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Van de voorzitter
Beste leden van TVR
De zomer is begonnen (en hoe!) en het Invitatietoernooi 2017 en de clubenkel zijn inmiddels ten
einde. Wat een spetterend feest hebben we er weer van gemaakt!

Het Invitatietoernooi (IT).
Onder het toeziend oog van de geestelijk vader van het IT, Jacques Thoen, en enkele zeer trouwe
(ex-) leden bereikte het op zondag 18 juni de apotheose: de finales. Spannend tot het eind! Mijn
felicitaties gaan uit naar de winnaars: Ryan Lie Kwie Sjoe en Annemiek de Haan in de B- poule en
Erik de Borst met Madeleine Portengen in de A- poule. De bijna winnaars waren resp.: Bas de Wit
met Xijnthia van Keeken en Bernd de Wit met Nathalie Nuiten. Alle andere deelnemers zijn zeker
ook te feliciteren: ieder koppel speelde minstens vier wedstrijden in heerlijke omstandigheden.
Zoals gebruikelijk konden de aanwezigen gebruik maken van de culinaire gastvrijheid van de TVRkoks, coördinatoren, gerants en vele andere leden. Mijn extra dank gaat uit naar Marjan Koeman;
dankzij haar constante inzet en opbouwende kritiek kunnen we het volgend jaar nog beter doen.
Dit geldt ook voor de EC; zonder hun geweldige inzet was het niet zo’n succes geworden.
Grote waardering gaat uit naar Bernd en Eric, die namens de TC het programma zodanig hebben
ingericht dat de meeste partijen min of meer gelijk op gingen.
Nieuw en zeer succesvol was de demonstratie wedstrijd van 4 fantastische tennissers van niveau
2/3. Het leek de finale van onze clubdubbel wel…….

Clubenkel
Met enige moeite kreeg wedstrijdleider Berend Bakker toch nog een
behoorlijke groep deelnemers op zijn “playlist”. De weersomstandigheden waren ons gelukkig gunstig gezind en tijdens het finale weekend
konden de toeschouwers in een heerlijk zonnetje genieten van fantastische partijen. In deze
nieuwsbrief een uitgebreid verslag.

Nieuwe leden
Het Invitatietoernooi was niet alleen sportief een succes; het heeft tot nu toe 7 nieuwe leden
opgeleverd! Deze nieuwe leden hebben aangegeven ook graag tennisles te krijgen. Aangezien dit
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momenteel alleen op zaterdagochtend mogelijk is, is het bestuur aan het uitzoeken of en wanneer
er meer tennislessen gegeven kunnen worden.

Passie
Terecht heb ik in mijn beleving van het IT lovende woorden gebruikt over
“ onze” inzet. Was dit maar altijd zo!
In mijn vorige stukje meldde ik al dat de betrokkenheid van vele leden bij
de – uitvoerende werkzaamheden van de- club niet overhoudt.


De ALV werd slecht bezocht: compliment aan het bestuur of
desinteresse?



Het verzoek tot deelname aan de grote schoonmaakdag werd door slechts een handvol
leden gehonoreerd.



Aan de oproep om aanwezig te zijn bij de instrating van de “Gulden Klinker” werd
nauwelijks gehoor gegeven.



De oproep van Piet de Vries om deel te nemen aan de onderhoudsploeg leverde slechts
drie deelnemers op.



Last but not least was het voor de organisatie van het IT lastig om alle helpende handen te
werven.

Wij zijn één van laatste verenigingen waar de leden met z’n allen niet alleen de sfeer maken, maar
ook de club. Met de inzet van alle leden houden we onze vereniging sterk, gezellig en de prijzen
laag.
Een eenvoudige eerste stap is het doven van een sigaret in de daarvoor bestemde asbakken. Het
opvegen van peuken is een lastige klus, omdat ze zich op de een of andere manier altijd
verstoppen in de voegen tussen de tegels.
Een even eenvoudige tweede stap is het uitvoeren van de baandiensten. U voorkomt een hoop
ergernis bij de coördinator en de leden die voor u inspringen. Ik kan u nog de tip geven om de
aangekondigde baandienst direct in uw agenda te zetten, mét melding.

Speeltuin
Aangezien het aantal leden met kinderen toeneemt is het idee ontstaan
een speeltuin(tje) te realiseren. Op ons vorige park heeft dit vele
kinderen- en dus hun ouders- veel plezier geschonken.
Gelukkig ziet het er naar uit dat dit jaar de speeltuin gerealiseerd gaat
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worden. Tessa de Groot heeft op verzoek van Gerard van der Vooren het initiatief genomen om
leden bij elkaar te zoeken die dit project gaan uitvoeren. Een makkelijke klus gaat het niet worden,
aangezien de beoogde locatie het stukje grond naast de sloot is met bijzonder hardnekkig onkruid
in de vorm van Japanse duizendkroon en een grond van puin. Ik wens de projectmedewerkers
veel succes!

Waterafvoer
Door de slechte afvoer van het hemelwater vanaf het terras - richting clubhuis - heeft een snel
rottingsproces van de vloerbalken plaatsgevonden. Deze zijn inmiddels vervangen, maar de
oorzaak moet wel weggenomen worden. Dit blijkt een lastige klus, die we gaan uitbesteden.

Onderhoud
Het bestuur heeft besloten dat er een Werkgroep Onderhoud komt met een eigen budget.
Het eerste verzoek aan de werkgroep is het inventariseren van alle zaken die onderhoud
behoeven. Zoals u wellicht al hebt geconstateerd, zou dit wel eens een lange lijst kunnen worden.

Zomer
Volgens sommige voorspellers gaan we een warme zomer tegemoet. Met de
teamwedstrijden en de clubdubbel voor de boeg, absorbeer ik deze
voorspellingen met vreugde. In het ene vrije weekend tot de najaarscompetitie
zullen we onze tweede “Introductiemiddag” organiseren.

Communicatie
Mocht u een bericht van de EC/TC willen beantwoorden aan allen ( “reply to all”), gaat u er dan
vanuit dat u slechts een deel van de leden bereikt. De EC en TC versturen hun mails in meerdere
clusters; als u zo’n bericht beantwoordt, bereikt u slechts de leden die in dat bestand staan. Een
verzoek aan alle leden kunt u doen via de secretaris.

Trots en toch……
Om de uitstraling van onze geweldige club meer cachet te geven hangt er nu een grotere vlag te
wapperen! Ik kreeg bijna de neiging even te salueren, zo trots ben ik om voorzitter te mogen zijn
van de gezelligste vereniging van de regio. De mensen van de KNLTB met wie ik af en toe spreek,
staan steeds verbaasd hoe wij dit volhouden. Vele tennisverenigingen hebben de afgelopen jaren
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het ledental flink zien afnemen en sommige zijn daadwerkelijk opgehouden
te bestaan, terwijl wij (weer) op de goede weg zijn.
Hoe trots ik ook ben, na 17 jaar stop ik als voorzitter. Het is voor de club
belangrijk dat er “ nieuw bloed” komt; persoonlijk hoop ik op jonger bloed.
Hierbij nodig ik u, TVR lid in hart en nieren, van harte uit na te denken over
uw kandidaatstelling als voorzitter. Alle vragen over deze functie zal ik
graag beantwoorden.

Ten slotte
Wens ik u veel plezier tijdens de hopelijk schitterende zomer met mooie sportieve prestaties en
heerlijke terrasmomenten.

Hans Hoogenes,
Voorzitter

Agenda
woensdagavond, donderdagochtend

rackettrekken

15, 23 en 29 juli, 6, 12 en 19 aug

teamwedstrijden

do 24 aug – zo 3 sep

club dubbel toernooi

za 23 sep – 28 okt

najaarscompetitie

Nieuws van de TC
Voorjaarscompetitie
De voorjaarscompetitie 2017 is voor TVR qua resultaten wisselend verlopen.
Het leek op voorhand al lastig om de successen van
afgelopen jaar te evenaren (2 teams kampioen).
Heren 1 speelde een solide competitie. De ervaring die vorig
jaar nog werd gemist zorgde ervoor dat het team geen
moment in degradatiegevaar is geweest. Met 20 punten
eindigde zij maar 1 punt achter de nummer 4. De heren van
het eerste 35+ team hebben een bizarre competitie achter de
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rug. Geëindigd met het hoogste puntenaantal in de Hoofdklasse, maar toch op een tweede plaats
geëindigd. Aangezien TV Pijnacker alle wedstrijden had gewonnen (maar wel 2 wedstrijdpunten
minder) mogen zij zich kampioen noemen.
Na het kampioenschap van vorig jaar mocht het tweede 35+ team dit jaar in de 1e klasse
aantreden. Het team wist van alle drie de topploegen te winnen, maar had toch onvoldoende
wedstrijdpunten om zich te handhaven. Volgend jaar dus weer een kampioenschap in het
vooruitzicht! Het derde 35+ team wist zich ondanks de wisselingen ten opzichte van vorig jaar en de
vele blessures te handhaven. Zij eindigde met 12 punten net boven de degradatiestreep en kunnen
zich alvast voorbereiden om zich volgend jaar te revancheren.
Het eerste mixed-team (zondag) kan met een 4e plek terugkijken
op een goed verlopen seizoen. Zoals verwacht was de tegenstand
in de 1e klasse zwaar, maar met 18 punten heeft het team aan de
vooraf gestelde doelstelling (handhaven) voldaan. Het tweede
mixed-team (zondag) wist zich zoals verwacht goed staande te
houden tijdens deze competitie. Ondanks blessureleed bleef de
spirit aanwezig en eindigde het team met 15 punten keurig in de
middenmoot.
We kunnen weer terugkijken op een goede en gezellig verlopen Voorjaarscompetitie. Dankzij alle
spelers en supporters weet Den Haag en omstreken weer dat er een leuke en gezellige
tennisvereniging aan de Spoorlaan speelt. Bijna als vanzelfsprekend was Gerard Pellikaan weer
verantwoordelijk voor de competitieleiding, waarvoor namens alle spelers veel dank.

Invitatietoernooi 2017
Het is altijd weer een genoegen om terug te blikken op ons Invitatietoernooi. Van 8 t/m 18 juni
hebben veel leden zich ingezet om van dit toernooi een succes te maken. Zonder mensen tekort te
willen doen wil ik vooral de koks en leden van de exploitatie commissie bedanken voor hun inzet.
Alle avonden culinaire hoogstandjes, soms omlijst met heerlijke muziek.
Zonder jullie geen invitatietoernooi !
Sportief gezien dit jaar een iets andere opzet. Grotere poules waardoor ieder koppel de garantie
had om minimaal vier wedstrijden te spelen, hetgeen uiteindelijk resulteerde in twee afvalsheets.
Er waren spannende, maar vooral sportieve wedstrijden op ons park te bewonderen, hetgeen veel
toeschouwers naar de Spoorlaan bracht. Voordat de finales werden gespeeld waren er vier
toppers bereid om een herendubbel demonstratiepartij te verzorgen. We zagen tennis van een
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niveau dat zelden op ons park te bewonderen is.
Daarna volgden om 15:00 uur twee zenuwslopende finales
waarna uiteindelijk Erik de Borst en Madeleine Portengen in
de A-poule en Ryan Lie Kwie Sjoe en Annemiek de Haan in
de B-poule als winnaars konden worden gehuldigd.
Tot slot niet onbelangrijk: ons IT heeft behalve veel goede
PR ook een aantal nieuwe leden opgeleverd. Wij wensen
hun natuurlijk veel spelvreugde bij ons clubje.
Namens de TC,
Bernd en Eric

Gezellige drukte tijdens het IT

De jeugd staat te popelen om lid te worden.

Clubenkel 2017
Afgelopen periode hebben de clubkampioenschappen enkelspel van ons clubje weer
plaatsgevonden. Toernooidirecteur Berend Bakker had wederom een prachtig speelschema
samengesteld, waarbij voor zowel de dames als herenpoule een "verliezersronde" was ingevoerd.
De weergoden waren ons goed gezind, waardoor alle wedstrijden op de vastgestelde dagen
konden worden gespeeld.
In de voorrondes waren enkele verrassingen te zien, hetgeen resulteerde in mooie finales op de
afsluitende zondag. Grote pechvogel was Daan Vroomans die in een van de wedstrijden ten val
kwam en zijn sleutelbeen brak. Gelukkig lukte het hem toch om zijn vakantiebestemming te
bereiken waar hij aan zijn herstel kan werken.
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De zondag begon met de verliezersronde heren waar Ron
Soewandi zijn jongere tegenspeler Sjaak Verhoeff,
ondanks sterk terugkomen in de tweede set, toch het
nakijken gaf.
Vervolgens werd de verliezersronde dames een prooi voor
Tessa de Groot, die Sonja van Teylingen in een
spannende wedstrijd wist te verslaan.
Achteraf bleek de damesfinale de klapper van de middag.
Joan Juffermans en Els Roozenburg wisten de vele
toeschouwers op het puntje van hun stoel te krijgen. In de
super tiebreak kregen beide dames matchpoints, waarbij
Joan uiteindelijk aan het langste eind trok.
De finale heren 50+ tussen Pieter Leyten en Arthur
Besseling was jammer genoeg al na 5 minuten ten einde
omdat Pieter ongelukkig terechtkwam en (zo bleek later)
zijn achillespees inscheurde. Pieter natuurlijk veel succes
gewenst met zijn herstel.
De laatste wedstrijd op de zonnige finaledag was de
herenfinale tussen Berend Bakker en Geoffrey van der
Loos. Berend had een tactisch strijdplan opgesteld, maar
was toch niet opgewassen tegen het geweld van Geoffrey.
Geoffrey mocht zich dan ook terecht (voor de eerste keer)
als clubkampioen laten kronen.

Zoals elk jaar werd er door een vakkundige jury ook een talent van het jaar gekozen en deze
wisselbeker ging voor 2017 naar Tessa de Groot.
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Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd toernooi met m.i. terechte kampioenen.

Ingezonden stukken
Zaterdag 15 juli was het dan zo ver en begon een van de leukste en gezelligste TVR evenementen, de teamwedstrijden !!! Met wel 60 enthousiaste deelnemers, van jong tot ouder, en ook veel
nieuwe leden gingen de 4 teams van start. Onder een lekker zonnetje begonnen team
genadeLOOS van Marian en team TVR Bastards van Marjon met veel plezier aan hun matches.
Er werd flink gestreden en ook heel veel gelachen en er kan er maar een de winnaar zijn natuurlijk,
met 14-2 ging team genadeLOOS er met de winst vandoor.
Team BESTdropshot van Arthur en team Grandslammers van Bert
kwamen toen de baan op, wat wederom spannende en leuke
wedstrijden opleverde. Na lang gelijke stand ging de winst uiteindelijk
met 9-7 naar de Grandslammers. Op baan 1 en 2 was het toen klaar,
dus op naar baan 3, waar het onder het genot van wat drankjes nog
lang gezellig was!!
De volgende wedstrijden zijn zaterdag 29 juli, kom kijken en aanmoedigen, we gaan er weer een
top dag van maken.
Tot zaterdag, Marjon

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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