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IJSBAAN 

 
Velen van u zullen er geweest zijn, of het gehoord hebben maar voor de 
genen die het niet weten, onze tennisbaan is 2 weken lang een IJsbaan 
geweest. Het was een groot succes voor jong en oud, heel gezellig en soms 
heel druk. We willen iedereen die aan de IJsbaan heeft bijdragen op wat voor 
manier dan ook onwijs bedanken en we hopen dat we een jaarlijks 
terugkerend evenement hebben gemaakt. Voor foto’s kunt u terecht op onze 
website.
 

 
 
 

 
 



Straattoernooi 2012 
 
In de periode 24 maart tot en met 1 april willen we ons straat-toernooi 
organiseren. De 8 teamleiders zijn benaderd en tot op heden alleen nog maar 
positieve reacties. Bent u nu niet benaderd maar heeft u wel een team of wilt 
u meedoen met een team, laat het ons even weten dan kunnen we kijken of 
we u ergens in kunnen passen of dat u een team vormt met mensen die ook 
graag mee willen doen. 
 
 
 

MATCH NIEUWS 
 
Beste tennissers, 
 
De sneeuw en het ijs verdwijnen langzaam van de buitenbanen waardoor we 
alweer vooruit gaan kijken naar de zomertrainingen. Trainster Jacqueline van 
der Bas zal op de donderdag weer beschikbaar zijn om de senioren les te 
geven. Op woensdag middag zal Angela de jeugd weer de fijne kneepjes van 
de tennissport bijbrengen. Daarnaast zullen we vanuit MATCH zorgen voor 
een nieuwe trainer die in ieder geval één avond op TC Aarlanderveen de 
lessen zal gaan verzorgen. In maart zullen we hem aan jullie voorstellen.  
 
Inmiddels is het al weer mogelijk om je aan te melden voor de lessen. Zorg er 
s.v.p. voor dat jullie dit allemaal even via de officiële weg doen dan scheelt 
ons weer veel werk bij het plannen en indelen.  
 
T.o.v. vorige jaar zijn er een paar kleine wijzigingen. Zo zit er dit jaar 
standaard een blikje Wilson US Open ballen bij het lespakket inbegrepen en 
is er op zaterdag 15 september een slotdag waarbij alle lesklanten van de 
diverse verenigingen waar we training geven gratis tegen elkaar kunnen 
spelen op het tenniscomplex van Dekker Warmond van 10.00 – 14.00. Zet 
deze datum dus vast in de agenda.  
 
Verder is de wintercompetitie die we deze winter over een zestal 
buitenparken georganiseerd hebben een groot succes gebleken. Van 16 
teams in de winter van 2010-2011 zijn we deze winter doorgegroeid naar 26 
teams van 4 spelers zodat inmiddels meer dan 100 tennissers kennis hebben 
gemaakt met verschillende parken en ondergronden om op te spelen. 
Volgend jaar hopen we ook vanuit TC Aarlanderveen deelnemers te mogen 
begroeten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Ronald Lammens 
GSM:    06-55377137 
E-mail:  ronald.lammens@matchtennis.nl 
 



 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

   

  

 
 

 

Davis Cup Toernooi  

voor middelbare scholieren 

  

Waar: Dekker Warmond 

Wanneer: Zaterdag 10 maart 2012 

Tijd: 17:00 tot 21:00 uur 

Kosten: € 10,- 
  

Meld je aan voor 7 maart door op het MATCH logo te klikken. Je 

kunt je aanmelden als duo of alleen. Wij zoeken dan een 

medespeler voor je. We spelen dubbels en gemengd dubbels. 

Tussendoor krijg je een lekker broodje knakworst met friet en is 

er genoeg te drinken. 

  

Voor vragen neem contact op met:  

  

Mario.de.Blanken@matchtennis.nl 

 

 

 

BESTUUR 
 

Er zijn nog steeds een paar vacatures binnen het bestuur die vacant zijn of 
vacant worden. Zo zoeken we een  nieuwe voorzitter, iemand voor de 
sponsering en PR en iemand voor de activiteiten begeleiding zoals het 
maken van bar en toezichtschema’s tijdens toernooien. Spreek een van 
deze functies u aan, laat het ons weten via de mail of spreek een van ons 
persoonlijk aan. 

 
 
 
 



LEDENVERGADERING 
 
Hierbij nodigen wij al ons leden uit voor het bijwonen van de 
ledenvergadering op 7 maart 2012. 
Aanvang 20:00 uur in de kantine op ons complex. 

 
 
 
 
 
Rabobank Rijnstreekfonds 

 
Onderstaande oproep stond ook in onze vorige nieuwsbrief, we doen hem 
nogmaals want tot op heden hebben we 1 reactie binnen. Dank daar voor. 
 
Van het Rabobank Rijnstreekfonds hebben wij een bijdrage gekregen voor 
het inrichten van een kinderhoek. Kunt u lekker tennissen terwijl er ook voor 
de kids vermaak is. We hebben een budget ter beschikking gekregen van € 
750,-- Hierbij vragen wij de mensen die vaak met hun kinderen komen 
tennissen om idee te sturen over wat er van dat geld gekocht moet gaan 
worden en dan zullen wij proberen zo goed mogelijk aan jullie wensen te 
voldoen. Mail je idee of aankoop optie naar:  info@tcaarlanderveen.nl 
 
 
    KNLTB 
 
Waar een IJsbaan allemaal niet goed voor is. Door onze IJsbaan zijn we 
opgemerkt door de KNLTB regio Leiden.  Dinsdag 14 februari jl. zijn we met 
een afvaardiging naar een clusterbijeenkomst geweest. Hier waren veel clubs 
uit de regio aanwezig en het was een interessante bijeenkomst. De 
regiomanager wil graag een keer ons park bezoeken en kijken of we iets voor 
elkaar kunnen betekenen op het gebied van dat we bij TCA competitie 
kunnen gaan spelen. Dit is echter nog toekomst muziek. We willen wel graag 
weten of er interesse is om competitie te gaan spelen. Tijdens de 
ledenvergadering zullen we de meningen checken. 
Verder is het nog steeds mogelijk om via TC Nieuwkoop lid te worden van de 
KNLTB zodat u in de regio open toernooitjes kunt spelen. Als u dit wilt stuur 
ons een e-mail en wij zetten het ingang. 
 
 

 
 



 
AGENDA 2012 
 

7 Maart :               Ledenvergadering 
 
24 maart – 1 april :  Straat/vrienden toernooi 
 
15 april :       Blind-dubbel seizoens-opening 
 
7 mei – 12 mei :     Clubkampioenschappen enkel 
 
18 juni – 24 Juni :   Clubkampioenschappen heren-dames dubbel 
 
24 juni :       BBQ 
 
1 oktober – 7 oktober : Mix Toernooi 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bestuur Tennisclub Aarlanderveen 
info@tcaarlanderveen.nl 
www.tcaarlanderveen.nl 
 
 
 
 
 
 


