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Van de voorzitter
Beste leden van TVR
Drie jaar geleden bespeelden we voor het eerst de banen aan de Spoorlaan; een rijke historie aan
de Jan Thijssenweg achter ons latend. Het was een goede keuze: ons eigen stekkie in plaats van
ergens op een groot park. Leden gingen en kwamen, maar de vereniging heeft zijn eigen cultuur
behouden: tennissen met een hoog sociaal gehalte; weinig ambitieus, maar voldoende
prestatiegericht. Strijdvaardig op de baan, gezellig erbuiten. We hebben voor hete vuren gestaan
en zijn er na het blussen van de vuren altijd sterker uitgekomen. Uitdagingen zullen er altijd zijn;
ook in dit stukje staan een aantal.

Korte terugblik
We kunnen terugkijken op een prachtig “zomerseizoen” met onze vaste onderdelen:
Voorjaarscompetitie, Invitatietoernooi, Clubkampioenschappen en Teamwedstrijden; zowel in
sportief als sociaal opzicht een groot succes. Trots zijn we op onze nieuwe leden. Hun
enthousiasme - van het koken tijdens de teamwedstrijden tot het helpen bouwen van de speeltuin
– werkt bijzonder positief. Hieruit blijkt dat de nieuwe leden zich snel thuis voelden bij TVR en dat
is weer een compliment voor ons allemaal.

Uitdagingen
Deze zijn er zeker.
Als eerste de bestrijding van de Aziatische
duizendknoop, die vooral langs de sloot groeit. De
EC is hard bezig om ons te behoeden voor de
uitbreiding van deze sterke plant.
Ten tweede de bescherming van ons clubhuis.
Ondanks dat de Spoorlaan een druk bereden (fiets)route is, ligt het toch behoorlijk afgelegen en is
dus gevoelig voor inbraak. Na het aanbrengen van de camera in het clubhuis worden binnenkort
ook camera’s buiten opgehangen ter beveiliging van onze spullen.
Ten derde vraagt het onderhoud van het park steeds meer aandacht; het verstevigen van de
onderhoudscommissie is dringende noodzaak. Uitbreiding van deze commissie is noodzakelijk. De
eerdere oproep van Piet de Vries heeft te weinig deelnemers opgeleverd. Hierbij de oproep aan u
allen om na te denken over uw inzet hierbij. Vele handen maken het werk licht!
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Als laatste doe ik een oproep aan eenieder om na te denken over
een functie in het sponsorbeleid. De commissie heeft de afgelopen
jaren de nodige betaalde reclame uitingen binnen gesleept, waar de
club leuke activiteiten uit financiert. Voelt u hier iets voor, meldt u
zich bij mij.

Winter
De komende maanden zullen de weersomstandigheden niet altijd aanlokkelijk zijn om in te
tennissen. Uit ervaring weet ik dat het vaak enorm meevalt als je eenmaal op de baan staat. Bij
twijfel denk ik dan altijd aan de reclame van Bever, de buitensportzaak, die stelt dat we eigenlijk
allemaal “ buitenmensen” zijn.

Afgerond
De laatste maanden is er in de keuken zeil gelegd, een nieuwe ijsblokjesmachine geplaatst en is
de hemelwaterafvoer afdoende geregeld.

Intussen


Hebben enkele teams met veel plezier deelgenomen aan de Najaarscompetitie en de 8/9
wedstrijden. Deze laatste wedstrijden zijn speciaal georganiseerd om onervaren tennissers
wedstrijdritme te laten opdoen.



Is op de zaterdagen de onderlinge “wintercompetitie” gestart; een ander succesnummer uit
ons assortiment.



Vindt op de woensdagavond en donderdagochtend ( van 11:00-13:00) het rackettrekken
plaats.



Heeft de eerste klaverjasavond plaatsgehad met een fantastisch aantal deelnemers:32!



Wachten we op de eerste soosmiddag met veel muziek.



Vindt op 24 november de commissie avond plaats; de jaarlijks dankzegging aan alle
commissieleden. Dit jaar weer eens buiten TVR.

Komend
In het verschiet liggen de Wintersportreis, de Nieuwjaarsreceptie en de Algemene
ledenvergadering. De eerste wordt al jaren georganiseerd door een aantal TVR leden. Indien
voldoende leden en niet- leden zich hiervoor aanmelden reist u met uw eigen bus!
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De Nieuwjaarsreceptie vindt plaats op zondag 7 januari.
Vele leden grijpen deze gelegenheid aan om hun
mooiste kleding uit de kast te trekken om onder het
genot van een hapje en een drankje te proosten op het
nieuwe jaar.

Tja, de jaarlijkse ledenvergadering! Het bestuur en de commissies leggen verantwoording af voor
het afgelopen jaar en presenteren de plannen voor 2018. Aangezien het volledige dagelijks
bestuur wisselt, verwacht ik een grandioze opkomst. Ik ben bijzonder verheugd u te kunnen
meedelen dat voor alle vacatures inmiddels geïnteresseerde leden zich hebben gemeld. Een zorg
minder!

Tenslotte wens ik u veel spelplezier en hoop ik u te kunnen ontmoeten tijdens een van de vele
evenementen. Een goede winterperiode gewenst!

Hans Hoogenes
Voorzitter

Agenda
Za 18 november

TVR-Rhijenhofcompetitie

Zo 19 november

Soosmiddag / muziekmiddag

Vr 24 november

Commissieavond

Za 25 november

TVR-Wintercompetitie

Za 2 december

TVR-Rhijenhofcompetitie

Vrij 8 december

Klaverjasdrive

Za 9 december

TVR-Wintercompetitie

Za 16 december

TVR-Rhijenhofcompetitie

Nieuws van de TC
Voorjaarscompetitie KNLTB 2018
De technische commissie (TC) doet hierbij een oproep aan iedereen, die volgend jaar wil
deelnemen aan de KNLTB voorjaarscompetitie, om zich in te schrijven. Dit kan via de
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inschrijfbutton die op de homepage van TVR staat (http://www.tvronline.nl). Aan de hand van deze
inschrijvingen gaat de TC bepalen aan welke competitievormen TVR gaat meedoen en in welke
teamsamenstellingen. Inschrijving is dus niet automatisch een garantie voor deelname. Hou daar
dus wel rekening mee bij de inschrijving.

De inschrijving sluit op donderdag 1 december 2017.

De competitie begint op donderdag 5 april en duurt tot en met maandag 1 juni. (zie onderstaand
schema).

Aanpassing spelregels
Vanaf 2018 wordt in alle dubbelpartijen verkort gespeeld. Komend jaar geldt dan ook alleen de
beslissende wedstrijdtiebreak (tot 10 punten, met 2 punten verschil) in plaats van de derde set.

Club-Dubbel 2017
Elk jaar weet onze toernooidirecteur Erik de Borst ons weer te verrassen met een gewijzigd
concept van ons club-dubbelkampioenschap. Dit jaar geen poule-wedstrijden, maar voor alle
categorieën een “B-poule (voorheen verliezerspoule). Hierdoor kwamen alle dubbels in ieder geval
2x de baan op.
Ondanks de (te) vele verhinderingen is er door Erik (m.m.v. herintreder John Blokdijk) een prima
programma samengesteld. Veel spannende en sportieve partijen, korte wachttijden en een heerlijk
volle finaledag. Tel hierbij op de zomerse omstandigheden en het resultaat was tien gezellig
drukke dagen op ons park (zowel op de baan als op het terras).
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Alle partijen in de voorrondes leidden uiteindelijk op de finaledag tot de volgende wedstrijden en
uitslagen:
Gemengd dubbel:
Pia de Kater / Robbin de Kater – Madelon van der Vet / Bernd de Wit

6-4, 6-4

B-poule Gemengd dubbel:
Inge de Jong / Rick van der Knaap – Joan Juffermans / Sjaak Verhoef

6-2, 2-6, 10-5

Dames dubbel:
Fleur van der Loos / Laura de Wit – Madelon van der Vet / Liesbeth de Wit

6-1, 6-4

B-poule Dames dubbel:
Marlies Koppe / Bernadette Luijendijk – Inge de Jong / Yvonne Mulder

2-6, 4-6

Heren dubbel:
Erik de Borst / Ryan Lie Kwie Sjoe – Bas de Wit / Bernd de Wit
6-4, 6-3
B-poule Heren dubbel:
Frank Krijger / Daan Vroomans – Rick van der Knaap / Robin van der Sande 6-0, 6-3
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Al met al kunnen we als clubje weer trots zijn op een geslaagd toernooi en voor degenen die dit
jaar net geen kampioen zijn geworden: Volgend jaar nieuwe kansen!
Meer foto’s van de clubkampioenschappen zijn te vinden op de website

Najaarscompetitie KNLTB 2017
De najaarscompetitie is qua resultaat dit jaar minder goed verlopen dan vorig jaar. Wel blijkt uit
onderstaande standen dat we als teams erg solidair zijn. Van de 4 deelnemende teams eindigden
3 teams op de 7e plaats. Uitzondering was het team dat uitkwam in de 8/9 competitie. Hun debuut
in competitievorm resulteerde in een gedeelde eerste plaats, hetgeen naar meer smaakt in de
reguliere competitie.

1333 Zaterdag Hele dag 2e klasse Heren 17+ (2xE 3xD)

1372 Zaterdag Hele dag 4e klasse Heren 17+ (2xE 3xD)

1
2
2
3
4
5
6
7

L.T.C. Naaldwijk 3
THOR De Bataaf 1
L.T.C. Leeuwenbergh 1
S.V.T.V. Tenniphil 1
H.T.V. Berg en Dal 1
L.T.C. Aeolus-Oledo 3
T.V. Poortugaal 3
Tennis Vereniging Residentie 1

7
7
7
7
7
7
7
7

29
23
22
21
18
17
15
11

8

TV Verburch 1

7

6

2639 Zaterdag Hele dag 3e klasse Dames 17+ (2xE 3xD)
1
2
3
4
5
6
7
8

THOR De Bataaf 3
T.V. Holy 3
S.V. Voorhout 1
T.V. Voorschoten 1
T.V. De Gevers 1
T.C. De Kikkers 1
Tennis Vereniging Residentie 1
H.L.T.C. Bergvliet 4

7
7
6
7
7
7
7
6

1
2
3
4
5
6
7
8

T.C. Rozenburg 4
L.T.C. Leeuwenbergh 1
T.C. de Kooistee 6
MLTV 90 1
TV Verburch 3
L.T.C. Kralingen 6
Tennis Vereniging Residentie 2
T.C. Overschie 3

7
7
6
6
7
7
7
7

25
22
21
20
19
12
10
6

4032 Donderdag Avond 2e klasse 8&9-competitie
31
21
20
20
15
13
11
4

1
1
3
4
5
6
7
8

V.L.T.C. Sobri 1
Tennis Vereniging Residentie 1
T.C. Victoria 1
T.V. Rebounce 1
T.C. West Voorne 1
T.V. Van Vliet 1
T.C. De Binnenmaas 1
T.V. Puttershoek 1

7
7
6
7
6
6
5
6

10
10
9
6
5
4
2
2
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Wintercompetities 2017 / 2018
Ondanks dat Koning winter zijn gezicht nog niet heeft laten zien,
zijn de TVR-Rhijenhof

competitie en de TVR-Wintercompetitie

weer van start gegaan. Voor beide competities was weer volop
animo. De TVR-Rhijenhofcompetitie mag zich al jaren verheugen
op een grote groep vaste deelnemers. De TVR-Wintercompetitie
wordt dit jaar al weer voor de derde keer georganiseerd, en veel
leden hebben zich weer opgegeven voor deze populaire activiteit.
De captains Daan Vroomans, Marian van der Loos, Bernadette
Luijendijk en Bert de Gier zullen de leden van hun teams weer weten te motiveren om het beste uit
zichzelf te halen. Dus willen jullie een gezellige zaterdagmiddag hebben, kom dan naar de
Spoorlaan om jullie favoriete teams tussen 13:00 en 16:00 uur aan te moedigen.

Ingezonden stukken
TVR-Wintercompetitie verslag dag 1
De teamwedstrijden zijn op de elfde van de elfde weer van start gegaan. Gekkenwerk, zou je
denken, met dat druilerige weer. In tegendeel: het werd een gezellige en spannende middag
met een al even spannende uitslag: Team Daan staat aan kop met 5 punten. Team Bert en
Team Bernadette staan gedeelde tweede plaats met 4 punten. Team Marjan staat onderaan
met 3 punten. Dit zegt natuurlijk nog helemaal niets. Op 25 november kruisen de degens,
eh… rackets weer. Kom gezellig kijken en na afloop met ons een borreltje drinken.
Kijk voor de overige data op de website.
Groetjes van captain Bernadette

Klaverjassen op TVR
Na een succesvolle paasdrive 2017, is op vrijdag 10 november 2017 een start gemaakt met de
maandelijkse klaverjasdrives.
De uitnodiging voor deze klaverjasdrive werd bij velen enthousiast ontvangen. Zonder dat er een
rappel was uitgegaan, zaten we al op een groot aantal inschrijvingen. De teller stopte uiteindelijk
op 33 inschrijvingen. En dan waren er nog een aantal personen, die graag mee hadden willen
doen, maar die helaas verhinderd waren. Met een kleine vertraging begonnen de deelnemers,

7

TVR
Nieuwsbrief

2017/04

verdeeld over 8 tafels, om 20.10 met het eerste potje. Iedereen had er duidelijk zichtbaar zin in; dat
was te merken aan de rumoerige gezelligheid. Dankzij de hulp van Ira en Ingrid werd iedereen
tijdig voorzien van een drankje en een hapje. Waarbij de hapjes in overvloed aanwezig waren.
Ira en Ingrid nogmaals bedankt, jullie hebben mede gezorgd voor wederom een geslaagde
klaverjasdrive. We kennen allemaal de uitdrukking wel “gezelligheid kent geen tijd”. Nou dat was
deze avond zeker waar. Na 3 ronden van 16 potjes was de laatste tafel rond middernacht klaar en
konden we beginnen met de prijsuitreiking.

Hieronder enkel statistieken:
-

Aantal gespeelde ronden 3

-

Aantal gespeelde potjes 384

-

Aantal speelminuten 230

-

Gemiddelde score per ronde lag op 1527

-

Laagste score per ronde was 959

-

Hoogste score per ronde was 2187

Eindstand (top 10):
Nummer

Naam

Ronde 1

Ronde 2

Ronde 3

TOTAAL

1

Paula vd Loos

1632

1954

1960

5546

2

Trees vd Zijde

1674

2091

1500

5265

3

Jan Olie

1851

1954

1349

5154

4

Irene vd Winkel

2187

1408

1528

5123

5

Joop van Teijlingen

1710

1873

1500

5083

6

Ben vd Zijde

1632

1785

1622

5039

7

Ida de Vreede

1753

1665

1543

4961

8

Ruby Matthijssen

1851

1467

1528

4846

9

Bert de Gier

1753

1873

1206

4832

10

Liesbeth de Wit

1524

1496

1806

4826

Hieronder volgen de data voor de volgende klaverjasdrives. Voor de oplettende klaverjasser: de
datum vrijdag 12 januari 2018 komt hier niet meer in voor.
We hebben besloten om deze dag te laten vervallen. De voornaamste reden is, dat we als
organisatoren het enthousiasme willen blijven prikkelen bij de deelnemers om te komen.
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Daarnaast is eind december / begin januari voor velen al een drukke periode, waardoor we
meenden goed te doen aan dit besluit.
Niet getreurd, geef je alvast gauw op met je man, vrouw, vriend, vriendin of kennis voor de
volgende klaverjasdrive(s) via een mailberichtje naar bjwit@ziggo.nl
Overige speeldagen klaverjasdrive 2017 /
2018:
Vrijdag 08 December 2017
Vrijdag 09 Februari 2018
Vrijdag 09 Maart 2018

Groetjes
Bernd en Liesbeth

Kampioenen
Tessa de Groot en Robin van der Sande hebben in het Vredenburgh herfstdubbeltoernooi de winst
gepakt in de gemengd dubbel.
Na een spannende finale op zondag 1 oktober 2017 wisten zij ook hun laatste wedstrijd in het
toernooi met winst af te sluiten ( 6-4 en 6-3). Gedurende de eerste games kon de partij nog alle
kanten op. De tegenstanders wisten met hun goede services bij het TVR tweetal te
blijven. Tessa en Robin bleven kalm en constant in hun spel en konden zo de eerste
set naar zich toe trekken. De tweede set ging het ritme omhoog en het vertrouwen groeide . Zo
wisten zij de laatste set met een knappe 6 - 3 te winnen. We gaan dit tweetal waarschijnlijk nog
wel terug (succesvol) terug zien in 2018. Van harte
gefeliciteerd...
Vincent de Groot
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Speeltuin
Dankzij de noeste arbeid van een aantal enthousiaste TVR-leden is er inmiddels (bijna) een
speeltuintje gerealiseerd:

Soos met veel muziek
Op zondag 19 november vindt de eerste soos van het Winterseizoen plaats. Het belooft een
mooie middag te worden met veel muziek. Eigen inbreng is gewenst. We maken er een
echte TVR-muzieksessie van!
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Er is een vaste bezetting van Ed de Jong en Roy Croes van de band Forever Young. Wil je
meedoen? Geen probleem, meld je bij sessieleider Ed de Jong.
Neem wel je eigen instrument mee. Iedereen is welkom. Ook is er deze middag een
gastoptreden en tevens presentatie van de nieuwe band Shadowhead. Deze muzikanten
hebben hun sporen reeds verdiend in diverse bands, zoals Dizzy mans band en Ekseption. Ze
hebben gewerkt met o.a. Anouk, Hans Vermeulen, Renee Froger, Lee Towers en Marco
Borsato. Het wordt gewoon weer een relaxte en gezellige middag, dus kom even langs om
de sfeer te proeven !!! Aanvang 14.30 uur. Deze Muzieksessies vinden ook in 2018 plaats.

Colofon
Clubblad van Tennis Vereniging Residentie

Wijzigen en opzeggen lidmaatschap:

Spoorlaan 5

Het verenigingsjaar loopt van 1 jan t/m 31 dec

2495 AL Den Haag

Dit betekent dat het opzeggen van het lidmaatschap

Tel. clubhuis 070-7855276

voor het volgende jaar uiterlijk, schriftelijk of per

Gironummer:

e-mail, op 30 november van het betreffende jaar

NL84INGB0001942388 t.n.v. penningmeester TVR

aan het secretariaat moet zijn gemeld.

Secretariaat:

Website:

Irene Dongelmans

Redactieadres: tvrredactie@gmail.com

Vondelstraat 20, 2271 RM Voorburg

Bernadette Luijendijk , tel. 06 55166758

irenedongelmans@outlook.com

www.tvronline.nl

06 18471680
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