
 
 

NIEUWSBRIEF 6-2012 
 
De klok een uur terug, vroeg donker laat licht. Het einde van het jaar is in 
zicht. Waar de meeste tennisbanen dicht zijn gaan we in Aarlanderveen 
vrolijk verder, zolang het weer het toe laat. De afgelopen maanden zijn er 
weer de nodige dingen gebeurd en gedaan. 
 
  

Clubkampioenschappen Dubbel 2012 
 

Voor de eerste maal is er een clubkampioenschap dubbel georganiseerd. 
Van 18 tot en met 24 juni is er gestreden in 2 sterktes. Het toernooi verliep 
tot het finale weekend perfect, tot dat koning regen roet in het eten begon 
te gooien. Wedstrijden verzet en verplaats mensen die niet meer konden 
spelen en mensen die het niet eens waren met de besluiten van de 
wedstrijdleiding, maakte het dat het toernooi, voor de organisatoren, in een 
sof eindigde. Uiteindelijk zijn er prijzen niet uitgereikt en wedstrijden op 
eigen initiatief later gespeeld.  
We zijn maar een klein clubje met 2 baantjes en als het slecht weer wordt 
dan hebben we gewoon een probleem. We maken echter regels en moeten 
soms besluiten nemen waar niet iedereen het mee eens is. En beetje 
begrip en respect voor de organisatoren was op ze plaats geweest.  
Gelukkig kwam eind van de dag de zon nog weer door, kon de tent voor de 
BBQ weer weg en eindigde de dag toch nog zonnig. Volgend jaar nieuwe 
kansen want dat het toernooi erg leuk was staat vast. 
 
 
 
 
 



RABO-SPONSERTOCHT 
 
Op zondag 23 september zijn enkele leden de Rabobank sponsertocht 
gaan rijden. Voor elke gereden kilometer kon er geld worden ingezameld 
voor de club. Respect voor iedereen die mee gedaan heeft en zeker 
respect voor onze jonge deelnemertjes die het allemaal uitgereden 
hebben. Onder de goede verzorging van Ruud Westmaas werd er € 148,--  
bij een getrapt voor de club. Iedereen bedankt die meegedaan heeft. 

 
 
 

MIX TOERNOOI 2012 
 
Nadat iedereen genoten had van ze vakantie, toernooitjes in de regio had 
gespeeld of lekker helemaal niets was het weer tijd voor ons jaarlijkse Mix 
Toernooi. Voorafgaande aan het toernooi werd er op vrijdagavond 28 
september een sponsoravond georganiseerd. Margriet van den Berg 
enJacqueline Westmaas hadden alles keurig geregeld met heerlijke 
hapjes. Helaas was de opkomst mager, echter het idee is leuk al zullen we 
er volgend jaar een andere invulling aan gaan geven. 
 
Zaterdag 29 september werd er onder de bezielende toernooileiding van 
Berry Kempen, Rein van Leeuwen, Ruud van der Salm en Ruud Westmaas 
afgeslagen voor het toernooi met de poule wedstrijden. Van de 
aangemelde 23 koppels moesten er voor het toernooi noodgedwongen 2 
afhaken. En de loop van het toernooi helaas nog een paar. 
Er was dit jaar voor het eerst gekozen voor 2 sterktes. In de Mix8 werd een 
onderlinge competitie gespeeld. Deze werd glorieus gewonnen door 
Anneke Oudshoorn en Jan Nikkels die ongeslagen bleven. 



 
 

In de Mix 7 moest men zich eerst door een poule worstelen om voor de 
prijzen te kunnen spelen. Uit de 4 poules mochten er 2 door naar de 
volgende ronde waar een knock-out systeem volgende. Na vele mooie 
wedstrijden stonden zondagmiddag  Eric Teunissen en Jacqueline Nool 
tegen over Edith Hendriks en Frank Langeveld  om te spelen om plaats 3 
en 4. Deze wedstrijd werd een prooi voor Teunissen en Nool. 

 
 

De finale ging tussen broer en zus Lek en Michelle van Vlaardingen en Rob 
van Haastrecht. Waar Ralph en Chantal Lek door het toernooi flitste was in 
de finale de tegenstander te sterk. En zo schreven Michelle van 
Vlaardingen en Rob van Haastrecht deze editie op hun naam. 
 

 
 



 
 

Na de wedstrijden werden de geweldige prijzen verloot waaronder de 
hoofdprijs een fiets. Alle sponsoren van de verloting langs deze weg 
nogmaals bedankt. Gelukkig hadden we een eerlijke notaris die netjes de 
lootjes trok. Voor de mensen die nog bleven hangen ontstak Ruud 
Westmaas de BBQ en kon er nog even nagenoten worden van wederom 
een zeer geslaagd Mix Toernooi. We willen dan ook iedereen die mee 
geholpen, mee gedaan heeft onwijs bedanken. 
 

 

 
 

 

WINTERTOERNOOITJES 
Ook deze winter organiseert Sportcentrum Nieuwkoop weer de nodige 1 
daagse indoor toernooitjes. Deelname kan zonder KNLTB lidmaatschap. 
Kijk voor de toernooien of inschrijven op www.sportcentrumnieuwkoop.nl of 
op toernooilklapper.nl 

 

 

Vooruit kijken 
 

Zoals gemeld 2012 loopt op zijn eind. Zolang het weer het toe laat zijn de 
banen open. Geniet ervan zolang het kan. Natuurlijk zijn we al weer druk 
bezig met volgend seizoen. Het seizoen waar we KNLTB lid gaan worden 
en competitie willen gaan spelen. De mensen die dit aangegeven hebben 



zijn op de hoogte gesteld van de mogelijkheden. Dit betekend dat het 
bepaalde avonden dus druk zal zijn op het park. Houd daarom extra de site 
in de gaten wanneer en hoe laat er gespeeld wordt op ons park. En 
natuurlijk ook leuk om een keer te komen kijken. 
 
 
 
 

BESTUUR 
 
Een blijvend terug kerend onderwerp is natuurlijk het bestuur. Nog altijd is 
de functie van voorzitter vacant. En nu we bondslid worden en competitie 
gaan spelen zou iemand die dat in goede banen lijd, een 
wedstrijdsecretaris, ook geen onnodige luxe zijn. 
Gelukkig hebben de 4 eerder genoemde mannen het mix-toernooi op zich 
genomen. We spreken daarom ook de hoop uit dat ze hiermee doorgaan 
en dat mensen zich aanmelden om mee te draaien en zo’n toernooi 
commissie zodat  we volgend jaar ook weer al onze club en mix 
toernooitjes kunnen organiseren. Zoals een oud Aarlanderveens 
spreekwoord zegt : “veel handen maken ligt werk”. 
 

AGENDA 2013 
 
We zijn druk doende de agenda 2013 te vullen. Zodra deze klaar is zal 
deze met u gedeeld worden. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bestuur tennisclub Aarlanderveen 
 
info@tcaarlanderveen.nl 
 
www.tcaarlanderveen.nl  


