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Beste leden,
Afgelopen 15 maart hebben we onze
ledenvergadering gehad waarbij we op
gepaste wijze afscheid hebben genomen
van Jan Jaap Benus en Mariët Fokke. Ik
ben zeer verheugd dat we beide actief bij
de vereniging betrokken hebben weten te
houden. Jan Jaap zal de sponsorcommissie
vertegenwoordigen en Mariët zal de
ledenadministratie blijven doen. Waar 2
man vertrekken kunnen we ook 2 man
verwelkomen. Onze nieuwe voorzitter te
weten onder getekende en onze nieuwe
penningmeester Inge Schreur Nijen
Twilhaar waarbij Karin Meulenbeld het
uitvoerende werk voor haar rekening
neemt. Ben erg trots dat deze mensen hun
nek uitsteken om onze vereniging
succesvol te houden. Verder is de
schaarste in vrijwilligers en het afkopen
van …, twee woorden die mij zijn bij
gebleven. Met elkaar maken we de
vereniging en het zou mooi zijn als ook
iedereen zijn/haar steentje bijdraagt, niet
alles is af te kopen! “Met elkaar maken we
de vereniging” is mijn motto en hoop die
van jullie ook!
Met vriendelijke groet,
Mark van der Kruk
Effe voorstellen
Ik ben Mark van der
Kruk, geboren op 30
mei 1973, dus
inmiddels 43 jaren
jong. Ik ben geboren in Den Haag, vandaar

ook “effe voorstellen” i.p.v. “even
voorstellen”. Ik heb in Den Haag tot mijn
30ste gewoond en mijn huidige vrouw
Emmy van der Kruk leren kennen.
Inmiddels goed geaard en erg naar ons zin
alweer bijna 14 jaar woonachtig in
Vriezenveen. Wij hebben het geluk om 2
kinderen te hebben te weten Sanne en
Daan. Om naast het vrijwilligerswerk nog
wat te doen en leuke dingen te kunnen
doen heb ik een fulltime baan als
districtsmanager bij Kruidvat een
onderdeel van de AS Watson Group.
Genieten vind ik belangrijk
en dat doe ik door
gezelligheid op te zoeken,
met vrienden, door lekker te
eten en af en toe een potje
tennis te spelen.
Waar zijn we mee bezig/weetjes
Het seizoen is inmiddels gestart en het
bestuur heeft al veel in de aanloop ingang
gezet en hard gewerkt aan verbeteringen.
Hieronder een aantal zaken uitgelicht:
Clubkleding, de gehele bestelling van
ruim 250 kledingstukken is binnen,
deze word momenteel gedrukt. Er is
beloofd dat we uiterlijk volgende
week de kleding binnen hebben.
Informatie volgt over het
ophalen/betalen van de kleding.
Trainers, we zijn met Tjeerd en Ruben
een samenwerkingsovereenkomst
aangegaan. Dit houd in dat naast
Ohannes we nu Tjeerd en Ruben als
vaste trainers voor onze vereniging
hebben. Zij hebben een algemeen email adres, deze is te vinden op onze
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website. Tjeerd en Ruben helpen ons
de jeugd op poten te zetten en
Ohannes ondersteunt hierin waar
mogelijk. Daarnaast zijn ze met elkaar
verantwoordelijk voor het organiseren
en het nemen van initiatieven om de
bestaande tennisser beter te maken
en nieuwe leden de mogelijkheid te
bieden om te kunnen trainen. Naar
ons idee voldoende mogelijkheden
voor.
Pinnen, wij hopen 1 dezer dagen de
mogelijkheid te kunnen bieden om te
pinnen/contactloos te betalen. Dit is
inclusief een nieuw kassasysteem. We
stappen dan ook per direct af van de
betaalkaarten. Tijdens de competitie
hanteren we nog wel de teambonnen
net als voorgaande jaren.
Tafeltennistafel, in overleg met de
trainers hebben we besloten om de
tenniskooi af te breken en in plaats
hiervan een mobiele tennismuur en
een tennistafel aan te schaffen. De
tafeltennistafel staat inmiddels op zijn
plek, balletjes en badges zijn in de
kantine op te halen.
Ons open toernooi zal plaats vinden
van 11 september t/m 17 september
en hiervoor hebben we een nieuwe
sponsor en ook naam voor ons
toernooi, te weten: Shoeby
Vriezenveen Open. Ook dit jaar
hebben we een jeugd toernooi eraan
gekoppeld: Shoeby Vriezenveen Kids
Open. Mooi dat een trouw lid haar
naam aan ons toernooi wil koppelen,
mooi teken van betrokkenheid. Op
toernooi.nl kan je je al inschrijven

Clubkampioenschappen, zullen
plaatsvinden van 10 juli t/m 16 juli en
ook hiervoor kan je je al inschrijven.
Rose toernooi, ook dit jaar weer en
deze datum staat op 11 juni.
Bijeenkomst voorzitters omliggende
verenigingen, deze week heb ik een
bijeenkomst georganiseerd met de
voorzitters van de omliggende
verenigingen om te kijken hoe we
elkaar kunnen helpen de tennissport
beter op de kaart te zetten, of we van
elkaars aanpak kunnen leren, of we
elkaar kunnen versterken en/of kunne
helpen. Gelukkig hebben de meeste
verenigingen hier gehoor aan gegeven
en ik hoop dat het een fijne
kennismaking word.
Start competitie, deze week is de
competitie gestart en hebben de
captains alle informatie ontvangen.
Voor de eerste thuiswedstrijd zal er
een tas per team klaar staan met de
wedstrijdformulieren, ballen, posters
en flyers van het open toernooi(deze
graag achter te laten bij de
verenigingen waar je op bezoek gaat)
en eventuele aanvullende informatie.
Onze vereniging heeft gekozen om het
compact spelen oor onze
thuiswedstrijden niet toe te passen,
hieronder wel nog even de regels
omtrent compact spelen omdat je dit
wel tegen kunt komen bij
uitwedstrijden. Je captain heeft
inzichtelijk waar dit eventueel het
geval is.
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Compact spelen
Hierbij de spelregels omtrent compact spelen
oftewel BPS.

Voor nu rest mij allen nog jullie dit seizoen
heel veel tennisplezier te wensen en succes
met de competitie!

Beslissend Punt Systeem (BPS). Deze
afwijkende telmethode mag worden gebruikt.
Een standaardspel wordt als volgt geteld:
Geen punt - 'Nul'
Eerste punt - '15'
Tweede punt - '30'
Derde punt - '40'
Vierde punt - 'Spel'

Mark van der Kruk
Voorzitter tennisclub Vriezenveen

Hierbij worden de punten van de serveerder
als eerste genoemd.
Indien beide spelers/teams elk drie punten
hebben gewonnen, is de stand 'Gelijk' en
moet
er een beslissend punt worden gespeeld. De
ontvanger(s) kiest/kiezen om de service van
de
rechter- of van de linkerkant van hun
speelhelft te ontvangen.
In een dubbelspel mogen de spelers van het
ontvangende team niet van plaats wisselen
bij het ontvangen van het beslissend punt. De
speler die/het team dat het beslissend punt
wint, wint het 'Spel'.
In een gemend dubbelspel moet de speler van
hetzelfde geslacht als de serveerder het
beslissend punt ontvangen. De spelers van het
ontvangende team mogen niet van plaats
wisselen bij het ontvangen van het beslissend
punt.

Website Tennisclub Vriezenveen:
www.tennisclubvriezenveen.nl
Facebook vereniging: TCVriezenveen
Facebook open toernooi: Shoeby Vriezenveen
open

