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Beste leden van TV Loosdrecht,
We zijn ongeveer halverwege het tennisseizoen, het eerste deel is in ieder geval heel goed gegaan.
In april en mei hebben we tennis clinics verzorgd voor groep 7 en 8 voor alle lagere scholen uit ons
mooie dorp, zie even verderop in deze Nieuwsbrief. Het Open Toernooi is succesvol verlopen.
De voorjaarscompetitie hebben we natuurlijk achter de rug maar de najaarscompetitie komt er
aan.
Het zomertoernooi met een High-Tea heeft inmiddels plaatsgevonden, verderop in deze
Nieuwsbrief een impressie ervan.
Bij een nieuw jaar heb je altijd weer aanmeldingen van nieuwe leden. Ook dit jaar.
Echter op het eind van het jaar gaan er ook weer leden stoppen of elders tennissen. Verderop gaan
we hier nog op in.
Inmiddels is de nieuwe site van TV Loosdrecht in de lucht. Neem eens een kijkje op
https://tvloosdrecht.nl/
Bovenstaande punten worden allemaal verderop in deze Nieuwsbrief besproken.
TENNISCLINICS AAN DE JEUGD VAN GROEPEN 7 EN 8 VAN ALLE LAGERE SCHOLEN
Onze trainer Rob de Lepper heeft nogal wat clinics gegeven aan de jeugd, het exacte aantal weten
we niet maar dat ligt rond de 135 kinderen.
Dit is erg goed gegaan en de kinderen hebben dit fantastisch gevonden. Met dank aan Rob de
Lepper en André de Oude met zijn groep Ambassadeurs.
Tegelijk met deze clinics hebben de kinderen meteen een mooi aanbod gekregen voor 10
tennislessen en eventueel aansluitend een lidmaatschap. Resultaat was dat Rob aan 15 kinderen les
heeft gegeven en dat van deze groep 6 kinderen lid zijn geworden van onze vereniging.
Op 9 september a.s. wordt er voor de jeugd een Jeugdtoernooi georganiseerd met een brunch.
Ook de ouders zijn hiervoor uitgenodigd. Houd er dus rekening mee dat de banen bezet zijn op
deze dag waardoor er niet vrijgespeeld kan worden!!!
Ook hebben deze jeugdtennissers een nieuw najaarsaanbod gekregen voor 10 lessen.
Kom gewoon eens even kijken op deze dag vanaf 11.30 uur en als je wat wilt doen, meld je dan
aan bij onze voorzitter (voorzitter@tvloosdrecht.nl).
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OPEN TOORNOOI TV LOOSDRECHT 2018
Bij Tennisvereniging Loosdrecht is na 4 jaar afwezigheid weer Het Loosdrechts Open
georganiseerd. Met groot succes!! Een volledig nieuwe Crew heeft dit opgestart, met hulp
van de voormalige toernooileider die zijn ervaring graag ter beschikking stelde.
In 5 avonden en het weekeinde van 18 tot en met 24 juni, werden meer dan 60 partijen
gespeeld in verschillende categorieën. Het toernooi eindigde met heerlijke muziek van DJLex; er was nog genoeg dansenergie.
De Crew: André de Oude, Hans Apeldoorn, Simone van Staveren en Petra Keizer,
hebben ervoor gezorgd dat we met vertrouwen uitkijken naar Het Loosdrechts Open Toernooi
2019. Zij gaan ervan uit dat er dan weer meer inschrijvingen zullen zijn.
Vele plaatselijke en landelijke sponsoren hebben meegewerkt door wedstrijdmateriaal en
prijzen voor de winnaars ter beschikking te stellen. Pizza bonnen van een Italiaans
restaurant, bloemen van een lokale bloemenwinkel fleurde ons terras op en onze buren, de
supermarkt, stelde wijnen ter beschikking. Kortom genereuze gebaren die erg op prijs
werden gesteld.
De finales waren een plezier om naar te kijken en soms zinderend. Het weer was goed
genoeg om het publiek vast te houden op het terras met een drankje, lekker hapje en mooie
wedstrijden. Al met al genoeg ingrediënten voor een goede sfeer!
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AAN- EN AFMELDINGEN VAN LEDEN
Ieder jaar zijn er afmeldingen maar ook weer aanmeldingen van nieuwe leden.
Dat is een gegeven dat ieder jaar terug komt en dat gebeurt bij alle verenigingen en alle
sporten.
Ook nu hebben al een paar leden aangegeven dat zij op het eind van het jaar stoppen met hun
lidmaatschap van onze vereniging.
Altijd een heel vervelend bericht maar nu is dat nog erger!!
Claudia Houtkamp en Pauline van Essen hebben aangegeven dat zij stoppen.
Voor onze vereniging is dat heel, héél vervelend want zij doen veel voor onze vereniging en zij
zijn belangrijke steunpilaren van onze club.
De mailtjes aan onze leden, zoals berichten van onze Recreatiecommissie e.a., worden altijd
keurig en op tijd opgemaakt en verzorgd door Pauline.
De Nieuwsbrief wordt altijd door haar gemaakt en ziet er altijd gelikt uit.
Claudia zit in onze Barcommissie samen met Herman Machielse en doet erg veel voor onze bar
(en omzet natuurlijk). Bovendien verzorgt Claudia de planning voor de bezetting.
We hebben natuurlijk nog even de tijd maar kijken toch wel uit naar vervanging van de dames.
Zou je één van deze functies willen oppakken of er meer over willen weten of weet je een
goede kandidaat voor een van beide functies, meld je dan aan bij onze secretaris Hans Molenaar
via mail secretaris@tvloosdrecht.nl of bel hem op nr 06-24389845.
ONDERHOUD VAN ONS CLUBHUIS DOOR SJAAK HULSHOF
In goed overleg met het bestuur is besloten dat Sjaak stopt met zijn werkzaamheden als
interieurverzorger per 1 september a.s.
Sjaak heeft enkele lichamelijke ongemakken waardoor het schoonmaken van ons clubhuis voor
hem fysiek erg zwaar en belastend is.
Sinds eind vorig jaar is zijn vrouw met pensioen en zij willen graag samen er op uit.
Sjaak heeft het altijd naar zijn zin gehad en vindt het erg jammer om te stoppen.
Wel heeft Sjaak aangegeven dat hij nog graag het e.e.a. wil blijven doen voor onze club en dat
juichen we van harte toe. We blijven hem dus nog regelmatig tegenkomen in ons clubhuis, als
hij er is zal hij ook zorgen voor de koffie etc. voor de tennissers.
Wij als bestuur vinden dit zeer prettig en zijn blij dat hij bij onze club blijft en een stuk service
aan onze leden verleent.
Sjaak wordt vervangen door Noor van der Lande. Aangezien alles zich heeft afgespeeld tijdens
de vakantie van Noor moeten we de details nog met elkaar bespreken maar continuïteit voor het
onderhoud is in ieder geval gegarandeerd.

Nieuwsbrief
Augustus 2018

ONZE VERNIEUWDE SITE
Inmiddels is onze nieuwe website de lucht in.
Met dank aan Eric Zwaap die hier met hart en ziel aan heeft gewerkt. Top Eric!!

Oude Site

Nieuwe site

Nog een laatste afbeelding van de oude website. Maar nu hebben we dan toch eindelijk een
nieuwe versie. Compleet herbouwd en nu ook makkelijker te gebruiken vanaf iPad of telefoon.
We hebben het grondig aangepakt. Een nieuwe structuur met een nieuw menu. Alle teksten
onder de loep genomen en waar nodig nieuw geschreven of herschreven. Een site die
toegankelijker moet zijn omdat de weergave nu ook reageert op gebruik op een smartphone of
iPad.
De site is bedoeld als informatiebron voor leden en andere geïnteresseerden. Interessant en upto-date houden is dan ook de uitdaging. Daarom de oproep aan iedereen; heb je informatie die
geschikt is voor de website of zie je zaken die anders/beter kunnen? Laat het weten!
Graag reacties naar website@tvloosdrecht.nl.
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SCHILDERWERK VAN ONZE CLUBHUIS
Gerard Storm heeft zich enorm ingezet om ons clubhuis op te knappen.
Veel hulp heeft hij gehad van Rob Peters, André de Oude en anderen.
Ons clubhuis is mooi opgeknapt maar we zijn er nog niet.
Alles zou nog een keer licht opgeschuurd moeten worden om er daarna een 2e laag verf op te
brengen.
Gerard heeft toegezegd dit wel te willen doen maar dan heeft hij echt meer hulp nodig dan hij in
juni heeft gehad.
Dus bel Gerard (06-1825708) of stuur hem een mailtje (gerardstorm@hotmail.com) dat je wilt
komen helpen.
Gerard, André en Rob, bedankt voor jullie inzet en veel vrije tijd.
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Werkzaamheden aan ons toegangshek
We hebben problemen gehad met ons
toegangshek, maar als het goed is zijn de
problemen opgelost.
Met dank aan Rinus en Rob die er alles aan
doen om TVL toegankelijk te houden.

ZOMERTOERNOOI MET HIGH-TEA
Op zaterdag 18 augustus jl. was het dan
zover: de dames van de recreatiecommissie hebben hun best gedaan om een
gevarieerd aanbod op tafel te zetten voor
de high-tea. Een goede selectie van hightea-ingrediënten zorgde voor een prachtige
aanblik van de tafel, waarop ze waren
uitgestald.
En ze hadden ook een lieve
mascotte meegenomen, die het
allemaal van een afstandje bekeek.

Je zou haast denken, dat het alleen om de
heerlijkheden ging, maar er werden ook 3
ronden getennist, niet voor de prijzen (want
die waren er niet), maar voor de eervolle
vermelding en het plezier dat iedereen had
aan de leuke partijen. In plaats daarvan was
er een verloting van flessen wijn en blikken
tennisballen.
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De winnaars: bij de dames Jurrie Amse en
bij de heren ex-aequo Ed Ramge en Bert
Hogemann.

Een gezellige en sportieve middag, die voor herhaling vatbaar is.
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TOSS-AVOND
Weten jullie, dat er een app bestaat om
je aan te melden voor de toss-avond op
maandagavond ?
Hierdoor weten we van tevoren al wie er
allemaal gaan komen op die avond.
Wil je ook in die app opgenomen
worden, stuur dan een mail naar Simone
van Staveren. Zij zal je dan toevoegen.
Haar mailadres:
simonevstaveren@gmail.com.

NAWOORD
Na bovenstaande evenementen en initiatieven voelt het bestuur van onze kleine vereniging zich
trots.
De inzet van vrijwilligers en onze trainer Rob de Lepper is fenomenaal.
Alleen door de inzet van toegewijde vrijwilligers is het mogelijk om te laten zien wat we in
'huis' hebben. En vrijwilligers? Die hebben we! Dat maakt onze club tot een vereniging. Een
trotse vereniging!!!
Wij wensen iedereen nog een mooi tennisseizoen en veel plezier op de banen.
Mocht je nog vakantie hebben of op vakantie gaan dan hopen we dat het een fantastische
periode mag zijn.
Ken je mensen die wel eens een balletje willen slaan maar nog niet weten of ze wel lid willen
worden, neem ze mee, ga lekker met elkaar tennissen en bij vragen bel/mail naar het bestuur
zie hiervoor onze site www.tvloosdrecht.nl
Eventuele kopij voor de volgende Nieuwsbrief graag verzenden aan secretaris@tvloosdrecht.nl
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