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Beste leden van TV Loosdrecht, 
 
Voor jullie ligt de Nieuwsbrief van mei 2018! Hierin worden meerdere zaken behandeld en 
uitgelegd, dus ga er voor zitten en ga lekker lezen en genieten! 
Verschillende commissieleden hebben weer hun best gedaan om een stukje aan te leveren. 
Wat denkt u van het volgende? 
 
Twee van onze leden hebben een onderscheiding gekregen, hierover kunt u verderop in deze  
Nieuwsbrief lezen. 
Een commissie, onder leiding van André de Oude, is bezig geweest met het organiseren van clinics 
voor kinderen van alle lagere scholen in Loosdrecht. Dat kan natuurlijk niet zonder de 
medewerking van onze trainer Rob de Lepper. 
 
Noor van der Lande heeft een overzicht gemaakt van de verschillende competities die de KNLTB 
organiseert en waar wij als club aan meedoen. 
Mocht je wel eens gedacht hebben “Ik zou ook wel eens willen ondervinden wat competitiespelen 
precies inhoudt”, neem dan contact op met Noor of met spelers die reeds meerdere jaren 
competitie spelen. Zij kunnen je goed informeren. 
 
Judith van Slingerlandt schreef een stukje over sponsoring en Jaap Phernambucq heeft iets over 
het voorjaarstoernooi geschreven. 
 
Laten we ook ons Loosdrecht Open Toernooi niet vergeten! Doe mee en/of kom kijken, maak het 
gezellig voor iedereen door je aanwezigheid. Schrijf je in via onderstaande link: 

https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=4260ACA6-182E-466F-9 
2EC-8CB2E13E1099   
 
Maar we beginnen met het voorstellen van onze nieuwe website. 
Het bestuur hoorde regelmatig dat de site van onze tennisclub niet is meegegaan met de tijd. 
Nou ik kan u mededelen dat we een grote inhaalslag maken! 
Wanneer de nieuwe site de lucht in gaat weten we nog niet exact, maar dat duurt nu niet lang 
meer. We nodigen jullie daarom ook uit om onze site in de gaten te houden!! 
 
Het Bestuur 
 

 

www.tvloosdrecht.nl 

 

 
 

http://www.vdwiltloosdrecht.nl/
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=4260ACA6-182E-466F-92EC-8CB2E13E1099
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=4260ACA6-182E-466F-92EC-8CB2E13E1099
http://www.ottenhome.nl
https://www.slagerijgerarddenooij.nl/
http://zonnestudiozininzon.nl/
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TVL krijgt nieuwe website! 
 
Door veel leden wordt terecht aangegeven dat de 
website van TV Loosdrecht niet meer van deze tijd is. 
En de website is vaak het eerste visitekaartje van de 
vereniging. We zijn blij te kunnen aankondigen dat er 
hard gewerkt wordt aan een compleet nieuwe site. 
Met uitgebreide medewerking van bureau Websteen is 
Eric Zwaap vanuit het bestuur bezig de nieuwe site 
vorm te geven. Zowel vormgeving als inhoud worden 
aangepakt en naar verwachting gaat de site voor de 
zomer live. De afbeelding hiernaast is de sneak 
preview. We houden het nog even spannend. 
 
Oproep: mocht je het leuk vinden om te helpen met 
het bouwen van de website (teksten te schrijven, site 
verder vorm geven) geef het vooral aan via Hans 
Molenaar (secretaris@tvloosdrecht.nl). 
 

 

Loosdrechts Open Toernooi van 18 t/m 23 juni 2018 
 
In 2015 is het Open Toernooi op onze club voor het laatst georganiseerd. 
André de Oude en Hans Apeldoorn hebben de uitdaging ter hand genomen om het open toernooi 
weer nieuw leven in te blazen. Iedereen is benieuwd naar de resultaten. Natuurlijk hopen wij 
met z’n allen dat er ook veel TVL-ers mee gaan doen.  
 
Schrijf je dus in op de site (kopieer onderstaand adres in je internetprogramma):  
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=4260ACA6-182E-466F-92EC-
8CB2E13E1099 
 
Allemaal doen!!!!!! 
 

 

 

https://www.kappelle.nl/
http://www.bikeshop-loosdrecht.nl
mailto:secretaris@tvloosdrecht.nl
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=4260ACA6-182E-466F-92EC-8CB2E13E1099
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=4260ACA6-182E-466F-92EC-8CB2E13E1099
http://www.bruna.nl
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Dick Ridder Koninklijk onderscheiden 
 
De dag vòòr Koningsdag werd ik “onder valse voorwendsels” meegelokt naar het gemeentehuis 
van Wijdemeren. Het bleek om meer te gaan dan het ophalen van een enveloppe, wat de smoes 
was om mij daarheen te krijgen. Het resulteerde uiteindelijk in de uitreiking van een koninklijke 
onderscheiding in de vorm van een lintje behorend bij het lidmaatschap van de Orde Van 
Oranje-Nassau. 
 
Waarom viel mij deze eer te beurt? 
 
Onder andere voor het feit dat ik al ruim 30 jaar actief  
ben als organist van de Gereformeerde Kerk in Loosdrecht.  
Vrijwel wekelijks begeleid ik daar de eredienst op zondag- 
morgen en ook in voorkomende gevallen uitvaartdiensten  
door de week. Ook ben ik jarenlang kerkrentmeester  
geweest bij deze kerk.   
Als lid van de Raad van Toezicht ben ik betrokken geweest  
bij de Stichting Christelijk Verpleeghuis Gooizicht, later de  
Amaris Zorggroep. 
Niet alleen lokaal, maar ook landelijk heb ik mij ingezet  
voor de kerkgemeenschap. Van 2003 tot 2012 was ik  
bestuurslid en penningmeester van het Kantoor Kerkelijke Goederen en het Kantoor Kerkelijke 
Administratie in Amersfoort. 
 
In dezelfde periode ben ik ook penningmeester geweest bij de Stichting Brooke Hospital for 
Animals Nederland. Deze stichting zet zich met gratis diergeneeskundige hulp en voorlichting in 
voor de werkpaarden en ezels van de allerarmsten in de wereld.  
 
Nog steeds probeer ik actief te zijn, onder andere met tennissen bij TVL waar ik de 
ledenadministratie verzorg. 
 

Dick Ridder 

 

 

 

 

http://www.drone-pro.nl
http://www.bruggetje.nl
https://www.esseveld.nl/
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 Jos de Boer Koninklijk onderscheiden: 
 

Op donderdag 15 maart ontving Jos de Boer uit Loosdrecht een Koninklijke Onderscheiding uit 
handen van burgemeester Freek Ossel. Zij is benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
De onderscheiding werd uitgereikt tijdens de afscheids- 
receptie van mevrouw De Boer bij de Stichting Vrienden  
van Sypesteyn. Hier is ze precies 30 jaar actief geweest  
als bestuurslid en vrijwilliger. Ze deed onder andere de  
ledenadministratie, verzorgde promotionele activiteiten  
voor de stichting en het kasteel en onderhield de  
operationele contacten met Kasteel-Museum Sypesteyn.  
Door haar inzet hebben vele vrijwilligers zich verbonden 
 aan de stichting. 
 
Bibliotheek Loosdrecht 
 
Daarnaast was Jos de Boer lange tijd verbonden aan de Stichting Openbare Bibliotheek 
Loosdrecht. Hier vervulde ze van 1997 tot 2007 met veel enthousiasme de functie van 
secretaris. De bibliotheek draaide jarenlang op de grote inzet van een hechte groep 
vrijwilligers, waarvan mevrouw De Boer deel uitmaakte. Na een fusie werd ze bestuurslid van de 
toen opgerichte Stichting Exploitatie Bibliotheekgebouw Loosdrecht. In deze rol toonde ze zich 
een voorvechter van het behoud van het bibliotheekwerk en het bestaande gebouw in 
Loosdrecht. Mede door haar toedoen bleef een groot aantal mensen verzekerd van een 
levendige bibliotheek, die inmiddels een trefpunt was geworden in de wijk. 
 
 
Betrokken en bevlogen 
 
Burgemeester Freek Ossel: “Mevrouw De Boer heeft met haar jarenlange inspanningen en 
betrokkenheid een belangrijke bijdrage geleverd aan Wijdemeren. Een ontzettend bevlogen 
vrijwilliger die de Stichting Vrienden van Sypesteyn en Kasteel-Museum Sypesteyn zeker gaan 
missen!” 
 
 

  

 

https://www.intratuin.nl/winkels/intratuin-hilversum
http://www.notariaatwijdemeren.nl
http://mini-opslag-loosdrecht.nl/


 
 

Nieuwsbrief 
Mei 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sponsorcommissie:  
 
Peter Erdmann en Judith van Slingerlandt, schrokken heel erg toen ze definitief te horen kregen 
dat Jumbo stopte met sponsoring. Niet alleen bij TVL, maar álle verenigingen. Zij waren 
hoofdsponsor. Een tweede tegenvaller was de Rabobank die dit jaar geen speciale opdracht gaf, 
waarbij we een extra zakcent konden verdienen. Vorig jaar wonnen we immers € 1000 met het 
leuke filmpje. Een nieuw idee was al geboren, maar helaas,  ze hielden het bij aanbevelingen van 
Rabobank-leden. Dit leverde ons toch nog wel € 256 op. Maar twee grote sponsorbedragen missen, 
betekende voor ons dat we echt wel aan de bak moesten. Gelukkig vonden we zeven nieuwe 
bedrijven die ons financieel gaan steunen. De broer van André de Oude heeft een drukkerij, hij 
bood ons aan om een groot reclamebord te maken met alle sponsornamen erop. Door deze geste 
konden wij makkelijker bedrijven zover krijgen om onze sponsor te worden. Je naam op een groot 
bord aan de kant van de weg is interessant.  Deze gaat geplaatst worden bij het witte bankje voor 
de entree van ons park, tegen de dennenbomen achter baan 4. Zo negatief als ons jaar begon, zo 
blij zijn we met het resultaat wat we tot nu toe bereikt hebben.  
 

  

Onze sponsoren zijn: Sport2000 Hilversum, Kappelle Onroerend Goed Loosdrecht, Rabobank Gooi-
en Vechtstreek, Bar Bistro 't Bruggetje, Slagerij Gerard de Nooij, Intratuin Hilversum, Bouwmaat, 
Vakgarage Loosdrecht, van der Wilt Wonen, Notariaat Wijdemeren, Ottenhome B.V., Mini-Opslag-
Loosdrecht, Bikeshop Loosdrecht, Bruna, Eetcafé de Eend, van Esseveld  Geveltechniek, Drone Pro, 
't Knippandje, Rosa's  Cantina Oud Loosdrecht, Toko Tiga & Icecreambar, Buffing Optiek 
Loosdrecht, Zin in Zon Kerkelanden. 
 
Trouwens, over sponsoring gesproken… zaterdagnacht 16 juni om 24.00 uur wordt het startsein 
gegeven voor de Nacht van de Vluchteling,  40 km die Judith ' nachts gaat lopen voor het goede 
doel. Vorig jaar heb ik dat ook gedaan en ik was getroffen door de mooie serene sfeer waarin 
gelopen werd. Een fantastische organisatie die 1000 mensen door de mooie gebieden boven 
Amsterdam liet lopen. De gemoedelijke sfeer, de verbondenheid, het medeleven, de mooie 
spreuken onderweg, lieten je zó voelen waar deze loop over ging. De vluchteling. Hun spanning, 
hun angst, en vermoeidheid, hun verdriet… Wij kennen dat niet.  
De bedoeling is dat de lopers financieel gesteund worden om de vluchtelingen beter op te vangen. 
Mocht je mij willen sponsoren, hoeft echt geen hoog bedrag te zijn, vele kleine beetjes zijn ook 
veel, ga dan naar www.nachtvandevluchteling.nl. Toets bij DEELNEMER mijn naam in. Bij de gele 
knop SPONSOR  kun je je bedrag kwijt. Doe het voor de vluchteling. Dan maak je mij blij! 
 
Hartelijke groet van Judith 
 

http://www.eetcafedeeend.nl
https://www.bouwmaat.nl/vestiging/A4-DD-6E-1A-74-66-A1-A3
http://rosascantina.nl/
https://www.buffingoptiek.nl/
http://www.nachtvandevluchteling.nl/
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  COMPETITIE 2018 door Noor van der Lande (VCL van TV Loosdrecht): 
 
VOORJAARSCOMPETITIE: 
Meer dan 30.000 teams doen landelijk mee aan de voorjaarscompetitie!  
T.V. Loosdrecht doet dit jaar 2018 mee met 4 teams. Te weten op vrijdag 1 Heren team en 1 
mix-team en op zaterdag 2 mix-teams. En raad eens….  ze spelen ‘kei’ goed !!  
 
Aan de Top: 
Het team van Vrijdag Heren Dubbel  en Zaterdag Mix- team 1, staan halverwege de competitie 
bovenaan! De andere 2 staan in de middenmoot.  Het is telkens weer een plezierige uitdaging;  
De ontmoeting met je tegenstander! Gaan we winnen vandaag? Gaan we lekker tennissen? 
Gaan we een gezellige derde helft tegemoet? 
Mocht het zijn gaan ‘kriebelen’ en heb je zin om een bal mee te slaan, come and join the club!  
 
ZOMERAVONDCOMPETITIE: 
De zomeravondcompetitie gaat 16 mei van start tot en met  27 juni , dit jaar doen we mee met 
1 damesteam. Het betreft 7 wedstrijden. 
Oproep: 
Voor 13 juni zijn we zoekende naar 1 dame die met ons mee zou willen spelen. Wie oh wie? 
Mocht je willen. De wedstrijden beginnen om 19 uur. We spelen bij HLTC Hoogerheide in 
Hilversum en spelen compact. 
 
Compact spelen: 
Tijdens de zomeravondcompetitie spelen we compact tennis.  
Dit houdt in dat we verkort spelen, bij 40-40 speelt men vervolgens direct het winnende punt 
van de game (= beslissend punt systeem). Na 2 sets gelijke stand, Geen volledige 3e set, maar 
een wedstrijdtiebreak tot 10 met 2 punten verschil. 
Meespelen? 
Lijkt het je leuk om ook een keer mee te spelen, schroom dan niet en meld je aan bij Noor van 
der Lande, n.laken@hotmail.com  Dan kijken we samen bij welk team je kunt meedoen. 
 
NAJAARSCOMPETITIE: 
We zijn nog druk met de voorjaarscompetitie bezig. Maar de KNLTB wil alvast aan de slag met 
de planning voor het najaar… Vandaar mijn verzoek of je je wilt opgeven voor  10 juni 
2018,  als je het al zeker weet dat jouw team/-genoten weer mee willen spelen in het najaar. 
Mocht je liever alleen het najaar meedoen, dat kan ook. Geef je op bij Noor van der 
Lande,  n.laken@hotmail.com  
 
Voor het actuele overzicht heb ik een schema toegevoegd. 
Van week 37 t/m 43 zijn speeldagen. Vanaf week 44-45-46 zijn inhaal dagen. 
  

WEEK 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
VRIJDAG 14-sep 21-sep 28-sep 5-okt 12-okt 19-okt 26-okt 2-nov 9-nov 16-nov 

ZATERDAG 15-sep 22-sep 29-sep 6-okt 13-okt 20-okt 27-okt 3-nov 10-nov 17-nov 

 
Meer informatie over de Najaarscompetitie vind je op de website van de KNLTB. 
Mocht je nog vragen hebben betreffende de competitie dan kun je of kijken op de website van 
de KNLTB, of via de mail contact opnemen, met Noor van der Lande n.laken@hotmail.com  
 
Tot ziens op de baan of rondom het clubhuis! 
Allen veel tennisplezier voor de rest van het seizoen. 
 

mailto:n.laken@hotmail.com
mailto:n.laken@hotmail.com
mailto:n.laken@hotmail.com
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Impressie van het voorjaarstoernooi TVL 
 
Vrijdagavond 11 mei organiseerde de recreatie-
commissie het voorjaarstoernooi. En daar was 
grote belangstelling voor. 
In totaal 20 deelnemers gingen aan de slag om 
tezamen een sportieve en gezellige avond te 
beleven.  
De stemming zat er goed in en de recreatie-
commissie bevorderde dat door regelmatig met 
hapjes rond te gaan. Niet alle deelnemers konden 
tegelijk de baan op: 2 groepen wisselden elkaar  

af, zodat het ook op het terras een gezellige drukte bleef. Iedere deelnemer speelde 3 ronden 
van een half uur met wisselende partners. De telling ging in gewonnen games, wie de meeste 
games gewonnen had, ontving de 1e prijs. Dat was bij de dames Noortje Apeldoorn en bij de 
heren Jan Fernim: beiden wonnen 19 games. De overige prijzen werden verloot en bovendien 
kregen alle deelnemers een kleine verrassing mee. De reacties waren positief. Voor herhaling 
vatbaar dus !! 
Noteer het alvast in de agenda: het volgende recreatieve toernooi is het zomeravondtoernooi 
op 14 juli. En in de tussenliggende periode is er ook nog het open toernooi, waarvoor je je op 
dit moment al kunt inschrijven. DOE MEE !! 
 

Clinics voor kinderen van alle lagere scholen in Loosdrecht 
 
Er zijn al verschillende clinics geweest voor kinderen van groep 7 en 8 van de lagere scholen. 
Deze clinics of proeflessen, zijn georganiseerd om kinderen met onze mooie sport kennis te 
laten maken. Natuurlijk ook in de verwachting dat er meer kinderen bij ons komen tennissen. 
Rob de Lepper heeft hier ook heel veel tijd in gestoken om er een succes van te maken. Van de 
KNLTB hebben we lesmateriaal en rackets kunnen huren zodat alle kinderen ook daadwerkelijk 
hebben kunnen tennissen.  
Met veel enthousiasme zijn deze clinics gevolgd. Op het moment van schrijven van dit stukje 
moeten er nog 2 clinics gegeven worden. Bij elkaar hebben er ongeveer 160 kinderen aan 
meegedaan. Dat heeft geresulteerd in toename van kinderen die bij ons lessen en lid zijn 
geworden. Een fantastisch resultaat dus! 

 
Oproep aan alle leden van onze club! 
 
We zouden het zo leuk vinden als leden van onze club een stukje schrijven voor de Nieuwsbrief. 
Kom met een stukje, over je ervaringen met de competitie bijvoorbeeld. Of als je mee hebt 
gedaan aan een toernooi die door onze Recreatiecommissie is georganiseerd. Heb je iets leuks 
mee gemaakt op de baan? Heb je buiten onze club iets meegemaakt wat je met ons wilt delen? 
stuur dan een stukje in. Er zijn zoveel onderwerpen waar een ieder over kan schrijven.  
Stuur het op naar Hans Molenaar via de mail: secretaris@tvloosdrecht.nl 
 

 

 

mailto:secretaris@tvloosdrecht.nl
https://www.sport2000.nl/nl/pages/sport-2000-hilversum/
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