
 
 

 
NIEUWBRIEF 4-2013 

 
Er is weer veel gebeurt in het Aarlanderveense op tennisgebied. 
Voor het eerst in de historie is er competitie gespeeld, we hebben 
nieuwe clubkampioenen en ook de jaarlijkse BBQ is weer achter 
de rug. 

 
 

Competitietennis. 
 
Met 2 heren en een dames team debuteerde onze tennisclub in 
de regionale competitie van de KNLTB. Het was vooral een 
positieve ervaring. Er kwamen teams naar Aarlanderveen die niet 
wisten dat er tennisbanen waren, en er werden bezoeken 
gebracht aan complexen met 10 tot 12 banen. Heel gevarieerd, 
waar de winst maar ook de gezelligheid voorop stond. Aan het 
eind van de rit vonden de dames zich, ongeslagen terug op plek 
2, Heren 1 veroverde plek 3 en Heren 2 pakte plek 5. 
Ondertussen zijn er ook voor de najaar competitie weer teams 
aangemeld en lijkt het competitie spelen een blijvertje te worden. 
Al wordt het wel passen en meten met onze baantjes. 
 
 
 
 
 



Clubkampioenschappen enkel 
 
In de laatste week van mei en de eerste week van juni barste de 
strijd los om de clubkampioenschappen enkel. Met 17 heren en 7 
vrouwen werd de strijd begonnen. Na de poule wedstrijden blijven 
er nog 4 over voor de felbegeerde cup. Bij de dames streden 
Jacqueline Nool en Monique Kempen om de felbegeerde cup die 
via  een 6-4 en 6-2 overwinning werd gewonnen door Jacqueline. 
Natasja van de Salm pakte brons door Ianthe de Koning met 6-2 
en 7-5 op zij te zetten. 
Bij de heren streden Frank Otto en Aiko Kemper om eremetaal. 
Aiko ging uit eindelijk met de cup aan de haal na 6-3 5-7 6-4 
overwinning. Brons was er voor Ruud van der Salm die Eric 
Teunissen aan de zegekar bond met 2-6 6-1 6-2. 
Al met al weer een leuk Kampioenschap en volgend jaar gaan we 
voor nog meer deelnemers. 
 

Clubkampioenschappen dubbel 
 
Nog maar net hersteld van de inspanningen stond niet veel later 
de dubbelkampioenschappen op de agenda. Zoals gebruikelijk 
met 2 sterktes. Door het toch geringe aantal deelnemers werden 
de meeste sterktes in poulevorm afgewerkt. Alleen de heren 7 
had een echte finale. Deze werd gewonnen door het koppel Marc 
Veldkamp- Rein van Leeuwen door de finale met 6-4 6-3 te 
winnen van Eric Teunissen en Ruud van der Salm. 3

e
 werden 

Rob van Haastrecht en Ruud Westmaas die Berry Kempen en 
Jeroen Morgenstern met 6-1 3-6 6-4 versloegen. 
Bij de dames 7 werd de poule overtuigend gewonnen door 
Michelle van Vlaardingen en Inge Nederpelt. Natasja van der 
Salm en Jacqueline Westmaas pakte het 2

de
 treetje op de ladder 

plek 3 was voor Edith Hendriks en Wilma Wildenburg. Monique 
Kempen en Jacqueline Nool werden, ondanks nog finalisten in de 
enkel, puntloos laatste. 



In de heren 8 was het een strijd op game saldo. Mark Stigter en 
Mike van Veen hadden uiteindelijk het beste (+15) saldo om 
eerste te worden. Toon van Vliet en Jaap Verduijn (+0) werden 
2

de
 en Bennard van Harten en Andre Stichter (-1) 3

de
. Jan van 

den Berg en Raymond de Hollander complimenteerden de poule. 
Bij de dames 8 werd de poule ook op overtuigende wijze 
gewonnen door Anneke Oudshoorn en Lidian van Rijswijk. De 2

de
 

plaats was voor Maaike Leijten en Sanne Veldkamp, plek 3 voor 
Connie van Dam en Diana Verboon en Truus Bunnik en Carla 
van Egmond werden laatste. 
Het toernooi werd afgesloten met de jaarlijkse BBQ waar het 
weer geluk goed meewerkte en na de nodige evaluatie gespreken 
kunnen alle clubkampioenen weer een jaar van hun cup genieten. 
 
 

     MIX Toernooi 2013 
 

 
Binnenkort opent de inschrijving voor het Mix-toernooi. Dit 
toernooi is open en dus mogen er ook geen clubleden meedoen. 
Ook is een KNLTB lidmaatschap niet verplicht. We hopen weer 
op veel deelnemers en op een gezellige week.  
Alle hulp is welkom voor dit toernooi, zo zoeken we prijzen voor 
de verloting, barmedewerkers en wedstrijdleiding. Er vanuit 
gaande ( de onderhandelingen lopen nog ) dat het toernooi weer 
in goede banen geleid wordt door Ruud,Ruud, Berry en Rein, die 
het vorig jaar ook top voor elkaar hadden, kunt u zich bij hun 
melden. Zodra alles rond is volgt er nog een mailing voor 
aanmelden e.d. 

 
 

 
 
 



Telefoon en WIFI 
 
Sinds kort is het clubgebouw aangesloten op het vaste netwerk 
en hebben we nu een vast telefoonnummer en internet. Het 
nummer van het clubgebouw is vanaf heden: 0172-573753. 
 
De inlogcode voor de WIFI hangt op het prikbord. 

 
Clubgebouw 

 
Aanstaande zaterdag wordt er een begin gemaakt aan de opknap 
punten van ons clubgebouw. Al het stroom wordt opnieuw 
aangelegd. Dit is noodzakelijk omdat we nu vaak niet alles 
tegelijk kunnen. Ook wordt er een voorziening gemaakt voor de 
nog te vinden nieuwe keuken. Dus als iemand ergens een 
keukenblok weet ( voor weinig ) dan houden we ons warm 
aanbevolen. 

 
Pasfoto en IBAN 

 
Vele van jullie hebben al aan de oproep voldaan, maar ook vele 
nog niet. Dus voor de leden die dit nog niet gedaan hebben: 
Lever asjeblieft een pasfoto en je IBAN aan, dan kan de club in 
2014 op de zelfde voet verder, en das best belangrijk!!! 

 
 

Haak in. 
 

Het vervolg haak in schema is van de week gemaild en zal ook 
op het prikbord komen te hangen. In de volgende 
ledenvergadering zal de evaluatie plaats vinden of we het op 
deze manier voortzetten. 

 



 
Koude drankjes? 

 
Het komt nog wel eens voor dat de koelkasten van de kantine zo 
goed als leeg staan. Zeker met dit weer wil iedereen toch graag 
en koud drankje. Dus valt het je op dat er iets bijna niet meer 
staat, vul het even aan. De mensen na jou willen ook wel een 
koud drankje denken wij. Uiteraard doen we ons best om het bij 
te houden, maar het kan natuurlijk wel eens voorkomen. Alvast 
bedankt!!!! 

 
Agenda 

 
De agenda is te vinden op de website www.tcaarlanderveen.nl 
deze wordt regelmatig geüpdatet. 
 

 
 

VAKANTIE!!?? 
 
We wensen iedereen, die gaat, en fijne vakantie en voor iedereen 
die thuis blijftD.Lekker tennissen!!! En mooi weer toegewenst 
natuurlijk. 
Tot snel op de baan of bij het mix-toernooi!!!! 

 
 
 

 


