
Hallo allemaal,

Op	het	moment	van	schrijven	is	
iedereen	weer	druk	in	de	weer	
voor	het	aankomend	
tennisseizoen.

De	Recrea&ecommissie	met	alle	
leuke	evenementen	voor	
aankomend	seizoen	te	beginnen	
met	openings/instui<oernooi	op	
zondag	24	maart.	Graag	
allemaal	komen	zodat	het	

uitreiken	van	pasjes	lekker	
soepel	kan	verlopen.

De	Groenploeg	is	ook	weer	aan	
het	werk	om	het	park	er	weer	
netjes	uit	laten	zien.
Rob	en	Rinus,	bijgestaan	door	
Francisco,	zijn	hard	aan	het	
werk	om	de	banen	weer	
bespeelbaar	te	maken.Hierbij	zij	
vermeld	dat	banen	1	en	2	
alweer	2	weken	bespeelbaar	
zijn!	Dus	trotseer	de	wind	en	ga	
lekker	een	balletje	slaan.

De	Jeugdcommissie	is	bezig	met	
contacten	te	leggen	met	de	
lagere	scholen	om	samen	met	
Rob	de	Lepper	clinics	te	kunnen	
geven,	helemaal	top.
De	Barcommissie	moet	weer	
aantreden	om	de	voorraad	op	
peil	te	brengen.
Verder	moeten	er	zo	snel	
mogelijk	weer	een	jaarplanning	
gemaakt	worden.
Deze	komt	op	het	bord	te	
hangen	en	wordt	bij	
veranderingen	ge-update.	
Bovendien	zorgt	Eric	Zwaap	dat	
de	jaarplanning	ook	op	onze	site	
staat.

De	Sponsorcommissie	is	weer	
volop	aan	de	bak	om	
sponsorgeld	en	nieuwe	sponsors	
te	vinden,	zeer	belangrijk	voor	
het	voortbestaan	van	onze	club.

Eric	Zwaap	is	druk	met	het	up	to	
date	houden	van	onze	site	en	
het	maken	van	de	
Nieuwsbrieven.	Dus	hee<	u	iets	
om	op	de	site	te	plaatsen	mail	
het	dan	door	aan	Eric	Zwaap	
(nieuws@tvloosdrecht.nl).

Ook	de	Open	
Toernooicommissie	is	weer	
volop	in	voorbereiding.	het	
toernooi	moet	zo	snel	mogelijk	
geacPveerd	worden	zodat	er	
ingeschreven	kan	worden.	Het	
zou	zo	leuk	zijn	als	vele	leden	
van	ons	mee	gaan	doen	met	het	
Open	Toernooi,	schrijf	je	dus	
in!!!
Het	Loosdrechts	Open	Toernooi	
is	van	17	t/m	23	juni	met	15	en	
16	juni	het	voorweekend.

De	bardiensten	worden	
intussen	ingeroosterd	en	je	kunt	
je	al	inschrijven.	Afspraak	is	dat	
iedereen	twee	bardiensten	
doet.	Komt	het	echt	niet	uit,	dan	
kun	je	het	aYopen	tegen	
betaling	van	eenmalig	€	50,-	
Liever	zien	we	dat	ieder	lid	van	
onze	club	bardiensten	draait.	
Zou	houden	we	ook	meer	
gezelligheid	in	het	clubhuis.	
Bardienst	is	echt	niet	moeilijk,	
iedereen	die	ervaring	hee<	zal	
je	mee	willen	helpen	zodat	je	er	
goed	door	heen	rolt,	DOEN	dus.

Hartelijke	groet	van	het	bestuur.
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Nieuw:	meerjaren	Ledenpas
De	KNLTB	wil	samen	met	de	
bijna	1.700	tennisverenigingen	
streven	naar	een	zo	duurzaam	
mogelijk	tennisklimaat.	Daarom	
introduceert	de	bond	dit	jaar	de	
meerjaren	ledenpas:	een	pas	
die	langer	dan	één	jaar	meegaat	
en	waar	dus	ook	geen	jaartal	
meer	op	staat.	

De	overstap	naar	de	meerjaren	
ledenpas	hee<	nog	een	
belangrijke	wijziging	tot	gevolg.	

Ook	de	
speelsterktes	
worden	niet	
meer	vermeld.	
Voor	deelname	
aan	compePPes	en	toernooien	
geldt	dan	ook	niet	meer	de	
ledenpas,	maar	het	
spelersprofiel	op	MijnKNLTB.nl	
als	bewijs	voor	het	
lidmaatschap	en	jouw	
speelsterktes.	Je	kunt	op	
MijnKNLTB.nl	eenvoudig	een	
account	aanmaken.	Je	hebt	je	

ledenpas	nog	wel	nodig	voor	
jouw	bondsnummer	en	
idenPficaPe	Pjdens	compePPes	
en	toernooien.	Voor	de	start	
van	het	seizoen	publiceert	de	
KNLTB	op	haar	website	de	
nieuwe	reglementen.	Daarin	
staan	alle	wijzigingen	
nauwkeurig	beschreven.

Dus	bewaar	aan	het	eind	van	
het	seizoen	je	pas	goed.	
Volgend	jaar	maak	je	er	weer	
gebruik	van!
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Bardienst	plannen
De	bar	van	onze	vereniging	is	
acankelijk	van	de	inzet	van	
leden.	Zo	hebben	we	
afgesproken	dat	ieder	lid	twee	
keer	per	jaar	een	bardienst	
draait.	Deze	bardiensten	
kunnen	zelf	ingepland	worden	
via	de	website	mijn.knltb.club.	
Hoe	werkt	dat?
◆ ga	naar	je	account	op	
mijn.knltb.club	(bueon	op	de	
website	van	TVL)	en	log	in.	Heb	
je	nog	geen	account?	Vul	dan	
je	bondsnummer	in	op	de	login	
pagina,	maar	laat	het	vak	

'wachtwoord'	leeg.	Druk	
vervolgens	op	'wachtwoord	
vergeten'	onderin	het	scherm.	
Je	ontvangt	dan	vanuit	de	
KNLTB	een	mail	om	een	zelf	te	
kiezen	wachtwoord	aan	te	
maken.	En	daarna	kun	je	
inloggen.	Dit	geldt	ook	als	je	je	
wachtwoord	bent	vergeten.
◆ na	inlog	kom	je	terecht	in	
de	kalender	met	de	
bardiensten	waar	je	jezelf	kunt	
inplannen.	Groen	=	een	dienst	
waar	nog	mensen	voor	gezocht	
worden,	
blauw	=	een	dienst	waarvoor	je	
je	hebt	ingeschreven,	wit	=	een	
dienst	die	ingevuld	is.
◆ klik	op	de	dienst	in	het	
groen	en	plan	jezelf	in	door	op	
de	knop	“Inplannen”	te	
klikken.

Kom	je	er	niet	uit?	stuur	dan	
een	mail	aan	Eric	Zwaap;	de	
coördinator	van	het	barrooster.	
(webmaster@tvloosdrecht.nl)
◆ nadat	je	je	bardienst	hebt	
ingepland,	ontvang	je	je	
ledenpas

Zie	je	geen	kans	twee	keer	in	
het	seizoen	een	bardienst	in	te	
vullen?	Dan	kun	je	deze	
aYopen.	Dit	doe	je	door	EUR	
50	over	te	maken	naar	TVL	
rekeningnummer	NL	34	RABO	
0310	6499	94.

Sponsornieuws

We	hebben	een	nieuwe	sponsor!	Misschien	leuk	om	te	lezen	wat	deze	sponsor	doet.

Balthazar	Kookwinkel:	het	grootste	kookwinkeltje	van	’t	Gooi!
Onze	gezellige	winkel	bestaat	al	sinds	2012	aan	de	Gijsbrecht	van	Amstelstraat	164	in	Hilversum en	
staat	inmiddels	boordevol	perfect	kookgerei,	smakelijke	ingrediënten	en	smaakvolle	kookcadeaus.	Op	
zoek	naar	de	nieuwste	gadgets,	pannen	of	messen	voor	in	de	keuken?	Hebben	we,	en	uiteraard	van	
topkwaliteit.	Net	als	een	uitgebreid	assorPment	Italiaanse	delicatessen,	stoere	borrelplanken	en	
schieerende	Portugese,	Poolse	en	Tunesische	serviezen.	En	is	het	moeilijk	kiezen?	Met	ons	
enthousiaste	team	staan	we	voor	persoonlijk	en	vakkundig	advies.	

Slijpservice
We	werken	al	jaren	tot	volle	tevredenheid	samen	met	de	Hollandse	Slijpservice.	Zij	slijpen	alle	messen,	
maar	ook	bijvoorbeeld	(tuin)scharen,	weer	als	nieuw!	Iedere	2e	donderdag	van	de	maand	inleveren	en	
de	donderdag	daarop	liggen	ze	geslepen	weer	klaar.	Kijk	voor	alle	tarieven	en	de	inleverdata	op	
www.balthazarkookwinkel.nl

Graag	tot	ziens!

Sponsoring	op	z’n	Japans...

Nou,	als	sponsorcommissie	gaan	we	wel	ver	hoor...
Loop	ik	voor	de	zoveelste	keer	bij	Tokyo,	het	sushi	restaurant	binnen,	om	te	vragen	of	ze	
interesse	hebben	in	sponsoring.	Niemand	spreekt	daar	Nederlands...
Heb	ik	gisteren	mijn	hele	verhaal	laten	vertalen	via	Google	Translate.	Nu	gaat	de	baas	naar	TVL	rijden	
om	het	bord	te	bekijken.	Daarna	bespreekt	hij	het	met	zijn	vrouw.	Zal	het	gaan	lukken?????
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Fietsen	voor	Amref	Flying	
Doctors	
In	oktober	ga	ik	op	een	
mountainbike	6	dagen	fietsen	
ten	behoeve	van	Amref	Flying	
Doctors.	De	AfricaClassic	2019	
is	een	sponsortocht	van	400km	
in	6	dagen	over	onverharde	
wegen	rond	de	Kilimanjaro	in	
Tanzania	en	Kenia.	

De	opbrengst	is	voor	Amref	
Flying	Doctors	die	zich	inzeeen	
voor	goede	gezondheidszorg	in	
de	binnenlanden	van	Kenia	en	

Tanzania.	Zij	leiden	medisch	
personeel	op	in	eigen	
academies	die	lokaal	gaan	
werken	in	geleide	klinieken.	
Ook	stellen	zij	alles	in	het	werk	
om	een	eind	te	maken	aan	het	
lokale	gebruik	van	
meisjesbesnijdenis.	Door	
middel	van	
voorlichPngsprogramma’s	
worden	alternaPeve	rituelen	
geïntroduceerd	die	de	
besnijdenis	onnodig	maken.	
Amref	werkt	met,	voor	en	door	
de	plaatselijke	bevolking.	

Het	zou	geweldig	zijn	als	u	of	
uw	organisaPe	mij	zou	willen	
sponsoren	met	een	donaPe	op	
hep://africaclassics.nl/dust-
bikers.

U	kunt	ook	voor	€	50,-	een	
doosje	van	
6	flessen	
heerlijke	
AfricaClassi
c	wijn	(wit,	
rood,	of	
rosé	in	elke	
gewenste	
combinaPe)	
bij	mij	
bestellen.	
Wit,	rood	en	rosé,	u	mag	zelf	
kiezen.	U	gaat	er	zeker	geen	
spijt	van	krijgen.	Bestellen	kan	
via	
(AfricaClassic@ventureteam.nl)

Alvast	hartelijk	dank.	
Met	vriendelijke	groet,	Hans	
Apeldoorn
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Competitie 2019

Versoepeling	invallersregeling	
Tot	nu	toe	moest	een	speler	die	
vaker	dan	één	keer	per	week	
compePPe	wilde	spelen,	via	de	
VCL	dispensaPe	aanvragen.	Aan	
deze	dispensaPe	zieen	strenge	
voorwaarden,	waardoor	het	
voor	verenigingen	vaak	lasPg	
was	om	invallers	te	regelen.	We	
zijn	blij	dat	deze	regels	vanaf	dit	
seizoen	soepeler	worden.	Het	is	
nu	mogelijk	zonder	dispensaPe	
een	onbeperkt	aantal	keren	per	
week	compePPe	te	spelen.	
	
Wat	ongewijzigd	blij<	is	dat	een	

speler	die	meer	dan	één	keer	in	
een	hoger	geklasseerd	team	
hee<	gespeeld,	zonder	
dispensaPe	niet	meer	in	een	
lager	geklasseerd	team	mag	
spelen.	De	voorwaarden	voor	
deze	regel	worden	wel	
versoepeld.	Voorheen	werd	in	
de	klassenvolgordetabel	een	
bandbreedte	van	0,5	
gehanteerd,	om	te	kunnen	
spreken	van	een	hoger	of	lager	
compePPeteam.	Die	
bandbreedte	wordt	in	2018	
verhoogd	naar	2,0.	De	
klassenvolgordes	kunnen	
teruggevonden	worden	in	de	
wedstrijdbullePns.	
Hierdoor	is	een	

dispensaPeaanvraag	in	de	regel	
veel	minder	vaak	nodig,	wordt	
invallen	makkelijker	en	wordt	
het	dus	ook	makkelijker	een	
compleet	compePPeteam	op	de	
been	te	brengen.	
Tensloee	blij<	staan	dat	iemand	
dispensaPe	moet	aanvragen	om	
voor	twee	verschillende	
verenigingen	uit	te	komen,	
onder	de	voorwaarde	dat	voor	
beide	ploegen	op	minimaal	vier	
dagen	wordt	gespeeld	en	dat	
niet	voor	een	derde	ploeg	
wordt	uitgekomen.	

Meer	informaPe	over	deze	
wijzigingen	is	verkrijgbaar	bij	
onze	VCL;	Noor	van	der	Lande.

Recreatiecommissie

Marry	van	de	recreaPecommissie	is	per	01-01-2019	gestopt	met	haar	
werkzaamheden	voor	deze	commissie.	

Iedereen	van	de	commissie	vind	het	erg	jammer	dat	zij	is	gestopt	met	haar	
werk.	Gelukkig	zien	we	haar	nog	regelmaPg	op	de	baan	en	achter	de	bar.	Zijn	
we	erg	blij	mee.	

Marry	nogmaals	bedankt	voor	je	jarenlange	inzet	voor	de	recreaPecommissie!

http://africaclassics.nl/dust-bikers
http://africaclassics.nl/dust-bikers
mailto:AfricaClassic@ventureteam.nl


Onze	sponsors

Oproep

Het	zou	lekker	zijn	als	iemand	een	stukje	wilt	schrijven	voor	de	
Nieuwsbrief.

Maak	je	iets	leuk	mee	met	bijvoorbeeld	de	compePPe	of	open	
toernooien	of	heb	je	leuke	anekdotes	laat	ons	met	z’n	allen	dan	met	je	
meegenieten.	Schrijf	het	op	en	mail	het	even	naar	
secretaris@tvloosdrecht.nl.

Met	vriendelijke	groeten	en	een	héél	leuk	en	gezellig	tennisseizoen	van	
uw	bestuur.

Nieuw!!! 

De	Lief	en	Leedcommissie
Onze	tennisvereniging	bestaat	
vooral	uit	veel	oudere	leden.	
Maar	daarmee	vertel	ik	u	niets	
nieuws….In	de	afgelopen	jaren	
is	het	ons	vaker	opgevallen	dat,	
vooral	Pjdens	het	
winterseizoen,	als	we	elkaar	
niet	heel	regelmaPg	zien,	leden	
persoonlijke	gebeurtenissen	
meemaken,	waar	de	vereniging	
niet	van	op	de	hoogte	is.	

Vaak	is	dat	helemaal	niet	erg,	
maar	in	sommige	gevallen	kan	
dat	best	schrijnend	zijn.	
Bijvoorbeeld	bij	het	verlies	of	
ziekte	van	een	partner.	

Daarom	hebben	Simone	van	
Staveren	en	ik	(Judith	van	
Slingerlandt)	bedacht	om	
samen	een	“Lief	en	Leed	
Commissie”	op	te	zeeen.	Maar	
dan	hebben	we	wel	de	hulp	van	
alle	leden	nodig.	Stel,	je	hebt	in	
je	tennisploegje	iemand	die	iets	
meemaakt,	het	mag	natuurlijk	
ook	iets	vreugdevols	zijn,	graag	
zelfs…..,	waarbij	het	leuk	zou	
zijn	een	berichtje	van	de	club	te	
ontvangen.	Een	bezoekje,	of	
een	bloemetje	of	een	kaart….	

Wil	je	dan	een	mailtje	of	
telefoontje	geven	aan	mij	of	

aan	Simone,	zodat	wij	namens	
de	vereniging	iets	van	ons	
kunnen	laten	horen.	

Als	iemand	50	of	60	jaar	
getrouwd	is,	is	het	natuurlijk	
hartsPkke	leuk	als	je	van	je	
vereniging	aandacht	krijgt.	
Maar	ook	bij	verdriet	voel	je	je	
extra	gesteund	als	er	
meegeleefd	wordt.	Het	hoe<	
natuurlijk	ook	niet	meteen	aan	
de	grote	klok	gehangen	te	
worden,	maar	enige	aandacht	is	
misschien	wel	fijn.	

Dus	mocht	je	iets	horen	over	
een	ander,	geef	het	aan	ons	
door,	dan	maken	wij	er	werk	
van.	Met	uw	hulp	kan	onze	
commissie	haar	werk	doen.	

Contact	kan	je	opnemen	via:
Simone	van	Staveren,	
simonevstaveren@gmail.com	of	
via	telefoonnummer	
06-12893958,
Judith	van	Slingerlandt,	
judith@vanslingerlandt.nl	of	via	
telefoonnummer	06-10055528

m
aa
rt
	2
01
9


