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Activiteitenoverzicht: 
 Vrijdag, 28 oktober: Kaart- en Sjoelavond 

 Zaterdag, 14 januari 2023: Nieuwjaarstoernooi Kalkwijckhal 
junioren en senioren (onder voorbehoud) 

 Woensdag, 22 februari 2023: ALV 

Clubkampioenschappen 2022.  
Onder prima weersomstandigheden zijn de clubkampioenschappen voor jeugd 
en senioren gehouden. Binnen de categorieën zijn op verschillende niveaus 
poules samengesteld, waardoor er zeer aantrekkelijke wedstrijden ontstonden.  
De uiteindelijke winnaars bij de senioren zijn: HE: Jean Pierre Souari; DD-A: 
Patty Grissen/Sandra Kroeze; DD-B: Loeke Uuldriks/Daniëlle Kroon; HD: Erwin 
Grissen/Nils Martin; GD-A: Patty Grissen/Nils Martin; GD-B: Arne Tiel 
Groenestege/Diana Feringa. Op vrijdagmiddag zijn de clubkampioenschappen 
voor de jeugd gehouden, waar lsa Grissen winnaar is geworden.  
Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagd toernooi. 
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Afscheid Daniëlle Koetje en lessen voorjaar 2023 
Zoals jullie wellicht weten hebben we afscheid genomen van onze trainer 
Daniëlle Koetje. Daniëlle heeft bijna 10 jaar tot volle tevredenheid en met veel 
passie de lessen verzorgd voor onze club. Tijdens de laatste les was er veel 
waardering voor Daniëlle en ontving ze van de diverse lesgroepen en het 
bestuur bloemen en attenties.  

 
Bij haar afscheid werd duidelijk dat het tennissen haar is bijgebracht door 
Remke Huisman, destijds de trainer bij onze vereniging.  
Het interessante is dat het bestuur onlangs met Willem Huisman, zoon van 
Remke, in contact is gekomen en met hem is overeen gekomen, dat hij volgend 
voorjaar de lessen bij ons verzorgt. Willem is in de voetsporen van zijn moeder 
getreden en is bezig met de opleiding voor tennisleraar. Willem woont in 
Nieuwolda, is 21 jaar en maakte een enthousiaste indruk. De lessen worden 
voor zowel de jeugd als de senioren verzorgd op de woensdagen vanaf 17.00 
uur voor de jeugd en vanaf 18.30 uur voor de senioren. Hieronder een paar 
foto’s van Willem.  

 
 
 

Rabo Clubsupport 
Vorige week was de afronding van de actie  Rabo Clubsupport. De leden van 
Stad en Midden Groningen hebben tijdens de stemperiode bepaald welke 
financiële bijdrage de deelnemende clubs en verenigingen ontvangen. Als TVK 
hebben we 21 stemmen ontvangen met als mooi resultaat: 229 euro.   Het 
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bestuur bedankt iedereen die zijn of haar stem op onze vereniging heeft 
uitgebracht. Mede met dit bedrag willen we onze scoreborden vervangen. 
Onze huidige scoreborden worden al gebruikt sinds de oprichting van de 
vereniging in 1992 en zijn inmiddels aan vervanging toe. Dit worden twee 
zogenaamde M-scoreborden (met de balletjes).  
Het bestuur zoekt nog een sponsor, die op het middelste deel van de borden 
vermeld wil worden. 

 
 

Kaart- en sjoelavond vrijdag 28 oktober 
Op vrijdag, 28 oktober om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, organiseren we 
onze traditionele Kaart- en Sjoelavond. Deze avond is toegankelijk voor onze 

leden én hun partners. De all-in kosten bedragen 10,00 euro p.p. (jeugd 
5,00 euro); dus inclusief hapjes en drankjes. Opgave is mogelijk tot en met 
woensdag 26 oktober, door een mail te sturen naar 
tennisverenigingkolham@live.nl. of via de intekenlijst in de kantine. 
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