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Van de voorzitter
De laatste keer….?
Deze nieuwsbrief zouden we vol kunnen zetten met van alles en nog wat dat we voor de laatste
keer meemaken op ons eigen TVR park zoals het invitatietoernooi, de
kookkunsten van de leden, de club-dubbel en enkel-kampioenschappen, de
teamwedstrijden….
Nostalgie en weemoed zouden al doende deze kolommen doen overstromen.
Ik kies liever voor de blik vooruit, gericht op een toekomst op (hoogstwaarschijnlijk) tennispark
Vreugd & Rust. In deze nieuwsbrief zal ik jullie even ‘bijpraten’ over de laatste stand van zaken.
Verder doet Eric verslag van het Invitatietoernooi en presenteren Yvonne en Inge hun initiatief voor
een goede-doelen-toernooi/open dag op zondag 21 juli a.s. Van harte aanbevolen!

Op weg naar Vreugd & Rust
Tijdens de BALV van 11 april hebben jullie het bestuur mandaat gegeven om te gaan
onderhandelen met de eigenaar van Vreugd & Rust, Steven van der Velde, en een solide,
meerjarige deal te sluiten. Namens het bestuur zijn Eric en Ron hiermee aan de slag gegaan.
Tijdens de BALV was al grote steun gebleken voor een overstap naar V&R; via een enquête
hebben we dat nog eens extra gecheckt. De uitkomst: 119 leden hebben gereageerd, 116 daarvan
hebben aangegeven mee te gaan naar V&R, 3 leden stoppen met tennissen. Een krachtig signaal
en een mooie steun in de rug voor ons onderhandelingsteam.
Inmiddels is er twee keer gesproken met de eigenaar van V&R, gespreid over de afgelopen
maanden omdat hij slechts onregelmatig in Nederland is. De wederzijdse wensen en
mogelijkheden zijn verkend met uiteraard als belangrijkste punt de baanhuur.
De eigenaar van V&R is overigens niet de enige speler op dit onderhandelingsveld. We hebben
uiteraard ook te maken met de beheerder/uitbater Carlos voor de dagelijkse gang van zaken en de
horeca, én, misschien nog wel belangrijker, met tennisvereniging Sobri. Carlos zat mee aan tafel
bij de gesprekken met Steven. Met bestuursleden van Sobri hebben Anneke en ik kort na onze
BALV een kennismakingsgesprek gehad. Op de laatste zaterdag van het Invitatietoernooi, hebben
Eric en ik gesproken met 3 bestuursleden van Sobri.

Het bestuur van Sobri is, met ons medeweten, door Steven op de hoogte gesteld van de
ontwikkelingen rond de beoogde komst van TVR naar park Vreugd & Rust. Ook concrete punten
rond voorgestelde baanhuur, al dan niet vaste banen (en vooral ook, welke dan) en dergelijke zijn

1

TVR
Nieuwsbrief

2019/02

met Sobri gedeeld. Het is niet verwonderlijk dat de aangekondigde komst van TVR naar V&R tot
enige onrust en bezorgdheid heeft geleid bij Sobri. Beeldvorming speelt daarbij ongetwijfeld een
rol. TVR aan de ene kant als een horde feestbeesten die het park wel even over komen nemen, en
Sobri aan de andere kant als een ingedutte club van nuffige dametjes die hun eigen pakje brood
en thermosflesje thee meebrengen. Wat TVR betreft klopt dat beeld natuurlijk 😉, maar bij het
Sobri-beeld moet je uiteraard toch echt een paar grote zakken zout zetten. Sobri is minimaal twee
keer zo groot als TVR, heeft een jeugdafdeling, is al ruim 80 jaar bespeler van het park en wil
terecht meepraten over de toekomst van dat park.
Dat klinkt misschien ‘zwaarder’ dan nodig.
Uit eigen waarneming kan ik zeggen dat
we wederzijds het gevoel hebben dat we er
goed uit gaan komen. Het zal zeker in het
eerste jaar ongetwijfeld op momenten
soms piepen, kraken en schuren, omdat
we aan elkaar, maar ook aan de ruimteverdeling e.d. moeten wennen, afspraken nog niet duidelijk
genoeg blijken te zijn en zo meer. Het is echter mijn stellige overtuiging (ik voel het in al mijn
vezels…) dat met een open mind beide verenigingen én het park V&R zullen profiteren van dit
nieuwe samenlevings- en samenwerkingsverband.

Na deze lange aanloop het door menigeen lang verwachte inkijkje in de keuken van de
onderhandelingen. Waar staan we op dit moment? Ik loop de belangrijkste punten langs:
•

Er is op dit moment grotendeels overeenstemming over de baanhuur. We hebben ingezet
op 2 vaste banen, plus zwerfrecht indien andere banen niet bezet zijn. Tijdens competitie
en toernooien zouden 3 banen beschikbaar moeten zijn. Iedereen maakt gebruik van het
afhangsysteem. De vaste banen worden waarschijnlijk baan 3 en 4.

•

Er is vooralsnog afgesproken dat de baanhuur in 4 jaar (2020-2023) oploopt naar het
bedrag dat de eigenaar graag wil hebben. Dat betekent, zoals aangekondigd tijdens BALV,
dat de contributie iets omhoog gaat, naar € 225 in 2020. Daarmee zijn de kosten niet
helemaal gedekt, maar daar gebruiken we onze reserves voor. Afhankelijk van het aantal
leden bekijken we of de contributie na 2020 nog verder omhoog zou moeten. Misschien in
de komende jaren nog naar € 250, maar naar verwachting (wie heeft een glazen bol?!) zal
dat wel het maximum zijn voor de komende periode.

•

Die periode wordt naar verwachting voor 5 jaar overeengekomen, met een optie op
verlenging die alleen door TVR zou kunnen worden opgezegd.
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We gaan uit van één vaste jaarcontributie, geen (sub)arrangementen zoals bijvoorbeeld
Sobri die nu nog aanbiedt. Gelet op de actuele ontwikkelingen gaat Sobri dat mogelijk ook
heroverwegen.

•

Wat de horeca betreft: openingstijden clubhuis in principe van 9.00 tot 22.00 uur
(sluitingstijd flexibel), speciale activiteiten (bijv. kaartavonden) geen probleem, mits
uiteraard tijdig aangekondigd, de keuken wordt deze zomer verbouwd/uitgebreid, er is een
snackkaart, met je kaart krijg je 10% korting op alle consumpties, zelf koken tijdens
bijvoorbeeld het invitatietoernooi (blijven we gewoon organiseren; dus niet de laatste keer..)
zit er niet in, maar een daghap voor een leuke prijs wel.

•

Met Sobri moeten we de jaarplanningen op elkaar af gaan stemmen. Dat zal ongetwijfeld
van beide kanten inschikken en aanpassen betekenen, maar gelet op de sfeer tijdens de
eerste gesprekken gaan we daar zondermeer uit komen. Ook van individuele groepjes
leden, gewend om met elkaar op een bepaalde dag en tijd te tennissen, zal dat mogelijk
ook enige flexibiliteit vragen.

•

Om alvast een keer actief te wennen aan Park Vreugd & Rust wordt op zondag 18
augustus een open middag voor TVR-leden georganiseerd. Nadere mededelingen
daarover volgen nog.

De stand van zaken is nu dat de eigenaar ons medio juli een ‘draft’ voor een overeenkomst
toestuurt. Dat zal ongetwijfeld nog tot enig juridisch getint pingpongen leiden, maar met een beetje
goeie wil moeten we in september een overeenkomst hebben. Daarna (begin/half oktober?)
organiseren we een BALV om de uitkomsten meer en in detail met jullie te delen én een besluit te
vragen over de al aangekondigde contributieverhoging.
Op naar een mooie toekomst op het sfeervolle Park Vreugd & Rust, waar we van alles voor de
eerste keer kunnen gaan organiseren….
René van Prijkel

Agenda
Do 4 juli – Zo 14 juli

Club Dubbel

Zondag 21 juli

Goede Doelen Toernooi

Zondag 18 augustus

Open Dag Vreugd en Rust

Do 29 aug – Zo 8 sep

Club Enkel

Za 14 sep

Start najaarscompetitie
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Nieuws van het bestuur
Nieuwe leden
Er zijn weer 5 nieuwe leden bijgekomen afgelopen periode. Hartelijk welkom allemaal!

Eleonora Wijtenburg Elles Jacobs

Peter Jacobs

Ronald Horstman Robert Jan Zoet

Nieuws van de TC
Invitatietoernooi 2019
Het invitatietoernooi 2019 gaat als historisch moment in de boeken. Het was het laatste
Invitatietoernooi op ons “eigen” park. Het was even spannend of de nieuwe opzet (heren- en
damesdubbels) aan zou slaan en of er voldoende inschrijvingen zouden komen. Gelukkig bleken
onze leden open te staan voor dit experiment en hadden we zelfs meer inschrijvingen dan vorig
jaar. Veel oude bekenden, maar gelukkig ook veel nieuwe gezichten hebben wij aan de Spoorlaan
kunnen verwelkomen. We konden donderdag 13 juni dan ook starten met 19 damesdubbels en 30
herendubbels. Na de poulewedstrijden waarin we hebben getracht wedstrijden tussen koppels van
gelijke sterkte te laten spelen, konden we dinsdag beginnen aan de afvalsheets.
Zoals elk jaar waren hierin spannende, maar vooral sportieve wedstrijden te bewonderen hetgeen
uiteindelijk resulteerde in spannende finales op de zondagmiddag.
Op de finaledag hadden we veel concurrentie van SAIL Scheveningen, een foodfestival in de buurt
en bezoek aan het strand, maar degenen die toch de weg naar de Spoorlaan hadden gevonden
hebben kunnen genieten van mooie finales.
De temperatuur op de zondag had met name invloed op de damesfinale. Hierin streden Joan en
Jessica tegen de nummer 1 geplaatste Ruby en Madeleine. Na een flitsende start moesten Joan
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en Jessica opgeven. De hitte werd Joan teveel en haar
gezondheid is veel belangrijker dan een partij tennis.
Gelukkig was zij voldoende hersteld om de 2e prijs in
ontvangst te nemen en konden we Ruby en Madeleine
huldigen als eerste winnaars van het IT damesdubbel.
Hierna volgde de finale bij de
heren, een generatieclash
binnen de familie de Wit. Bernd en zijn broer Don namen het op
tegen Bas en Jasper. Niet ten onrechte waren deze koppels als
eerste en tweede geplaatst. Na een bloedstollende partij moest de
oudere generatie zijn meerdere erkennen in Bas en Jasper (6-4, 6-4).
We kunnen ons inziens terugkijken op een geslaagd 32 e
Invitatietoernooi.
Dit was echter niet mogelijk geweest zonder de inzet van de koks die
elke avond weer een fantastische maaltijd hebben geserveerd, de helpende handen, de mensen
achter de bar, degenen die ervoor hebben gezorgd dat clubhuis en terras elke dag waren
opgeruimd, de leden van de EC en iedereen die ik vergeten ben.

Bernd en Eric

Verslag voorjaarscompetitie
De voorjaarscompetitie is dit jaar qua resultaten minder goed verlopen dan voorgaand jaar.
Nieuwe indelingen, nieuwe teams hebben ervoor gezorgd dat wij voor het eerst sinds jaren geen
kampioenen hebben kunnen huldigen. Was de Voorjaarscompetitie daardoor minder leuk, ik waag
het te betwijfelen.
Een mooie bijkomstigheid was dat er voor het eerst sinds jaren weer een damesteam op de
vrijdagavond was ingeschreven.
Hieronder de eindstanden van de Voorjaarscompetitie 2019:
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Vrijdagavond Damesdubbel 1 17+
4e Klasse – afdeling 4
Team
GS
Punten
De Hoek 5
7
27
THOR de Bataaf 6
7
17
Nootdorp 9
7
15
HTV Berg en Dal 5
7
15
Hodenpijl 8
7
14
Oranje TC 2
7
12
Leeuwenbergh 3
7
9
TVR 1
7
3

Zaterdag Heren 1 35+
Hoofdklasse – afdeling 1
Team
GS
Punten
Krimpen 1
6
23
De Sluipers 1
6
23
Waddinxveen 1
6
18
Oud Beijerland 1
6
18
TVR 1
6
10
Rozenburg 1
6
7
Pijnacker 1
6
6

Zaterdag Heren 2 35+
2e klasse – afdeling 2
Team
GS
Leimonias 2
7
TVR 2
7
De Rhijenhof 1
7
Hodenpijl 1
7
Verburch 3
7
Traford 1
7
Leidschendam 2
7
‘t Loo 1
7

Punten
30
22
18
18
19
13
11
9

Zaterdag Gemengd 1 17+
3e klasse – afdeling 10
Team
GS
Punten
De Boekhorst 2
7
31
BES 1
7
21
Leidschendam 2
7
21
THOR de Bataaf
7
20
Wilhelmus 2
7
16
Leeuwenbergh 4
7
12
TVR 1
7
11
Leimonias 3
7
8

Zaterdag Gemengd 2 17+
4e klasse – afdeling 4
Team
GS
Punten
Obvius 4
7
27
Rijshaeghe 7
7
27
Breekpunt 4
7
24
Roomburg 3
7
19
Forescate 3
7
17
Concordia 2
7
10
TVR 2
7
8
Qravel 3
7
8

Zondag Gemengd 1 35+
1e klasse – afdeling 2
Team
GS
Punten
Nieuw Vennep 1
7
23
Meerbrug 1
7
21
Marlot 1
7
19
De Kegel 1
7
19
TVR 1
7
16
Uithoorn 1
7
15
Naaldwijk 1
7
15
Tanthof Delft 1
7
12

Zondag Heren Dubbel 2e klasse – afdeling 4
Team
GS
Punten
De Bongerd – Kloetinge 1
7
25
De Boekhorst 1
7
23
De Gouwe Smash 1
7
17
De Munnik 1
7
17
Bennebroek 1
7
13
TVR 1
7
6
TVR 2
7
6
MVKV 1
7
5
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Teamwedstrijden
De teamwedstrijden worden in de 5 zomer-vakantieweken 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.
Deelnemers krijgen van hun captain een berichtje als ze moeten spelen. In principe wordt er op
iedere speeldag een (simpele) maaltijd klaargemaakt.
De captains stellen wekelijks samen de teams op die tegen elkaar spelen. Binnenkort ontvangen
jullie hierover meer informatie.
De speeldata van de teamwedstrijden in 2019 zijn:
• 27 juli 2019
• 4 augustus 2019
• 10 augustus 2019
• 18 augustus 2019
• 24 augustus 2019

Ingekomen stukken
Goede doelen toernooi 21 juli
Zondag 21 juli organiseert TVR een tennistoernooi voor een goed doel. We hebben Pink Ribbon
gekozen. Pink Ribbon heeft als missie: “financiert projecten en onderzoeken op het gebied van
behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker. Met als doel een beter en langer
leven voor de (ex) borstkankerpatiënt.”
De dag zal in het teken staan van geldinzameling voor Pink Ribbon, gezelligheid en samen een
leuk toernooi spelen.
Je kunt genieten van Live muziek door “Die twee” Hans de Kater en Ruud van Ettinger; Linda en
Wouter zullen hun zangkunsten ook laten horen evenals twee jonge aanstormende talenten.
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Een inzameling voor het goede doel kan niet zonder loterij. Daarom zullen die dag lootjes worden
verkocht voor prijzen die de moeite waard zijn.
Voor de “heel Holland bakkers” onder ons is er een taartenbakwedstrijd. Maak
thuis je taart en kom daarmee naar het toernooi. Die middag kiezen wij wie de
beste taart heeft gemaakt. Na afloop van de wedstrijd wordt de taart verkocht
aan de gasten.
Helemaal trendy op dit moment is een fotobox. Gekke foto’s vanzelf met anderen maken en deze
direct meekrijgen op een fotostripje zoals vroeger in de pasfotohokjes. Die dag hebben wij een
fotobox waar je de hele middag naar lieve lust foto’s kan maken.
Verder nog een suikerspin machine, een ritje rijden in de old timer van Rob Jungslager en na
afloop een buffet.

Je kunt je per persoon inschrijven en de wedstrijdleiding zal dan een mooie speelindeling maken.
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt bepaald hoeveel wedstrijden iedereen kan spelen en
hoe lang deze zullen duren. De indeling kan variëren van DD, HD of MD. In ieder geval starten de
wedstrijden om 12.00 uur en worden alle deelnemers verzocht voor die tijd aanwezig te zijn. De
laatste wedstrijd eindigt om 18.00 uur en dan start ook het buffet.

Het toernooigeld bedraagt 20 euro en dat is inclusief buffet.
Introducees zijn ook welkom, zowel als deelnemer als supporter. Weet je iemand die je warm wilt
maken voor onze club? Dan is dit de gelegenheid om ze kennis te laten maken.
Het buffet is voor deelnemers bij de toernooiprijs (20 euro) inbegrepen. Alleen komen genieten van
de dag en toch mee eten met het buffet kan ook maar geef je daar dan wel voor op.
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Het is leuk als je een roze accent kan aanbrengen in of aan je outfit!

Een donatie willen doen voor Pink Ribbon? Kijk dan op de Pink Ribbon actiepagina van TVR om te
kunnen doneren direct aan Pink Ribbon. Deze donaties tellen mee voor onze actie!
Meer informatie via Inge de Jong en Yvonne Mulder.

Aanmelden voor het toernooi kan vanaf nu via de website van TVR. Alleen opgeven voor het buffet
kan via yjmulder@gmail.com

Laten we samen deze actie voor Pink Ribbon doen!

Link naar de actiepagina
https://actie.voorpinkribbon.nl/team/tennis-vereniging-rijswijk?utm_campaign=pinkribbon&utm_content=no_photos_for_team&utm_medium=emailauto&utm_source=kentaa&utm_campaign=website&utm_source=sendgrid&utm_medium=email

Link naar de inschrijving op de website
https://www.tvronline.nl/toernooien-en-evenementen/pink-ribbon-tennistoernooi-2019

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 31 oktober 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

www.tvronline.nl

secretariaattvr@gmail.com tel. 06 5175 0101
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