe blij we ook zijn met de huidige deelnemers, hoe
fijn zou het zijn wanneer meer teams gaan deelnemen. Zo kunnen we
vaker in een seizoen speelavonden inplannen. Ontstaat er meer
competitie, mogelijk zelfs weer promotie en degradatie, zodat teams
weer gelijkwaardige tegenstanders treffen. Een vol clubhuis wat de
vereniging weer ten goede komt. En het maakt de keuze voor het
bestuur gemakkelijker om te kiezen voor of een KNLTB-competitie, of
een onderlinge van de club zelf. Ook hier zijn jullie reacties van harte
welkom.

Bardienst
Jawel het einde van het jaar komt weer in
zicht. Het bardienstschema is bijna
helemaal gevuld. Dus dat komt goed.
Wij willen iedereen die haar of zijn steentje
aan de bardienstbezetting heeft bijgedragen
bedanken. Echt fijn als je klaar bent met een
partijtje tennis dat je dan gezellig nog wat
kan drinken en kletsen in ‘ons’ clubhuis en je
hartelijk ontvangen wordt door degene die
bardienst heeft. Top.
Vooralsnog ziet het er ook volgend jaar naar
uit dat we het weer kunnen redden met
2 bardiensten per persoon. Dit gezien het
aantal leden en de bardienstbezettingen die
nodig zijn. Daar hebben wij echter wel ieders
bijdrage voor nodig. Van nieuwe leden die
vorig jaar lid zijn geworden worden in 2018
ook 2 bardiensten verwacht. Als je nieuw lid
bent en nog geen instructie hebt gehad over
de ins en outs van een bardienst maak dit
dan kenbaar.
Samen met het bestuur gaan we binnenkort
overleggen welke vorm de inschrijving
volgend jaar gaat krijgen. De reden hiervoor
is dat de barcommissie elke maand veel tijd
kwijt is om leden te herinneren aan hun
verplichting. Dit is niet een tijdsbesteding
waar wij blij van worden. Als je seniorlid bent
van de vereniging worden er op jaarbasis
2 bardiensten door jou ingepland.
Maar wat ons betreft sluiten het jaar positief
af en zien wij jullie graag voor of achter de
bar op de tennisbaan of in ons gezellige
clubhuis. Sportieve groet en een mooie
winter gewenst met hopelijk ook voldoende
lekkere tennisuurtjes,
De Barcommissie

Nick Rutten
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Nieuws van
de jeugd commissie!
Zondag 12-11-2017 vond het laatste
georganiseerde evenement voor de jeugd voor
dit jaar plaats. Ter afsluiting van de World Tour
Competitie voor de jeugd (Rood, Oranje en
Groen) hadden we 3 binnen banen gehuurd in
Made.
Super leuk voor de kinderen om te ervaren hoe er
op een binnen baan getennist kan worden. De
kinderen waren tot nu toe alleen gewend om buiten
te tennissen. De kinderen waren dan ook erg
enthousiast!
Nadat de kinderen een uurtje getennist hadden,
konden ze nog wat ranja drinken en wat snoep
eten in de kantine.
Dit evenement was een groot succes en zeker voor
herhaling vatbaar. Het afgelopen jaar zijn er door de
jeugd commissie ook andere evenementen
georganiseerd. Het Ouder/Kind Toernooi heeft 2x
plaatsgevonden. De meeste ouders hebben hieraan deelgenomen
met hun kinderen en konden op die manier ook goed zien wat de
voortuitgang van de kinderen is geweest. Er werden spannende
partijen gespeeld. Het 2e ouder kind toernooi ging helaas niet door
omdat het te hard regende.
Vanuit de jeugdcommissie hebben we dit jaar veel moeite moeten
doen om geschikte data te vinden omdat de jeugd competitie
natuurlijk voorrang heeft. De groene competitie heeft vele weken
geduurd (in het voorjaar en najaar) waardoor we maar een paar
zondagen konden vinden om leuke evenementen te organiseren.
Gelukkig is dit toch allemaal goed gelukt.
Volgend jaar zullen we als jeugd commissie opnieuw evenementen
gaan organiseren. Mochten jullie nog goede en originele ideeen
hebben dan horen wij dat graag!
Groetjes,
Oskar vd Berg, Ellen Meijers en Elsbeth Schakenraad.
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TTV Ruitersvaart Organogram

Wim Smetsers
Sandra van Loon
Voorzitter
Penningmeester
w.smetsers.jr@planet.nl penningmeester@ruitersvaart.nl

Jeannette Valk
Ledenadministratie
leden@ruitersvaart.nl

Nick Rutten
Webmaster
webmaster@ruitersvaart.nl

Frank de Groot
Secretaris

Ingrid Rompa
Bestuurslid

Albert van Wijk
Joost Basting
Facilitaire zaken
Trainer
albertvanwijk@ziggo.nl joostbasting@gmail.com

Yvonne van der Schaar
Bestuurslid

Rogier Hospel
Competitieleiding
rhospel@casema.nl

Charlotte Woudenberg, Marle Smits, Yvette Damen en Elise Mateijsen
Activiteitencommissie
evenementenruitersvaart@hotmail.nl

Fré Borggreve & Fred Sonnega
Club-maatjes (begeleiden nieuwe leden)
fre_rianne@hotmail.com & fredmarja@kpnmail.nl

Fré Borggreve en Oskar van de Berg
Jeugdcommissie
fre_rianne@hotmail.com,
oskar.wendy@hotmail.com

Annelies Bax
Linda Lips
Redacteur Nieuwsbrief
Graﬁsch Vormgever
nieuwsbriefruitersvaart@gmail.com info@tantelinda.nl

Kevin Yeung & Has de Beer
Tenniskids
coördinatoren

José Segeren
Bardiensten
bar@ruitersvaart.nl

Jacques Janssens en Albert van Wijk
Sponsorcommissie
jamjanssens@ziggo.nl &
albertvanwijk@ziggo.nl

Vacatures Wij zijn altijd op zoek naar leden die willen helpen bij onze tennisvereniging.
Op dit moment kunnen we hulp gebruiken bij:
Facilitaire klusjes (aanmelden bij albertvanwijk@ziggo.nl)
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