
NIEUWSBRIEF   NR. 6 juli 2018  TENNISVERENIGING KOLHAM 
 
 

                        
 
 
 
 
 
  

Redactie Nieuwsbrief: Gerrit-Jan Koetje/vacatures 
Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl 
Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Activiteitenoverzicht 2018  

31 augustus t/m 9 september: clubkampioenschappen, afhankelijk van 
deelname en/of vakanties kan ook 1 september gestart worden 
19 Okt. 2017 : kaart en sjoelavond     
         

Clubkampioenschappen 2018 
Van 31 augustus t/m 9 september worden weer de 
Clubkampioenschappen georganiseerd. Gerald Wiegertjes en Bertrik 
Steenbergen hebben hun ondersteuning wederom toegezegd. Daarnaast 
helpen José Drent en Bart van Daalen dit jaar ook mee. Hartstikke mooi dat 
we weer een aantal vrijwilligers hebben die de wedstrijden willen 
organiseren. 
 
Opgeven voor de clubkampioenschappen  
De organisatie zal er alles aan doen om iedereen aantrekkelijke partijen op 
het gewenste niveau te laten spelen.  Belangrijk is dat je je aanmeldt. Dan 
kunnen we bekijken hoe we het zo leuk mogelijk kunnen maken. Zoals wel 
vaker gedaan werken we als het enigszins kan, binnen een categorie, met 
verschillende nivea’s. Denk niet dat het niets voor  jou is.  
GEWOON OPGEVEN!!!!    
categorieën:HE,DE,HD,DD,GD                                                                                   
      
Inleg € 3,50 per categorie  
Aanmelden: via onze Verenigingsmail tennisverenigingkolham@live.nl of 
via de lijst in de kantine. Aanmelden tot uiterlijk 26 augustus maar stel het 
niet uit! 
 
Geef bij je aanmelding ook je verhinderingen op maar probeer dit wel 
beperkt te houden. We verwachten dat je voor de finalepartijen in het 
laatste weekeinde zoveel mogelijk beschikbaar bent. Het eerste weekeinde 
valt nog in de vakantie maar laat dit geen belemmering zijn. We kunnen er 
met de indeling rekening mee houden wanneer je dan nog niet beschikbaar 
bent. Wij zijn flexibel maar vragen dit ook van jullie. 
Bertrik Steenbergen (06 52639365) en Gerald Wiegertjes (06 48580585) 

 

Tennislessen 
Ook na de zomervakantie is er weer gelegenheid om tennislessen te nemen. 
In principe gelden dezelfde tijden en dagen (woensdag en vrijdag) als voor 
de vakantie. De kosten bedragen € 30,00 voor vijf lessen. Iedereen die in 
het voorjaar les heeft gehad en ook na de zomervakantie weer lessen wil 
volgen wordt verzocht dit z.s.m. door te geven aan Daniëlle via een mail 
(daniëllekoetje@gmail.com) of whatsapp (06 49983764). Uiteraard kunnen 
leden die in het voorjaar niet hebben meegedaan maar nu wel graag mee 
willen doen zich ook aanmelden. 
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Najaarscompetitie 
Er doen voor het eerst sinds lange tijd weer competitieteams mee aan de 
KNLTB najaarscompetitie . Het betreft een team 8/9 op donderdagavond 
en een team 8/9 op zondagmiddag. Het gaat evenals in de 
voorjaarscompetitie om 7 rondes. Dit zijn de data. 
Donderdag: 13, 20, 27 september, 4, 11, 18, 25 oktober. Inhaaldagen: 1, 8, 15 
november  
Zondag: 16, 23, 30 september, 7, 14, 21, 28 oktober. Inhaaldagen 4, 11, 18 
november 

 
Evaluatie van de pasjesavonden op vrijdagavond 
In de afgelopen bestuursvergadering is hierover gesproken. Gebleken is dat 
met name de “vrijdagavondlessers” hieraan deelnemen. Prima natuurlijk! 
De lessen zijn echter afgelopen en de vraag is of er daarna nog 
belangstelling is voor de pasjesavonden. 
Het bestuur wil graag de pasjesavonden in stand houden en heeft besloten 
de banen hiervoor tot het einde van het seizoen te reserveren. Het bestuur 
zal de borrelnootjes blijven faciliteren. 
Daarbij is de suggestie genoemd om hiervoor een app-groep in het leven te 
roepen. Ieder lid die er over denkt om naar de pasjesavond te gaan en/of 
graag wil weten wie er komt kan dat via de app laten weten of zien. Dit 
werkt al goed voor een groep “woensdagavondlessers” om afspraken te 
maken voor de woensdagavonden.  
Wellicht kan één van de initiatienemers van de pasjesavonden hierin het 
voortouw nemen een app-groep in het leven roepen?! We zijn benieuwd. 
 

Alternatieve tennisladder 
Het bestuur heeft besloten de vereniging niet aan te melden voor de 
alternatieve ladder (zie vorige Nieuwsbrief). De argumenten om niet aan de 
proef m2018ee te doen: 

- We hebben een goed draaiende ladder ook in de enkel. Een alternatieve 
ladder in de enkel kan de eigen ladder in de enkel schaden. Men speelt 
dan in een dubbele ladder waarbij het nu al soms lastig is iets af te 
spreken 

- De verbinding tussen leden onderling, o.a. bereikbaar door de ladder, 
vinden we belangrijker dan de verbinding met andere verenigingen/leden 

- Hoewel er in de alternatieve ladder geschoven kan worden met locaties 
hebben we slechts 2 banen tot onze beschikking hetgeen een extra 
belasting kan geven. Dat zal in de zomermaanden wel meevallen maar in 
september en oktober zal dat extra spelen wanneer we  de 
clubkampioenschappen hebben, mogelijk weer lessen en twee najaar  
competitieteams. 

- Het aantal concrete reacties op de oproep is niet zodanig dat dit de 
andere argumenten om het niet te doen minder relevant maakt. 
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TKS 2018 
Hoewel het aantal aanmeldingen enigszins tegenviel kunnen we terugkijken op 
een geslaagde editie van de TKS. 
De wedstijdcommissie heeft zich erg flexibel opgesteld om wedstrijden goed te 
laten verlopen en heeft zich ingezet om alle verhinderingen etc. zo goed 
mogelijk op te lossen. Het jeugdtoernooi was erg geslaagd en kreeg veel 
waardering van de ouders. Slechts één wedstrijd moest door regen op een 
ander tijdstip afgespeeld worden. De verenigingslaptop en dat we wifi hebben 
was erg handig. 
 
Er is de hele week een leuke omzet gedraaid. Enthousiaste leden achter de bar 
hebben hieraan bijgedragen! Het weer was op de finaledag een beetje druilerig 
en dat had natuurlijk invloed op de bezoekersaantallen en de omzet. Niettemin 
was het een gezellige afsluiting waar we tevreden op terug kijken. 
 
Mede door de inzet van de sponsorcommissie hebben we veel geld binnen 
gehaald en konden we het toernooi goed “aankleden” en de deelnemers van 
een leuk presentje voorzien. Onder anderen kreeg men een 16GB USB stick met 
het TKS logo. Ook het prijzengeld was representatief. Onze penningmeester had 
alles goed onder controle dus daar hoefden we ons niet druk om te maken 
 
De belangstelling van verenigingen buiten de regio Slochteren was matig maar 
we waren blij met de deelnemers vanuit Stirum, Nohn, Aloë en de Kalkwijck. 
Tijdens de opening was o.a. een delegatie van het bestuur van TV Muntendam 
aanwezig en dat was een mooie opsteker. Temeer omdat ze de opzet van ons 
toernooi en de inzet die wij getoond hebben erg waarderen. 
 
De ABC had de banen en alles er omheen prima voor elkaar. Zonodig werden 
direct herstelwerkzaamheden aan de banen uitgevoerd. Top! 
 
Op de site van Tennisvereniging Kolham onder de tab foto’s is een impressie te 
zien van het toernooi. 
 
Alle leden die zich hebben ingezet om er een geslaagd toernooi van te 

maken,:Hartelijk Dank voor jullie inzet!!! 
 
We hebben als Tennisvereniging Kolham weer een mooi visitekaartje 
afgegeven! 
 

 

 
 
                    

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


