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Van de redactie:
Voor u ligt de derde uitgave van de Weidepraat 2015.
Normaliter wordt de zomer in relatieve rust doorgebracht, echter voor onze vereniging was dat het dit jaar toch
wel anders. Maar wat krijg je een positieve energie van al die activiteiten!!
Persoonlijk heb ik niets met kreten als “het hoofd leegmaken” of “de batterij opladen”, en al zeker niet door dit
te vertalen in een periode van volledige inactiviteit. Volgens mij snakken velen naar vakantie omdat ze weten dat
deze weken eraan komen. Een vakantieperiode veroorzaakt juist het gevoel van overbelasting. Maar om het nu
volledig af te schaffen…
Voor velen binnen onze vereniging hadden we hier geen last van en was het aanpoten, maar wel met de neuzen
de goede kant op. Wat is er mooier dan zo’n prachtig park uit de grond stampen en daarmee de tennissport zeker
stellen voor de komende decennia.
De fotoseries op onze website hebben een goed beeld gegeven van de vorderingen, de toelichting op de
voortgang heeft wel te wensen over gelaten. De beoogde tussentijdse nieuwsbrieven zijn er niet gekomen, maar
nu is het de hoogste tijd om ook dit ritme weer op te pakken. Zowel voor onze leden als ook voor de sponsoren.
Op sponsorgebied is er heel veel werk verzet. Ik zal in de ALV hier meer over vertellen, maar de resultaten zijn
goed zichtbaar in de vorm van borden, doeken, tv-logo’s en middels deze nieuwsbrief. Veel dank aan Willy
Eeftink, Rein Prins en Henk ten Brink voor het vele werk om hiermee onze vereniging gezond te houden.
Ik zie dat onze website en de elektronische nieuwsbrief steeds meer in elkaar over gaan. Ik heb Henk Meijer dan
ook bereid gevonden om de eindredactie van de Weidepraat van mij over te nemen. Henk is zeer betrokken maar
kan ook goed een beetje afstand nemen en daarmee een prima redacteurs rol kan invullen.
Ik wens Henk alle succes in de verdere uitbouw van onze nieuwsgaring naar alle leden toe.
Henk Vaanholt.
Zoal u hierboven al hebt kunnen lezen neem ik met ingang van de volgende nieuwsbrief (december) de taak van
eindredactie van onze nieuwsbrief over van Henk Vaanholt. Wel moet ik bekennen dat ik geen enkele ervaring
heb met het maken van nieuwsbrieven en voorlopig zal er aan de opzet en Lay-out van deze nieuwsbrief dan ook
niet veel veranderen.
Verder wens ik u veel lees plezier aan deze nieuwe nieuwsbrief. Mocht u suggesties voor de nieuwsbrieven
hebben dan hoor ik dat heel graag. Stuur in dat geval een mail naar webmaster@beukersweide.nl
Henk Meijer
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Van de voorzitter:
Beste leden.
Begin juni is de laatste Nieuwsbrief verzonden. In de tussenliggende periode is er ontzettend veel gebeurd. Op
maandag 15 juni werd ons lid, Hans de Visser, onwel tijdens het tossen. Gelukkig waren er veel leden van
Beukersweide op het park aanwezig en kon er, door adequaat optreden, snel begonnen worden met reanimeren.
Hans heeft een aantal weken doorgebracht in het ziekenhuis, maar is nu weer goed hersteld en is zelfs tijdens de
clubkampioenschappen 2e geworden in de categorie mix 6. Bij deze wil ik nogmaals alle mensen bedanken die
ervoor gezorgd hebben dat Hans dit overleefd heeft. Hans en Rianne zijn blij dat het allemaal zo goed afgelopen is
en hebben ons een heel mooi bloemstuk geschonken wat wij op de tafel in de bestuurskamer hebben gezet.
Omdat wij heel graag gebruik wilden maken van ons clubgebouw tijdens het 80+ toernooi, is er heel hard gewerkt
om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Nog niet alles was zoals wij het wilden, maar we konden in elk geval
draaien. Het toernooi is weer een succes geweest en we hebben ons echt wel op de kaart gezet met zo’n mooi
gebouw!
Tijdens de zomermaanden is er nog veel werk verricht zodat wij op vrijdag 28 augustus ons nieuwe park officieel
konden openen. Wethouder Rick Schasfoort en oud wethouder Hans Bekke hebben het park op een ludieke wijze
geopend, door op ons kunstgras een aantal ballen over te slaan. Vooraf deed Martin Hiemstra namens de SSW
een woordje en heeft Hans Schaap, voorzitter van het district van de KNLTB, een toespraak gehouden en ons de
nieuwe vlag van de KNLTB overhandigd. Burgemeester Henk Robben heeft mij het vrijwilligersinsigne van de
gemeente Wierden uitgereikt. Ik was totaal verrast, maar toch wel ontzettend blij met deze geste van ons bestuur
om mij voor te dragen voor deze vrijwilligers speld. Bedolven onder twee prachtige boeketten bloemen heb ik
daarna mijn speech gehouden en hebben wij met al onze aanwezigen een ontzettend gezellige avond beleefd.
Zaterdagmiddag hielden wij open huis en werd er een tennisclinic gehouden door onze trainer Griet Spits. Omdat
wij tegelijkertijd ons 40 jarig bestaan vierden, werden de leden welke 40 jaar lid van Beukersweide zijn, in het
zonnetje gezet : Diny Eshuis, Til Goldschmidt, Paulien Kaptein, Anneke Posma, Ineke Schipper, Rie Krabshuis,
Frans Govers, Jan van Vliet, Rein Prins, Hennie Kaptein, Wim Gels en Jan Posma. Er was ontzettend veel
belangstelling, wij hadden speciaal alle oud bestuursleden uitgenodigd en hadden ook een uitnodiging gestuurd
naar de besturen van alle sportverenigingen in Wierden. Hier kwam veel reactie op, we hebben ook een aantal
cadeaus gekregen waar onder veel boeketten bloemen, geld en flessen wijn.
’s Avonds werd er een feestavond georganiseerd voor alle leden. De opkomst was groot, het was heel mooi weer
(dus werd er uitgebreid gebruik gemaakt van ons terras) en het was ontzettend gezellig. Tijdens deze feestavond
heb ik Dinand Marsman in het zonnetje mogen zetten. We hebben Dinand benoemd tot vrijwilliger van het jaar!
Dinand en ik hebben het laatste jaar heel veel met elkaar samen gewerkt en op deze manier hopen wij hem
kenbaar te maken dat het vele werk dat hij gedaan heeft, zeer gewaardeerd wordt.
Tijdens deze feestavond werd ook het bestuur in het zonnetje gezet. Zonder dat wij het wisten was er een actie
op touw gezet. Nadat er een prachtig lied voor ons gezongen werd, kregen wij een cheque van ruim duizend euro,
een stoeltje ( hij staat mooi boven de koeling Wim) en een prachtig boeket bloemen. Namens het bestuur wil ik
alle leden heel hartelijk bedanken voor deze mooie cadeaus!!!!!
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Zondag 30 augustus werd er een familiedag gehouden. De opkomst was goed, het toernooi was helemaal vol. Ik
heb heerlijk met mijn schoondochter gespeeld, we kregen een lekkere lunch aangeboden, er waren hele mooie
prijzen en het was ontzettend gezellig.
Al met al was het een zeer geslaagd weekend, dat we zulk mooi weer zouden krijgen had ik niet durven dromen.
Ik zeg altijd, je krijgt het weer dat je verdient. Dit hadden wij dus echt verdiend.
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar bij deze wil ik alle leden, welke iets voor onze club hebben gedaan, heel,
heel hartelijk bedanken. Er ligt een grandioos mooi park met daarop een schitterend clubgebouw. Het heeft jaren
geduurd maar nu staat er iets waar we ontzettend trots op mogen zijn.
Graag wil ik bij deze ook al onze sponsoren bedanken. Zoals jullie hebben kunnen zien zijn er nieuwe
sponsorborden en doeken geplaatst. Veel van deze sponsoren hebben ons ook geholpen voor en tijdens ons
openingsweekend. Koop ook eens iets bij onze sponsoren!!!!
Er zijn nog wel wat kleine mankementen, en er moeten nog wat dingen geregeld worden, maar we kunnen nu
volop gebruik maken van onze velden en ons clubgebouw. We hebben de clubkampioenschappen gehad, het
Koaleneuzen toernooi, klaverjassen, jokeren en bridgen is weer begonnen. Het 55+ toernooi en het eerste
Lageveld toernooi is gespeeld. We doen dit jaar voor het eerst mee met de najaars competitie en op 8 november
hebben we weer het snert/slottoernooi. Zoals jullie kunnen lezen zijn wij een bloeiende vereniging waar veel
gebeurt.
Graag wil ik aan jullie vragen de poort te sluiten als jullie weggaan en de baanverlichting uit te doen als er
niemand meer op die banen speelt. Zoals jullie hebben kunnen zien werkt het pasjessysteem prima, het is even
wennen dat je je pasje altijd bij je moet hebben maar het park is zo wel prima beveiligd.
Op onze website staan alle foto’s van het openingsweekend en van de clubkampioenschappen. Kijk er eens op,
het zijn hele leuke foto’s.
Er zijn een aantal nieuwe mensen in de diverse commissies gekomen, dus we kunnen er weer op volle sterkte
tegenaan. Ik hoop jullie snel weer op ons park te zien.
Met sportieve groeten,
Els Al, voorzitter.

Gezocht: Penningmeester en Secretaris (zie vacatures verderop)
Reserveer in uw agenda:
<Woensdag 6 januari 2016 – 20:00 uur : Algemene Ledenvergadering >
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Vacatures:
Dit jaar zullen enkele bestuursleden hun taken neerleggen. Na een lange, hectische en intensieve periode van een
aantal jaren dragen zij hun taken graag over aan anderen. De belangrijkste doelstellingen zijn bereikt en het
meeste werk is gedaan. De nieuwe bestuursleden kunnen rekenen op een perfecte overdracht en een gespreid
bed. Komende jaren zal in het teken staan van de continuering van onze primaire tennisactiviteiten en de
arbeidslast zal veel minder zijn dan de afgelopen jaren.
Wij zouden het zeer waarderen en ook erg sportief vinden als enkele andere leden het stokje willen overnemen.
En eigenlijk vinden we dat de huidige bestuursleden het verdienen dat een ander dit oppakt en dat het bestuur
voltallig blijft en niet met openstaande vacatures komt te zitten. Dit zou de druk op de zittende bestuursleden
alleen maar groter maken.

Dus verenigingsleden: neem je verantwoordelijkheid en meld je aan.
Penningmeester:
In de laatste Algemene Ledenvergadering van januari dit jaar, heb ik aangegeven dat ik me voor één jaar
herkiesbaar stel als penningmeester van Beukersweide. Gezien de nieuwbouw van ons park en clubgebouw en de
omvangrijke werkzaamheden die dit met zich meebrengt, was het niet verstandig om op dat moment een stap
terug te doen.
We zijn nu bijna een jaar verder en ondertussen gevestigd op een prachtig nieuw park. De financiële aspecten zijn
ook grotendeels afgewikkeld. De komende maanden gebruiken we voor de verdere inrichting en de definitieve
afspraken met de SAWE en onze sponsoren.
Na een gedegen overweging, heb ik besloten om het penningmeesterschap daadwerkelijk per 1 januari 2016 neer
te leggen. Ik denk dat we een goede (financiële) basis hebben neergelegd voor de toekomst en wil dan ook graag
het stokje overdragen aan een nieuwe penningmeester. De afgelopen vijf jaar is vaak hectisch geweest en heeft
veel vrije tijd gevraagd. Die situatie wordt nu anders, en de tijd is daar dat iemand anders dit takenpakket op zich
neemt.
Hierbij doe ik dan ook een oproep aan alle kandidaten voor het penningmeesterschap van WTC Beukersweide. Uit
ervaring kan ik aangeven dat het een zeer leerzame en enerverende functie is, waarbij je midden in de vereniging
staat. Daarnaast staat het zeker goed voor je CV. De belasting zal echter aanzienlijk minder zijn dan de afgelopen
jaren, het accent zal vooral liggen op de primaire taak van een penningmeester: “Het financieel gezond houden
van de vereniging”. Vanzelfsprekend zal ik in de overdrachtsperiode de noodzakelijke begeleiding geven om alles
gedegen te borgen.
Als het je wat lijkt, meld je dan bij onze voorzitter Els Al, dan wel bij mij. Ik kan je dan ook verder bijpraten over
deze mooie bestuursfunctie.
Met hartelijke groet,
Henk Vaanholt, hvaanholt60@gmail.com mobiel: 06 – 4339 2981).
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Secretaris:
Na acht jaar secretaris te zijn geweest van Beukersweide en met een fonkelnieuw park op het Lageveld lijkt het
mij een mooi moment om met ingang van de eerstvolgende ledenvergadering te stoppen als secretaris van
Beukersweide.
Mijn eventuele opvolger stapt in een goed draaiend bestuur waarbij we goed vergaderen maar ook gezelligheid
niet vergeten. De werkzaamheden van de secretaris bestaan uit, het verwerken en beantwoorden van eventuele
post, notuleren bij de bestuursvergaderingen en de jaarvergadering notuleren.
Voor deze jaarvergadering dient een jaarverslag te worden aangeleverd door de verschillende commissies, de
secretaris verzameld deze.
De bestuursvergaderingen vinden 1x in de maand plaats. U hoeft echt geen administratieve duizendpoot te zijn
om dit te kunnen doen, wel een beetje handig zijn op de computer.
Ziet u hier wel een leuke uitdaging in of wilt u eerst informatie, mail naar info@beukersweide.nl of naar
frankgeerdink@gmail.com. (0546-575059). Ik hoop dat uw interesse is gewekt en hoor graag van u.
Met hartelijke groet,
Natasja Geerdink .
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Van onze secretaris:
Beste allemaal.
Wat heb ik genoten van het opening/feestweekend van Beukersweide.
Na jaren van onzekerheid en vergaderen hebben we nu een prachtig park gerealiseerd en mochten we op dit
nieuwe park alvast ons 40 jarig jubileum vieren.
Op vrijdagavond met de officiële opening van de SSW waarbij ik persoonlijk de huldiging van Els Al het mooiste
moment vond. Natuurlijk zijn er heel veel mensen betrokken geweest bij de bouw en hebben belangrijke taken
verricht, maar Els heeft er al vele jaren vrijwilligers werk bij Beukersweide op zitten en heeft het in mijn ogen heel
erg verdiend.
Op zaterdagmiddag was het genieten in de zon tijdens een gezellige en goed bezochte receptie waar onze 40
jarige jubilarissen in het zonnetje zijn gezet.
Tijdens het feest op de zaterdagavond werden we als bestuur in het zonnetje gezet ( erg attent) en kregen we van
de leden een mooi bedrag aangeboden om iets moois mee te doen voor het clubgebouw.
Dinand Marsman is gehuldigd als vrijwilliger van het jaar. Zeer verdiend, volgens mij heeft hij tijdens de bouw zo’n
beetje op het park gewoond.
Op zondag mocht ik mijn kwaliteiten als toernooileider testen samen met Cor Al ( die natuurlijk al wel zeer
ervaren is) tijdens het eerste familie toernooi. Ook hier waren de weergoden ons goed gezind en kunnen we
terugkijken op een zeer geslaagde dag.
Ik hoop dat we nog vele jaren met flink veel leden( het werven van nieuwe leden zal een volgend punt van
aandacht zijn waarbij u als lid mooi kunt helpen door anderen te enthousiasmeren) van ons mooie park mogen
genieten.
Groetjes Natasja Geerdink,
Secretaris.
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Technische Commissie – 2015
De TC was al enige tijd op zoek naar vervangers. Wij zijn erg blij dat de TC wordt versterkt met een 4-tal dames.
Wij verwelkomen in ons team Margriet van Loevezijn, Arlette Getkate, Laura Hofman en Carine Wijnstra. De
precisie taakverdeling is nog niet bekend, maar zij zullen zich o.a. gaan bezighouden met jeugdzaken en
ledenwerving en –behoud.
Lageveld toernooi
Op het moment dat ik dit stukje schrijf (zondag 4 oktober) heb ik net met mijn dochter Maartje meegedaan aan
het 1e Lageveld toernooi. Een nieuw toernooi en direct al een groot succes. Elk Beukersweide lid mocht één
introducé meenemen, met als enige voorwaarde, dat hij of zij minimaal 25 jaar jonger of ouder moest zijn. Onder
prachtige weersomstandigheden werden er mooie partijen gespeeld van elk een half uur. Er hadden zich 26
teams ingeschreven en de teams waren door de organisatoren (Jacqueline, Margriet en André) ingedeeld op
speelsterkte. Dit varieerde van niveau rood en groen tot speelsterkte 4 / 5 (Neeltje en Bram). Naast de
gezelligheid van dit toernooi hopen wij natuurlijk ook dat de introducés door het tennisvirus worden gegrepen en
zij lid gaan worden van WTC Beukersweide.
Clubkampioenschappen
Van woensdag 16 september tot zondag 20 september werden dit jaar de clubkampioenschappen georganiseerd.
De opkomst van een 70-tal leden was redelijk, maar in verhouding tot ons ledenaantal moet dit beter. Wij hopen
volgend jaar dat meer (alle) leden mee gaan doen met de clubkampioenschappen.
De clubkampioenschappen zijn gestart op woensdagavond onder slechte omstandigheden, veel (en soms heel
veel) regen. Maar het mooie was, dat geen enkele partij niet is uitgespeeld, iedereen ging zonder morren de baan
op, en de eerste dagen kwamen de winnaars en verliezers soms door en door nat van de baan. Gelukkig waren de
omstandigheden in het weekend stukken beter, en werden er prachtige finalepartijen gespeeld. De uiteindelijke
winnaars zijn:
HE5
1 Raymond Roeloffzen
2 Barry Meijer
HD6
1 Francis Peeters / Harald Timmerman
2 Wim Boom / Henk Meijer
HD7
1 Cor Al / Erik te Wierik
2 A. Olthuis / J.H.G. te Wierik
HE8
1 F. Roo
2 Gerrit Toenink
DD8
1Suzan Kenkhuis / Judith Stam
2 Jose Smit / Rianne De Visser
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DD5
1 Neeltje Dikkeschei / Arlette Getkate
2 M.D. van Erkelens / M. van Loevezijn
GD6
1 Jeroen Gerrits / Neeltje Dikkeschei
2 Hans de Visser / Marieke Sjoers
GD7
1Rien Hoevink / Evelien Korblet
2 Dedy Go / Laura Hofman
HD8
1 Wim Bots / G.G. van Dijk
2 G.F. Meenhuis / H.J. Schipper
GD8
1. Paul Padberg / Annemarie Padberg
2 D. ten Harkel / Coby ten Harkel-Hollander

page 7

Competitie

Momenteel zijn er 6 teams van onze vereniging druk in de najaar competitie . Twee damesteams op donderdag,
een herenteam op de vrijdagmiddag, een mixteam en een herenteam op de vrijdagavond en tot slot een mix op
de zaterdagmiddag. Zo aan de resultaten te zien zijn er leuke partijen gespeeld.
Als TC kregen wij wel te horen dat de afstanden wel groot waren. Uiteraard werd dit meegenomen naar de VCL
vergadering in Zwolle, waar André Dikkeschei namens onze vereniging naartoe is geweest. Onze klacht was niet
de enige, veel andere verenigingen die daar ook waren confronteerden de delegatie van de KNLTB met hetzelfde
fenomeen. In deze VCL vergadering werd ook een analyse gegeven van de terugloop van de deelname in de
voorjaarscompetitie. De jeugd op zondag loopt schrikbarend terug, maar er is een nieuwe tendens bij de
competities en dat is de zeer grote stijgende lijn van het tennissen op de vrijdag!
Verder kwam aan de orde dat er experimenten worden gedaan om met de voorjaarscompetitie van 2017 te gaan
tennissen op tijd, ongeveer in de stijl van koaleneuzen en FTO. Hier kwam veel reactie op vanuit de zaal. “De
ondergang van de competitie” de gezelligheid en het heroïsche strijdgevoel wordt de das omgedaan”. De reden
waarom ze met dit experiment aan de gang willen is de factor tijd. Veel competitiespelers willen niet meer bij
“nacht en ontij” op pad voor het tennis. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte met de ontwikkelingen en
spreek mij ( André Dikkeschei) er maar op aan wat jullie ervan vinden, zodat ik ook weet waar onze “peilstok”
staat in deze kwestie.
Tot slot kwam ook de extreme spelverruwing in de competitie aan de orde. Er schijnen seniorenwedstrijden
geweest te zijn die zo uit de hand liepen dat ze definitief werden gestaakt en dat de betrokken spelers elkaar
daarna via social-media nog zaten te bedreigen, dat het in sommige gevallen zo erg werd dat er aangifte bij de
politie werd gedaan! Laten we hopen en we gaan ervan uit dat dit binnen onze vereniging niet zal plaatsvinden.
Harry Embsen en André Dikkeschei
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Van onze ABC commissie:
Tijd voor een cultuurverandering, tijd voor vernieuwing!!!
We krijgen als ABC regelmatig de vraag waarom de kantine op doordeweekse avonden (met name na de
zomerperiode) zo vaak dicht is. Het antwoord hierop laat zich redelijk snel raden. Het is voor de ABC steeds
lastiger om hier mensen voor te vinden. In het verleden hebben we hier de nodige moeite voor gedaan, maar
helaas heeft Beukersweide niet de cultuur dat we na het tennissen nog even wat gaan drinken met elkaar. De
mensen van de bardienst staan dan vaak een hele avond alleen achter de bar voor een enkele kop koffie. Op zich
dus wel begrijpelijk dat het steeds lastiger wordt.
Maar nu we op het nieuwe park zitten, kunnen we hier met z’n allen ook verandering in aanbrengen! Kom na het
tennissen eens een kop koffie drinken, wat fris of een pilsje. Hiermee wordt de club ook nog eens gesteund, en
kunnen alle faciliteiten nog beter worden gemaakt.
Met de komst van het digitale afhangbord, wordt er ook software geleverd voor een bardienst planner. We weten
nog niet exact hoe het werkt, maar we hebben er goede hoop op dat het plannen van de bardienst hierdoor (voor
ons) een stuk makkelijker zal gaan. Het gaat dan ook zeker tot de mogelijkheden behoren om ook de periode na
de zomer weer bardiensten in te plannen.
Helpt iedereen mee aan de cultuurverandering? TOP!!!!
We hebben ook nog een verzoek. Op het moment dat er wél bardienst is, valt het ons op dat Jan en alleman
zomaar even de keuken in loopt. Ondanks dat we allemaal vrijwilligers zijn, en met alle goede bedoelingen, is het
voor de bardienst medewerker wel vervelend. Je loopt elkaar telkens in de weg. Dit kan ons inziens niet helemaal
de bedoeling zijn. Wellicht dat we dit ook met elkaar kunnen afspreken!
PS 1. Wie helpt er nog mee met GROOTMOEDERS HUISGEMAAKTE SOEP?
PS 2. Tijdelijk is er ook herfstbok beschikbaar voor de liefhebbers
Groet Rogier Lagcher
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Belangrijkste activiteiten 2015
Donderdag
Zaterdag

29-10-2015
31-10-2015

Koaleneuzentoernooi
15.00 t/m 17.00 uur Pannenkoekentoernooi

Zondag
Donderdag
Vrijdag

8-11-2015
12-11-2015
27-11-2015

Snert/Slot toernooi
PPC
Koaleneuzentoernooi
KNC
Deadline kopij Weidepraat // Nieuwsbrief + extra editie
RED

Donderdag
Maandag
Donderdag
Vrijdag

3-12-2015
7-12-2015
17-12-2015
18-12-2015

Koaleneuzentoernooi
Verschijnen Weidepraat // Nieuwsbrief
Koaleneuzentoernooi
55+ toernooi met Stampottenbuffet

KNC
RED
KNC
PPC

Woensdag

6-1-2016

Ledenvergadering + Nieuwjaarsreceptie

BEST
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