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Van de voorzitter
Beste leden van TVR
Het mooie weer is begonnen! De leden die deze winter hebben door getennist hebben het gelijk
aan hun zijde gehad: er zijn weinig dagen geweest, waarop er niet getennist kon worden.

Schoonmaakdag
Traditioneel vindt er aan het begin van het “mooie tennisweer seizoen” de grote schoonmaakdag
plaats. Aan de oproep van de EC is helaas maar door zo’n 10 (!!) leden
gehoor gegeven. De oorzaak van deze lage opkomst is de EC en het bestuur
een raadsel. Misschien ontving u de oproep te laat of hebt u de datum uit de
jaarplanner niet onthouden: laat het ons weten, dan kunnen we er voor
volgend jaar rekening mee houden.
Het glaswerk is op deze dag weer glanzend schoon gemaakt, de keuken is
opgeruimd, een wandje geverfd en enkele technische zaken verbeterd. De
overige werkzaamheden worden door de EC geïnventariseerd, waarna bekeken zal worden
wanneer en hoe deze uitgevoerd gaan worden. Uitbesteden ligt voor de hand.
Vloer
De verzakking van de vloer is verholpen; de draagbalken zijn vervangen en geïmpregneerd,
waarna de vloerdelen zijn geplaatst. Binnenkort zal (bijna) het gehele clubhuis worden voorzien
van nieuwe vloerbedekking en kunnen we weer dansen!
De oorzaak van het rotten van de draagbalken is gelegen in het lekken van regenwater dat vanaf
het terras onder het clubhuis loopt; dit zal afgevoerd moeten worden naar de sloot. Hiertoe zal een
afvoer worden gemaakt langs de terraszijde van het clubhuis.
Competitie
De start van de competitie is aanstaande. U heeft hier over kunnen lezen in de nieuwsbrief van de
TC. Het vrij spelen in de competitie weekenden zal hierdoor zeer beperkt mogelijk zijn. Als u
plannen heeft om op zo’n dag te gaan tennissen, informeer dan op de dag zelf over een mogelijke
tijd dat de competitiewedstrijden kunnen zijn beëindigd.
Ik wens onze competitieteams veel succes, plezier en sportiviteit toe!
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Introductiedag
De eerste introductiedag van dit jaar- in september volgt de
tweede- was in ieder geval een succes: hoogstwaarschijnlijk 4
nieuwe leden en het terras kon optimaal worden benut. We
hebben de introducés kunnen laten zien wat de pluspunten van
onze club zijn en zij waren zeer onder de indruk!
De volgende mogelijkheid om mensen uit uw familie-, kennissen kring of uw collega’s voor TVR te
interesseren is het Invitatietoernooi van 8 t/m 18 juni. Hierbij staat de gezelligheid voorop:
tennissen, eten en feesten; niet voor niets het gezelligste toernooi in de regio.
Terrasvergunning
Het bestuur heeft zich verweerd tegen de aanschrijving die TVR had ontvangen vanwege het
ontbreken van een " Terrasvergunning" en de afwezigheid van een " beheerder". Handhavers van
de gemeente Den Haag hebben ons park enkele maanden onverwachts een bezoek gebracht en
constateerden dat er niemand met het diploma "Sociale Hygiene" aanwezig was en dat we geen
Terrasvergunning hadden.
Gelukkig heeft het bestuur beide aantijgingen kunnen weerspreken. Op onze club moet iedereen
achter de bar in het bezit zijn van een "Instructie Verantwoord Alcoholgebruik" en is de
aanwezigheid van een beheerder met het diploma "Sociale Hygiëne" niet verplicht. U kreeg eerder
enkele verzoeken uw certificaat aan mij te sturen: ruim veertig leden gaven gehoor aan dit
verzoek, van de overige 70 hoop ik het binnenkort te ontvangen. Naast het pinapparaat staat een
ordner met alle ontvangen certificaten.
De Terrasvergunning is niet nodig omdat het terras niet aan de openbare weg ligt én het alleen
voor leden (en hun genodigden) is. Nu maar hopen dat de handhavers ons hek voorbij lopen.

Reanimatie
Het AED apparaat is weer goedgekeurd voor het komend jaar. GELUKKIG
HEBBEN WE HET NIET HOEVEN GEBRUIKEN HET AFGELOPEN JAAR,
maar dat kan ieder moment het geval zijn. U kunt via de Nederlandse
Hartstichting een reanimatiecursus volgen, waardoor u zelf levensreddend
kan zijn. Eén van onze leden heeft in de afgelopen jaren reeds twee keer
een leven gered door adequaat te handelen na een hartstilstand.
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Speeltuin
De plannen voor een omheinde speeltuin worden uitgewerkt.
Enkele leden hebben zich reeds aangemeld hier een steentje
aan bij te dragen. Om de veiligheid maximaal te laten zijn is een
stevig hekwerk noodzakelijk. Van de buren hebben we dit
gekregen, maar dit moet natuurlijk goed verankerd worden. De
EC is hiervoor op zoek naar een paar leden, die zich hiervoor
willen inzetten. Voel je hier voor, meld je dan aan bij Gerard van der Voorn: gvdv@ziggo.nl
Nieuwe leden
Naast het organiseren van de introductiedagen is het bestuur zich aan het oriënteren op het
mogelijk maken van -kortdurende- toernooien van bijvoorbeeld personeelsverenigingen.
Dat u zich voor het gebruik maken van het clubhuis voor uw TVR-feest kunt laten informeren door
Gerard van de Voorn: gvdv@ziggo.nl liet ik u in de vorige nieuwsbrief al weten. Facebook wordt
gebruikt als medium om mensen in de buurt van TVR te interesseren voor de club. We zijn aan het
uitzoeken hoe groot de cirkel is rond TVR, waarbinnen potentiële geïnteresseerden bereikt moeten
worden en wat dit kost. Wilt u TVR laten zien aan iemand, introduceer hem of haar; wordt uw
introducé lid, dan wacht u een cadeaubon van Tennisdirect . Het nieuwe lid betaalt voor het
resterende jaar contributie naar rato en kan direct gebruik maken van alle faciliteiten van TVR.
Koning Winter
De afgelopen vijf maanden was het gelukkig niet echt winter, al zullen enkelen dit hartgrondig met
mij oneens zijn. De tennisactiviteiten konden gelukkig op de meeste avonden “gewoon” doorgaan.
De door de TC georganiseerde wintercompetities en het Wintertoernooi waren een groot succes.
De soms matige tot slechte weersomstandigheden hebben de pret niet kunnen drukken. Dank voor
de stimulerende begeleiding van de TC. Ik kijk alweer uit naar de komende winter……..
Tot slot
Gelukkig duurt het nog even voordat we aan bovenstaande competities hoeven denken en slaan
we eerst maar eens even een mooie bal. in een prachtig voorjaar, een heerlijke zomer en een
rustige herfst. Ik zie u graag op het park, ons park!
Gegroet,
Hans Hoogenes, voorzitter
PS Heeft u vragen, opmerkingen, tips, suggesties: laat het mij weten! hanshoogenes@xs4all.nl
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Agenda
za 8 april

Start voorjaarscompetitie

woe 12 april

start rackettrekken, woensdagavond

vrij 14 april

Paas-klaverjasdrive

di 18 april

uitreiking Gouden Klinker

do 11 mei

start rackettrekken, donderdagochtend

do 8 – zo 18 juni

Invitatietoernooi

do 29 juni – zo 9 juli Club enkel toernooi

Ingezonden stukken
Rackettrekken
De voorjaarscompetitie start dus is het ook weer tijd voor
rackettrekken. Zo kunnen we meerdere faciliteiten bieden
aan verschillende leden. Hoewel van oudsher het idee
bestaat dat rackettrekken voornamelijk voor beginners is,
kunnen we zeggen dat het niveau steeds hoger wordt.
Daarom nodigen wij iedereen uit om langs te komen op de
woensdagavond. Juist door met zoveel mogelijk
verschillende mensen te spelen ontwikkelen wij ons allemaal.

Tussen 18.00-20.30 uur wordt elk half uur op beide banen
een leuke partij gefaciliteerd. Je kan elk half uur aanschuiven en de laatste ronde is om 20.00
uur. Na 20.30 uur is er dan weer ruimte om vrij te spelen. We starten op 12 april en spelen elke
week behalve bij behoorlijk slecht weer of toernooien.
Je hoeft je niet van te voren op te geven, wij zien je gewoon graag op de avond zelf.
Organisatoren zijn Rita Couvreur, Marjon de Bruin en Yvonne Mulder.

Bridgers gezocht
In de afgelopen wintermaanden ben ik begonnen met een bridgecursus en binnenkort is deze
cursus afgelopen. Ik ben zo enthousiast geworden dat ik graag door wil gaan omdat ik nog heel
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erg veel moet oefenen om een beetje goed te kunnen spelen. In het verleden hebben een aantal
leden van TVR ook al eens een bridgeclubje gevormd
en dat is goed bevallen.
Vandaar dat ik wil onderzoeken of er nu weer genoeg
belangstellenden zijn om regelmatig te gaan bridgen in
ons clubhuis.
Voorlopig is dit een eerste poging om te kijken wie
interesse hebben om mee te doen, verdere plannen en
details moeten nog worden uitgewerkt en we zullen
toestemming moeten vragen aan het bestuur. Het is de bedoeling om eens in de twee weken
gedurende een paar uur in de middag te gaan spelen, mocht er veel belangstelling zijn of als men
heel erg enthousiast is, dan kunnen we wellicht wekelijks gaan spelen.

Het is de bedoeling dat er serieus gespeeld gaat worden, maar de gezelligheid mag zeker niet
ontbreken. Het kan zijn dat er ervaren spelers en beginners mee gaan doen en we zullen moeten
kijken hoe we deze verschillen kunnen opvangen. Ook wil ik proberen of we iemand kunnen
vinden die veel ervaring heeft met het bridgespel en die bereid is om tijdens de wedstrijden de
minder goede spelers en speelsters een beetje te begeleiden en te corrigeren als ze fouten
maken.

Dus als je mee wilt doen geef mij dan zo snel mogelijk een berichtje (rijtma@hotmail.com)
of een belletje (070-3644220 of 06 25028362).

Martin van de Rijt

Nieuws van de TC
Wintercompetitie
Naast de Rhijenhof competitie organiseerde TVR weer haar eigen wintercompetitie. Het was weer
een groot succes. De speeltijden waren van november tot en met februari, elke twee weken op de
zaterdag.
Dit zijn de uitslagen:
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1e Prijs team Bert de Gier

2e Prijs team René Prijkel
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3e Prijs team Yvonne Mulder

Verslag Winterkoning(in) 2017

Zondag 12 maart werd er volop gestreden om de vrijgekomen
zetels van de TVR-Winterkoning en -Winterkoningin. De
weergoden waren ons meer dan goed gestemd en het had er alle
schijn van dat er werd gestreden om de titel van Lenteprins en
Lenteprinses. Op ons zonovergoten park werden er vanaf het
begin (12:00 uur) erg leuke partijen gespeeld en was het weer
ouderwets, gezellig druk. De EC had (zoals we al gewend zijn)
weer prima werk geleverd en voor een heerlijke kop tomatensoep
en verschillende broodjes gezorgd. Nadat de tweede groep om
18:00 uur gereed was kon de balans van een heerlijke zondag

4e Prijs team Jan vd Waals

worden opgemaakt.
Het Koninklijk Huis is dit jaar uitgebreid met Inge de Jong als Winterkoningin en Fred Cazier als
Winterkoning. We gaan er vanuit dat dit prachtige koppel de rechten en plichten van deze eretitel
op een waardige wijze zal vervullen.
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We nemen in overweging om volgend jaar dit toernooi wederom in maart te laten plaatsvinden
want zo’n prachtige dag verdient opvolging.

Nieuwe vloer
Hier wordt hard gewerkt …
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Voorjaarscompetitie team- en poule-indeling
ZA Heren 1

0330 3e klasse Heren 17+

ZA Heren 35+ 1

0401 Hoofdklasse Heren 35+

Robbie Reijsinge @

Tennisvereniging Residentie 1

Guido Paap @

V.T. De Hoek 1

Robin de Kater

T.V. Effect 1

Erik de Borst

Tennisvereniging Residentie 1

Geoffrey v/d Loos

H.L.T.C. Leimonias 3

Eric van Leeuwen

L.T.C. Oud Wassenaar 1

Marvin de Kater

THOR De Bataaf 4

Ryan Lie Kwie Sjoe

Nootdorpse Tennisclub 1

Rick Ruchti

T.V. Rijshaeghe 2

Berend Bakker

T.V. Pijnacker 1

Bas de Wit

L.T.C. 't Loo 6

Wouter Robinson

De Kieviten 1

ZA Heren 35+ 2

L.T.C. Naaldwijk 8

ALTV Zoetermeer 1

H.T.V. Berg en Dal 4

T.V. Seghwaert 1

0407 1e klasse Heren 35+

ZA Heren 35+ 3

0417 2e klasse Heren 35+

Patrick van Beusekom @ T.V.Seghwaert 3

Richard Martens @

Tennisvereniging Residentie 3

Paul Beijersbergen

T.V. Buytenwegh 1

Johan v. Nieuwenhuizen

T.V. G.P.D. 1

Ray Beijersbergen

T.V. Pijnacker 3

Paco Tienhoven

H.T.V. Hanenburg 2

Frank Beijersbergen

TCO Leidschendam 1

Jan van der Waals

T.V. Wilhelmus 2

Bart Lefebre

Tennisvereniging Residentie 2

Piet de Vries

TCO Leidschendam 3

Gerard Pellikaan

Oranje T.C. (OTC) 1

Nootdorpse Tennisclub 2

L.T.C. Hodenpijl 1

T.V. Buytenwegh 2

Traford 1

ALTV Zoetermeer 3

ZO Gemengd 35+ 1

1519 1e klasse mix 35+

ZO Gemengd 35+ 2

1547 3e klasse mix 35+

Bernd de Wit @

Nootdorpse Tennisclub 1

Daan Vroomans @

T.C. Park Marlot 1

Marian v/d Loos

Los Amigos 1

Jan de Bruin

Tennisvereniging Residentie 2

Ruby Matthijssen

T.V. Tanthof Delft 1

Arthur Besseling

H.L.T.C. De Aeronauten 1

Liesbeth de Wit

L.T.C. Leeuwenbergh 1

Anita v/d Roest

T.V. Pijnacker 4

Eric Frank

Tennisvereniging Residentie 1

Inge de Jong

Delftse Tennisbond 3

Pieter Leijten

L.T.C. Oud Wassenaar 1

Joan v/d Waal

L.T.C. Hodenpijl 1

L.T.C. Naaldwijk 1

Lennie Schwirtz

H.T.V. Berg en Dal 1

L.T.C. 's Gravenzande 1

Reserves

Opmerkingen

Madelon v/d Vet

@ = captain

Los Amigos 2

André van Batenburg
Bert de Gier
Rick van der Knaap
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Wedstrijdschema heren teams
zaterdag
e
1 speeldag Zaterdag 8 april

Wedstrijdschema mixed teams
zondag
e
1 speeldag Zondag 9 april

2e speeldag

Zaterdag 15 april

2e speeldag

Maandag 17 april (2e
Paasdag)

Inhaaldag
3e speeldag

Zaterdag 22 april
Zaterdag 29 april

Inhaaldag
3e speeldag

Zondag 23 april
Zondag 30 april

4e speeldag

Zaterdag 6 mei

4e speeldag

Zondag 7 mei

5e speeldag

Zaterdag 13 mei

5e speeldag

Zondag 14 mei

6e speeldag

Zaterdag 20 mei

6e speeldag

Zondag 21 mei

Inhaaldag

Inhaaldag

7e speeldag

Donderdag 25 mei
(Hemelvaartsdag)
Zaterdag 27 mei

Donderdag 25 mei
(Hemelvaartsdag)
Zondag 28 mei

Inhaaldag

Zaterdag 3 juni

Inhaaldag

7e speeldag

Maandag 5 juni (2e
Pinksterdag)

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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