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Van de voorzitter
HET IS WEER VOORBIJ DIE MOOIE ZOMER……
We hebben voor sportief en culinair TVR een prachtige zomer achter de rug. Beginnend met ons
Invitatietoernooi , vervolgens het Club Enkel, de Teamwedstrijden en afgerond met de Club Dubbel
kampioenschappen.
Voor mij persoonlijk begon de zomer wat minder vrolijk. Na 1 wedstrijdje in het Invitatietoernooi
was het voor mij voorbij. Het toernooi, waarover in de
vorige Nieuwsbrief al uitgebreid is bericht, was al
afgelopen toen ik net weer thuis was. Herstel duurt nog
even, maar het gaat de goeie kant op. Gelukkig ben ik
familie van de Japanse Duizendknoop: onuitroeibaar…
Ik maak van deze gelegenheid graag gebruik om mijn
grote dank uit te spreken voor alle steun en medeleven
die ik vanuit de club heb gekregen.
Ook de Teamwedstrijden heb ik slechts vanaf de zijlijn
kunnen meebeleven. Flink balen want ik vind dit één van de leukste evenementen bij TVR om aan
mee te doen. De teams waren weer uitstekend bezet, de captains deden hun best om elke
speeldag weer leuke match-ups te regelen, dit alles onder de strakke regie van Rick van der
Knaap. Het prachtige zomerweer zorgde soms zelfs voor een beetje al te veel hitte, en liet ons op
de slotdag zelfs een beetje in de steek, maar de meeste speeldagen waren zonovergoten met
zowel de banen als het terras vol bezet. De inzet van vele vrijwilligers die voor culinaire
hoogstandjes zorgden was deze keer de extra kers op de taart. De oudste kok spekte de kas van
TVR zelfs dubbelop door bewust zijn inkoopbonnetjes uit zijn autoraam te laten vliegen…
Half september hadden we nog steeds schitterend weer. Mooie ambiance voor de tweede Open
Dag van dit jaar. De banen waren goed bezet, ook met enkele potentiële nieuwe leden, het terras
(uiteraard) ook gezellig gevuld. Uitstekend sfeertje onder de bezielende leiding van de gastheren
Max Kabos en Loek van Santen, die bij afwezigheid van Hans Hoogenes de honneurs
waarnamen. Het heeft TVR in ieder geval 2 nieuwe leden opgeleverd, waarmee de teller op dit
moment op 148 komt…..
Daarmee rond ik mijn samenvatting van die mooie zomer af, al schijnt die nog steeds niet echt
afgelopen te zijn (!), en voer ik jullie nog langs diverse oproepen, nieuwtjes en aankondigingen.

Allerlei


Herhaalde oproep: de sponsorcommissie is nog steeds
zwaar onderbezet. Martin v.d. Rijt is beschikbaar, maar
wel onder de voorwaarde dat hij dit karretje niet in zijn
eentje hoeft te trekken. Er ligt een concrete actie klaar:
het benaderen van de sponsoren van de
reclamedoeken die rond de banen hangen, voor zover

1

TVR
Nieuwsbrief





2018/03

die nog in beeld zijn. We hebben een lijstje met contactgegevens. Meld je aan voor de
goede zaak bij ons secretariaat!
Ook een terugkerend onderwerp: de baandiensten. Nu eens niet een klaagzang, want
zeker sinds het Invitatietoernooi zijn de diensten redelijk trouw vervuld. Wel zien we dat er
klein groepje notoire verzuimers zich aftekent. Die proberen we goed in beeld te krijgen,
maar daar hebben we ieders hulp bij nodig. Noteer in het barboek altijd je naam als je
dienst draait, maar zet er asjeblieft ook de naam bij van degene die onverhoopt niet is op
komen dagen!
Aan iedereen ook het verzoek als je als eerste op het park komt om ook je naam in het
barboek te noteren en niet te vergeten het nummer de bovenste bonkaart.
Goed nieuws: er zijn de afgelopen maanden geen nieuwe ‘incidenten’ meer geweest. De
verschillende camera’s staan nog steeds aan, maar er is dus gelukkig geen reden geweest
om de beelden te bekijken.

Onderhoud






Nog meer goed nieuws: de oproep voor een onderhoudsgroepje heeft resultaat gehad.
Wouter Boerkamp heeft zich aangemeld als coördinator van het klussenteam, met Ton
Beun en Bernd de Wit. Het team kan nog wel wat meer mensen gebruiken. Meld je aan bij
Gerard!
Ander nieuws: het zal iedereen wel opgevallen zijn, de hunebedden hebben zich vanuit
Drenthe verplaatst naar de Spoorlaan. Gevolg is dat er nog maar heel weinig parkeerruimte
buiten ons park. Anneke heeft hierover contact gehad met Bedrijvenbelang en de
coördinator van de gemeente Den Haag. Het lijkt er sterk op dat men TVR bij deze
‘herinrichting’ van de Spoorlaan niet op zijn netvlies had staan. Ons is verzekerd dat de
herinrichting, waaronder de plaatsing van de grote keien, nog niet definitief is. TVR zal
verder actief betrokken worden.
Bij gebrek aan parkeerplaatsen zouden we wat vaker de fiets kunnen pakken. Die hebben
natuurlijk hun eigen parkeerplekje nodig. Het zijterras annex
de ruimte voor het oefennet is daar eigenlijk niet voor
bedoeld. We hebben 2 ruimtes naast het toegangshek als
fietsenstalling ingericht. Dáár horen de fietsen thuis. We zien
wel dat die ruimtes gaandeweg te weinig plek zijn gaan
bieden. Daarom is het plan opgevat om de capaciteit van de
fietsenstalling bij het speeltuintje flink uit te breiden.

KNLTB Club App
In de vorige Nieuwsbrief werd aangekondigd dat we de KNLTB Club
app in gebruik zouden nemen. Inmiddels hebben we de
meerwaarde van deze app nog wat grondiger bekeken (met dank
aan onze webmaster Vincent de Groot) en besloten dat die
meerwaarde er onvoldoende is en hebben we besloten er geen
gebruik meer van te maken.
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Privacy
Ook in de vorige Nieuwsbrief een berichtje over ‘privacy’ (AVG e.d.). Per abuis stond daarbij mijn
persoonlijke e-mailadres bij. Niet dat ik overstroomd ben door berichten over dit onderwerp (de
teller staat nog op nul), maar we hebben een apart adres hiervoor gemaakt :
tvrprivacy@gmail.com.
Via andere kanalen wel een verzoek over ‘privacy’ gekregen: of de toegang tot de webcam niet
met een wachtwoord beveiligd zou kunnen worden, zodat in principe alleen leden hiervan gebruik
kunnen maken. We vinden dat als bestuur een gerechtvaardigd verzoek en hebben aan onze
webmaster gevraagd of dat geregeld kan worden.

50-jarig bestaan !!
50 jarig bestaan TVR: op 29 november 2020 bestaat TVR 50 jaar. Gerard Pelikaan heeft dit onder
aandacht van het bestuur gebracht en bleek bereid om een groepje te vormen om de
feestelijkheden voor te bereiden. Tijdens de komende ALV horen we daar mogelijk meer over. Dan
ligt er ongetwijfeld ook een voorstel voor een te reserveren budget voor de viering van dat
memorabele jaar. Er liggen al wat ideeën, maar denk alvast mee !

Oproep
Tot slot: zo’n rijk geschakeerde vereniging moet toch ook schrijftalent omvatten?! Meld je aan bij
de redactie van deze Nieuwsbrief of componeer een stukje voor onze website…..
En tenslotte: noteer in de agenda’s: de
Nieuwjaarsbijeenkomst van TVR staat gepland op 6 januari
2019.

René Prijkel

Donderdagtennis in het herfstzonnetje. Voor nog meer mooie foto’s van ons park zie de website!
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Nieuws vanuit het TVR bestuur
Verheugend dat we weer zoveel nieuwe leden erbij gekregen hebben dit jaar. Hier zie je ze op een
rijtje:

Alex Jonkman

Joan van der Waal

Evelien Lukkien

Mariette van Santen

Ton Beun

Babette Boerkamp

Mark Vonk

Agenda
Woensdagavond

Rackettrekken

Za 15 sep t/m Za 27 okt

KNLTB Najaarscompetitie

Za 10 nov

start wintercompetitie, afgewisseld met

Za 17 nov

start Rhijenhofcompetitie

Zo 6 jan

Nieuwjaarsbijeenkomst

TC nieuws
De najaarscompetitie is in volle gang. Er zijn maar liefst 4 teams bezig op de zaterdagen.
Tot nu toe met maar één verregende dag. Aanmoediging is altijd welkom!
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Teamwedstrijden
De teamwedstrijden zijn ieder jaar weer een doorslaand succes met megagrote teams omdat
iedereen mee wil doen. Dank aan de captains en organisator Rick vd Knaap! De uitslagen van dit
jaar zijn:
Naam
Grand Slammers
Double Trouble
Genadeloos
Lepelaar

Captain
Bert de Gier
Vincent de Groot
Marian vd Loos
Gerard Pellikaan

Uitslaq
1
2
3
4

Punten
58
37
35
32

Club dubbel 2018 uitslagen
Er deden 20 herendubbels, 11 damesdubbels en 26 gemengd dubbels mee met dit toernooi. Na
spannende wedstrijden was dit het resultaat:
DD Madelon van der Vet+Liesbeth de Wit - Tessa de Groot+Laura de Wit

6-3 6-2

HD Erik de Borst+Bart Lefebre - Robbin de Kater+Ryan Lie

4-6 6-4 7-10

GD Geoffrey vd Loos+Marian vd Loos - Robbin de Kater+Ruby Matthijssen

4-6 2-6

GDlosers Joop +Sonja van Teijlingen - Toon van Ieperen+Yvonne Mulder

6-3 6-0

DDlosers Kim Denie+Romy Paap - Margreet den Harder+Sonja van Teijlingen

6-0 4-6 10-7

HDlosers Frank Krijger+Gerard Pellikaan - Joop van Teijlingen+Jan van der Waals 0-6 6-0 10-2
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Bernd de Wit en Eric Frank, dank voor de organisatie!

Kijk eens voor het laatste nieuws of handige ledeninformatie (baandiensten, ledenlijst of
smoelenboek) op onze geweldige website !!!

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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