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Van de redactie
Zoals jullie weten is onze voorzitter René Prijkel tijdelijk uit de
roulatie. Gelukkig gaat het beter met hem en is hij inmiddels weer
thuis. Namens alle leden van TVR wensen wij hem veel sterkte en
hopen we dat hij snel weer de oude is.

Nieuws vanuit het TVR bestuur
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Sinds 25 mei 2018 is elke organisatie/bedrijf verplicht een verklaring m.b.t. de uitvoering van de
AVG op te stellen. Ook TVR heeft een dergelijke verklaring opgesteld. Deze AVG verklaring is op
de website van TVR te zien. Zie https://www.tvronline.nl/leden-informatie/privacy. Nieuwe leden
krijgen de privacyverklaring als bijlage bij het aanmeldformulier. Met het tekenen van deze
verklaring gaan zij akkoord met de wijze waarop TVR met hun gegevens omgaat. De voorzitter,
René Prijkel, is het aanspreekpunt voor eventuele vragen over de uitvoering van de AVG bij TVR.
Email: reneprijkel@gmail.com

Nieuwe leden en Invitatietoernooi
Inmiddels hebben in 2018 twaalf nieuwe leden zich ingeschreven om bij TVR te tennissen. Wil je
ze leren kennen, dan kun je op de website het smoelenboek openen, zie
https://www.tvronline.nl/leden-informatie/smoelenboek-beveiligd.
Makkelijk om een “vreemd” gezicht aan te spreken met de naam, die er bij hoort. Zo maak je snel
contact met nieuwe leden en integreren zij soepel in de tennisclub.
Het Invitatietoernooi heeft al twee nieuwe leden opgeleverd. Wij verwelkomen Karin Hoogenes en
Jeremy de Hoop. Hun gegevens staan
binnenkort in de bijgewerkte ledenlijst op
de site. Na het IT is er een wervingsmail
uitgegaan naar de mailadressen van
introducés en naar de leden om hun
introducés uit te nodigen om lid te worden.
Van de wedstrijdleiding, Bernd en Eric,
kwamen er positieve berichten, dat
meerdere introducés de kennismaking met TVR om willen zetten in een lidmaatschap.
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AED
Op dit moment is het bestuur bezig om een bijscholing reanimatie met AED op locatie te
realiseren. Leden, die geïnteresseerd zijn in een (opfris) cursus reanimatie met AED kunnen zich
melden bij het secretariaat: secretariaattvr@gmail.com.

KNLTB club app
TVR heeft deze app aangevraagd bij de KNLTB. Met deze app hebben leden zelf toegang tot de
KNLTB ledenadministratie en kunnen zij hun persoonlijke info wijzigen: adres, foto, e.d. Ook biedt
deze app inzicht in de uitslagen van competitie en toernooien. Vincent de Groot, onze webmaster,
is druk doende de app te activeren en voor de leden beschikbaar te stellen.

Agenda
Woensdagavond

Rackettrekken

Do 5 juli t/m Zo 15 juli

Club Enkel Toernooi

Zo 22 juli

Start teamwedstrijden

Do 30 aug t/m Zo 9 sep

Club Dubbel toernooi

Za 15 sep t/m Za 27 okt

KNLTB Najaarscompetitie

Nieuws van de TC

(door Eric Frank)

Invitatietoernooi 2018
Na 10 dagen enerverende dagen kunnen we terugkijken op
een geslaagd Invitatietoernooi. Veel oude bekenden, maar
gelukkig ook veel nieuwe gezichten hebben wij aan de
Spoorlaan kunnen verwelkomen. Al onze gasten hebben
kunnen meemaken waar ons clubje voor staat: een
gezellige, sociale en sportieve vereniging. Om een toernooi als dit goed te laten verlopen zijn er
veel vrijwilligers nodig die de handen uit de mouwen willen steken. En daar zit nu mijn grote zorg;
doordat er steeds minder leden zijn die zich opgeven om te helpen, worden de leden die zich wel
hebben opgegeven ongelooflijk zwaar belast. Een van de grondbeginselen van een vereniging is
dat werkzaamheden gezamenlijk worden opgepakt en TVR is een vereniging en geen tennispark
waar je een balletje slaat en weer huiswaarts keert.
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Gelukkig waren er ook leden die er voor hebben gezorgd dat er elke avond een heerlijke maaltijd
werd geserveerd en die ervoor zorgden dat de bar bemenst was. Hierdoor heeft het onze gasten
aan niets ontbroken.
Tweede kritiekpuntje is toch dat er steeds meer verhindering worden doorgegeven (of niet
doorgegeven) waardoor het wel erg lastig wordt om een wedstrijdschema op te stellen. Daarbij nog
niet gesproken over de leden die zich zonder partner opgeven en de toernooileiding met hun
probleem opzadelen. Natuurlijk weet ik ook dat wel dat “gemakzucht” een maatschappelijk
verschijnsel is, maar laten we er voor zorgen dat TVR de uitzondering op de regel is.
Dit geldt vanzelfsprekend niet voor al onze leden, dus hier is het gezegde op zijn plaats: “wie de
schoen past, trekke hem aan”. Maar ondanks deze kritische noten kunnen we toch terugkijken op
een mooi 31e Invitatietoernooi. Mooie weersomstandigheden, leuke, spannende en gezellige
partijen, lekkere maaltijden, goede live-muziek en ook de weersgoden waren ons goed gestemd.
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Nadat alle deelnemers 3 poulewedstrijden hadden gespeeld werd er vanaf woensdag gestreden in
twee afvalsheets.
Op zondag konden na spannende halve finales in de B-poule Jurjen /Kirsten en Michiel / Inge de
degens kruisen. Na een mooie wedstrijd kwamen Jurjen en Kirsten als overwinnaars uit de strijd.
De finale van de A-poule ging tussen Ruby/Jan-Willem en Jolanda/Eric. Ruby en Jan-Willem
wisten ondanks veel inzet van Jolanda en Eric de finale op overtuigende wijze te winnen.

Aangezien ik ongetwijfeld mensen vergeet als ik namen ga noemen, wil ik iedereen bedanken die
van ons Invitatietoernooi weer een groot succes hebben weten maken.
(Noot van de redactie: meer foto’s van het invitatietoernooi zijn te vinden op de website:
https://www.tvronline.nl/foto-s-filmpjes)

Club-Enkel
Binnenkort worden de eerste wedstrijden gespeeld van onze club-enkel kampioenschappen.
Ongetwijfeld heeft toernooidirecteur Berend Bakker weer een mooi schema opgesteld zodat er
spannende wedstrijden op ons park worden gespeeld. Finales staan gepland op zondag 15 juli,
dus houdt de website in de gaten en kom onze gladiatoren aanmoedigen.

Teamwedstrijden
De teamwedstrijden worden in de 6 zomervakantieweken afwisselend op zaterdagen en zondagen
gespeeld. Het is een onderlinge competitie tussen vier teams.
Ieder lid van TVR kan hier aan meedoen, ongeacht het aantal verhinderingen dat men heeft. Alle
leden die zich inschrijven worden in overleg ingedeeld in vier teams. De teamcaptains maken een
wekelijkse planning van de wedstrijden en de deelnemers. In principe wordt er op iedere speeldag
een (simpele) maaltijd klaargemaakt.
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Er is inmiddels een mail rondgestuurd voor de werving van de spelers en captains. Mail Rick van
der Knaap als je mee wilt doen.
De speeldata van de teamwedstrijden in 2018 zijn:
* zondag 22 juli 2018

* zaterdag 11 augustus 2018

* zaterdag 28 juli 2018

* zondag 19 augustus 2018

* zondag 5 augustus 2018

* zaterdag 25 augustus 2018

Verslag voorjaarscompetitie
In het laatste weekend van de voorjaarscompetitie waren er nog veel prijzen te verdelen. Allereerst
waren er 2 zaterdagteams die zich bij winst konden laten kronen als sterksten van hun afdeling.
Ons eerste Heren 35+ team liet nogmaals duidelijk zien waarom zij recht hadden op de
kampioensschaal. Hun tegenstander Verburch werd met speels gemak (5-0) aan de kant gezet en
daarom konden zij zich rond het middaguur onder het genot van meerdere drankjes reeds
kampioen noemen van de Hoofdklasse.
Ons tweede Heren 35+ team moest op papier nog zwaar aan de bak. Tegenstander de Rhijenhof
kon bij een 5-0 overwinning nog aanspraak
maken op de titel. Deze illusie werd echter snel de
kop ingedrukt, want om 15:19 uur kwam het
verlossende bericht dat TVR de tegenstander op
de knieën had, zodat de feestelijkheden konden
beginnen. Als helden werden zij op de Spoorlaan
onthaald, waarna het nog lang onrustig was op
ons park.
Ook de overige teams op zaterdag lieten zich niet
onbetuigd. Het heren 17+ team liet ondanks de vele afzeggingen de tegenstander met een 4-2
nederlaag huiswaarts gaan en eindigde mede hierdoor op een keurige 3 e plaats.
Onze debutanten (gemengd 17+) moesten de laatste competitiedag aantreden tegen de
kampioen THOR de Bataaf. Ondanks het vroege tijdstip wisten zij het de tegenstander erg moeilijk
te maken en vertrokken met een nipte (2-3) nederlaag. Al met al een knappe prestatie om het
eerste jaar als 3e te eindigen.
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Op zondag moest het herenteam het opnemen tegen kampioenskandidaat Eindenhout. Dit team
bleek een maatje te groot voor onze heren en zij werden dan ook met een 6-0 nederlaag
huiswaarts gestuurd. De eindklassering (5e plaats) van ons team doet recht aan de sterkte van de
spelers, hoewel qua inzet een 1e plaats terecht was geweest.
Het 1e mixedteam wilde hun hoge klassering graag behouden en na spannende wedstrijden
werden de tegenstanders met een 3-2 nederlaag richting Utrecht gestuurd. Door deze overwinning
werd de competitie afgesloten op een keurige 2 e plaats.
Het 2e mixedteam moest in hun eerste jaar nog wennen aan de competitiedruk. Zondag werd met
4-1 verloren van Botesa. Volgend jaar zal het ongetwijfeld beter gaan als iedereen weet wat het is
om tegen spelers van buiten de vereniging te tennissen. Al met al een mooi leerjaar.

Ingezonden stukken
Afgelopen week is onze “mini-bieb” vernieuwd. Alle oude boeken zijn verwijderd en
vervangen door nieuwe (oude) boeken. Ga eens kijken, wie weet dat er iets tussen
zit staat wat je leuk vindt.
Martin van der Rijt

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:

Anneke Overvoorde

Redactieadres: tvrredactie@gmail.com

Geestbrugweg 19b, 2281 CC Rijswijk

Bernadette Luijendijk , tel. 06 55166758

secretariaattvr@gmail.com

www.tvronline.nl

06 1303 3629
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