WEIDEPRAAT
Digitale nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide
Uitgave: April 2019 Jaargang 8 nr. 1

Voor u ligt de nieuwsbrief van april 2019
De winter is (gelukkig) voorbij en het voorjaar is goed begonnen met af en toe prachtig weer. Het koale
neuzentoernooi 2018-2019 zit er alweer op en de clubkampioenschappen 2019 zijn ook al weer gespeeld (zie het
verslag van de TC). Ook het kaartseizoen (klaverjassen / Jokeren en het Bridgen) is weer ten einde.
De competitie staat ook op het punt van beginnen en dat betekent dat er vanaf 6 april op diverse avonden en
dagen gespeeld gaat worden en er dus niet altijd receatief gespeeld kan worden. Op de kalender op de website is
te zien wanneer er competitie wordt gespeeld. Check dus de kalender wanneer je wilt gaan tennissen!
Elke maandagavond wordt door de T(echnische) C(ommissie) een Toss avond georganiseerd van 19:00 uur tot
21:00 uur. Gedurende deze tijd zijn de banen alleen beschikbaar voor de tossavond en eventuele lessen. Elk half
uur kun je instromen want om het half uur wordt er gewisseld van tegenstanders. Aan de hand van uw pasje
word u telkens ingedeeld in groepjes. Voor nieuwe leden is dit de ideale manier om mensen van de vereniging te
leren kennen en om een tennismaatje te vinden.
Het 80+ dubbeltoernooi gaat veranderen. Zie artikel elders in de nieuwsbrief. Voor veel meer informatie over de
competitie of les/trainingen en voor ander nieuws verwijs ik u graag naar onze website
http://www.beukersweide.nl en kijk dan ook met name even naar de activiteitenagenda voor evenementen.
Ondergetekende zoekt eigenlijk een nieuwe redacteur voor de nieuwsbrief. Denk je dat jij hiervoor wel geschikt
bent en heb je eventueel een beetje ervaring met het maken van nieuwsbrieven dan nodig ik je van harte uit om
een keer een afspraak met mij te maken.
Henk Meijer
webmaster@beukersweide.nl

WTC Beukersweide nieuwsbrief april 2019

page 1

van de voorzitter
Dat we binnen de vereniging veel leden hebben die af en toe wat voor de club willen
doen dat hadden we als bestuur wel gehoord. Dat er zoveel mensen zijn die af en toe
mee willen helpen heeft ons verrast. In totaal hebben 50 leden aangegeven dat ze
gebeld mogen worden als er ondersteuning nodig is! We mogen 10 leden bellen voor
alle werkzaamheden. Van de anderen gaven er 19 leden hun voorkeur voor TC
activiteiten, 5 voor ABC, 7 voor de Onderhoudsploeg, 7 voor de PPC, 4 voor de Promotie en Sponsoring, 1 voor de
55+ en 1x voor de 80+. Sommigen hebben zich zelfs voor meerdere activiteiten opgegeven. Ook heeft er zich een
fotograaf gemeld die onze activiteiten wil vastleggen. Voor de commissie promotie en sponsoring kregen we 2
aanmeldingen. Deze opgaves staan nog los van de velen die bardienst willen draaien. Kortom een resultaat om
trots op te zijn.
Met Ambulare hebben we de eerste jaarlijkse evaluatie gehouden. Zowel bij Ambulare als bij Beukersweide zijn
de ervaringen over de gang van zaken over het afgelopen jaar positief. Ambulare heeft aangegeven dat ze ook
graag hun jaarvergadering en de vrijwilligersavond bij Beukerweide willen organiseren. Ze gaan dus vaker gebruik
maken van het clubgebouw, uiteraard onder de voorwaarde dat tennis voor gaat. Er staat een hogere jaarlijkse
vergoeding tegenover. Een voorbeeld-samenwerking zoals ook al in de Wiezer stond.
Dit jaar hebben we ons ook weer ingeschreven voor de Rabo clubkasactie. Het thema is dit jaar bar/gezonde
kantine. Dus hou de mailing van de RABO in de gaten en stem op Beukersweide!
Op het park was en is het druk met activiteiten zoals het Koale Neuzen toernooi, het Openingstoernooi, de
themalessen en in het laatste weekend van maart de clubkampioenschappen. Al deze activiteiten zorgen er voor
dat iedereen goed ingespeeld is voor de competitie! Dat daar goed aan wordt gewerkt blijkt wel op de
dinsdagavond. Dan is het dringen om te kunnen spelen. Om het thuis afhangen en afhangen op de baan beter op
elkaar af te stemmen zijn er enkele nieuwe regels ingevoerd. Zo zijn de tijden voor een enkelspel nu 45 min en
voor een dubbel 1 uur. Deze regels worden duidelijk als je gaat afhangen.
Dit voorjaar staan er de nodige activiteiten voor de jeugd op stapel. We zijn weer present op de koningsspelen en
gaan tennisclinics voor de schooljeugd verzorgen. Ook stellen we materiaal beschikbaar voor de jeugd zoals ballen
en rackets om de drempel om te komen spelen zo laag mogelijk te maken.
De organisatorische voorbereiding op de competitie is met het houden van de aanvoerdersvergadering afgerond.
Omdat er meer teams op de vrijdagavond spelen dan dat er banen beschikbaar zijn hebben we voor 2
thuiswedstrijden voor 1 team een beroep moeten doen op de binnenbanen in de Stouwe. Jammer genoeg is bij
het begin van de competitie de nieuwe LED verlichting nog niet geïnstalleerd.
Dat zal in mei plaatsvinden. Het duurt wat langer omdat we de nieuwste Philips LED lampen krijgen. Deze lampen
geven minder strooilicht en dat is wel zo prettig voor onze buren.
Ik eindig mijn nieuwsbrief altijd met een oproep om zitting te nemen in het bestuur of commissies.
Eddie Nijland (Bram Dikkeschei) neemt namens de TC en Bert Zandhuis neemt (dit jaar) namens de ABC zitting in
het bestuur. Daar zijn we ontzettend blij mee. Met de potentiele kandidaat voor promotie en sponsoring volgen
nog gesprekken. Zoals bekend stoppen er 2 dames met hun werk voor de TC. Dat is heel jammer. In deze
commissie kunnen we nog wel versterking gebruiken. We hebben enthousiaste commissies met veel ideeën en
creativiteit en een dynamisch bestuur, dus schroom niet en meld je aan!!
Harry Büter
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Van de

De lente is weer begonnen, het wordt weer groen en links en rechts springt er van alles in bloei.
Na het ingaan van de zomertijd kunnen we weer langer in het licht spelen en hoeven de lampen minder snel aan.
Helaas zijn dit nog steeds niet de LED-lampen. Ik verwacht dat deze uiteindelijk pas in juni geplaatst gaan worden.
We hebben een nieuw type lamp nodig i.v.m. het strooilicht naar onze buren en die heeft vertraging bij de
oplevering. We moeten dus nog even geduld hebben.
Daarnaast gaan we weer opnieuw nadenken over zonnepanelen nu de huidige regels rondom terug leveren nog
even blijven bestaan.
Zoals aangekondigd op de ALV hebben we voor de contributie-inning gekozen om dit via KNLTB Collect te doen.
Dat is mij in ieder geval goed bevallen, het overzicht is eenvoudiger en facturen uitzetten kost heel wat minder
werk. Voor de meeste leden ging dit volgens mij ook prima. Er zijn nog maar een paar leden die nog moeten
betalen. Mocht het u nog niet gelukt zijn om te betalen en u heeft wat hulp nodig dan kunt u me altijd
aanspreken, mailen (penningmeester@beukersweide.nl) of bellen (06-28611423) dan help ik u graag.
Daarnaast wil ik graag nog wat promotie doen voor de KNLTB app. Via de app kun je alles rondom het tennis
volgen. Hierin staat clubnieuws, je prestaties, het bardienstrooster, je kunt favoriete teams en spelers instellen en
je kunt baan 3 en 4 vooraf reserveren zodat je zeker weet dat je kan tennissen en nog veel meer. De app kun je
downloaden in de appstore van je mobiel. Als je nog geen login hebt kun je klikken op wachtwoord vergeten en
zo alsnog een login aanmaken. Als je er niet uitkomt dan help ik graag.
Mocht je inmiddels bedacht hebben dat je vanaf januari de nieuwe penningmeester wil worden dan hoor ik dat
natuurlijk ook graag!
Groeten Judith
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Van de Technische Commissie
Inmiddels is 2019 al weer een aantal maanden oud en zijn in maart de tennisactiviteiten georganiseerd door de
TC van start gegaan. De winterlessen zijn afgerond en begin april zijn de zomerlessen gestart.
Clubkampioenschappen
De trend van 2018 (waar de clubkampioenschappen tot twee keer toe niet door
konden gaan door een gebrek aan deelname) zette gelukkig niet door. In het
weekend van 29 t/m 31 maart zijn de Clubkampioenschappen 2019 gehouden! Het
weer was super en we hebben veel mooie wedstrijden gezien. Hieronder per
categorie de winnaars en de runner-up. Alle kampioenen: Van harte gefeliciteerd!

Categorie
Heren dubbel 4
Dames dubbel 4
Gemengd dubbel 5
Heren dubbel 6
Dames dubbel 6
Gemengd dubbel 6
Heren dubbel 7
Dames dubbel 7

Winnaars
Dennis Roeloffzen
Raymond Roeloffzen
Zuzana Kostíková
Griet Spits
Dennis Roeloffzen
Marieke Sjoers
Tino Groeneveld
Erik Posma
Marrit Schaafsma
Jacqueline Teunissen
Jeroen Baake
Mariska Baake
Eddy Nijland
Rick Tukker
Ulrike Brouwer
Rianne De Visser

Runner-up
Francis Peeters
Harald Timmerman
Neeltje Dikkeschei
Arlette Getkate
Francis Peeters
Kim Haverkort
Harry Embsen
Henk Meijer
Sanne Hoek
Sanne Zandhuis
Harry Buter
Judith Mulder
Dedy Go
Henk Timmerman
Esmee Peeters
Lieke Roeloffzen

Voorjaarscompetitie
De voorjaarscompetitie staat (bij het inleveren van de nieuwsbrief) op het punt te beginnen! Vanaf 6 april nemen
we met maar liefst 21 seniorenteams deel aan de competitie. 18 teams in de reguliere voorjaarscompetitie, 2
teams in de 8&9-competitie en 1 team in de zomeravondcompetitie. De jeugd is op zondag 31 maart gestart met
Tenniskids competitie waarin we met teams in de Oranje competitie uitkomen. Op de website is de teamindeling
van de senioren te vinden en in de kalender is te zien op welke dagen er thuis wordt gespeeld. Op 7 en 14 april,
19 en 26 mei zijn we hostvereniging voor de jeugdteams. Check de website dus even of er banen vrij zijn wanneer
je wilt gaan tennissen. Alle competitiespelers: Heel veel succes en plezier in de competitie!
Lessen (een woordje van de trainster Griet Spits)
De winterlessen zitten er weer op en er hebben zich ongeveer evenveel leden weer opgegeven voor de
zomerlessen. Onder deze lessers zit een aantal oude bekenden, maar ook mooi zijn de nieuwe leden, die lid zijn
geworden en les nemen. Ook hebben we weer een groepje 'rood', de jongste jeugd bij de tennisclub, dat gaat
beginnen met de tennislessen. Kortom: laat de zomer maar komen!
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Uitkomsten enquête
Vanuit de TC willen we ieder jaar graag weer een mooi programma op poten zetten voor ál onze leden, van jong
tot oud, van onze beginners tot onze ‘topspelers’! Wij hebben daarom aan jullie gevraagd een korte online
vragenlijst in te vullen. En… dat is goed gelukt! Maar liefst 88 leden hebben de lijst ingevuld en we hebben hier
veel input door gekregen.
Wat wij allereerst leuk vonden om te lezen is dat jullie ontzettend tevreden zijn over wat er georganiseerd wordt,
vanuit de TC, maar zeker ook vanuit de andere commissies. Ook zijn er wat tips; er wordt soms iets te veel
georganiseerd en we kunnen meer aandacht hebben voor onze nieuwe leden (binding met de club). We hebben
ons verder vooral gericht op de Toss en de clubkampioenschappen omdat we zien dat de deelname hiervan terug
loopt. Wat zien we?
Heb jij in 2019 interesse in de
toss?
ja

Wil jij in 2019 meedoen met de
clubkampioenschappen?
ja

nee

nee

40%
47%
53%

60%

Verder:
• Voorkeur toss-avond blijft wékelijks op de maandag
• Voorkeur clubkampioenschappen is in maart/april (38%) alsook mei/juni (43%). TC heeft besloten om het
als opwarmer voorafgaand aan de voorjaarscompetitie te doen, dit bleek dit jaar een succes.
• Blijkt dat 35% van de leden interesse heeft in de Noaberscup (regio Almelo dan wel Rijssen). De TC is in
gesprek met beide regio’s, dit jaar is er helaas geen mogelijkheid (we houden dit voor volgend jaar op de
agenda).
Aankomende activiteiten in 2019 (zie ook activiteitenbord bij de club)
• Op vrijdag 12 april worden de Koningsspelen georganiseerd. Beukersweide zal daar weer aanwezig zijn
om de jeugd in Wierden enthousiast te maken voor de tennissport. Aansluitend zullen we, in
samenwerking met stichting De Welle, net als vorig jaar tennisclinics
organiseren voor alle scholen in Wierden.
•

Op zondag 19 mei organiseren we voor de 4e keer het
stratentoernooi. Gezellig tennissen samen met je buurtjes. In 2018
de Weuste 1 kampioen! Wie gaat hen dit jaar verslaan? Meer
informatie volgt snel, maar reserveer de datum vast in je agenda!
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Helpende handjes gevraagd!
In de laatste nieuwsbrief in december konden we gelukkig melden
dat er nieuwe TC-leden waren gestart waardoor we met een groep
van 8 voortvarend waren gestart aan 2019. Helaas hebben 3 TCleden aangegeven in 2019 afscheid te nemen van de TC. Arlette
Getkate stopt na de voorjaarscompetitie. Haar taken m.b.t. de
competitie worden overgenomen door Bram Dikkeschei. En ook
Laura Hofman en Margriet van Loevezijn hebben aangegeven
respectievelijk in het najaar en per einde jaar te stoppen bij de TC.
We kunnen dus wel wat helpende handjes gebruiken! Lijkt het je leuk om verschillende activiteiten te organiseren
en mee te denken hoe we nieuwe leden kunnen werven? Meld je dan aan voor de TC! Eerst een keer meekijken
op een vergadering of niet vast in de commissie, maar wel beschikbaar om te helpen? Ook dat is meer dan
welkom! Laat het ons weten via tc@beukersweide.nl.
Via deze weg willen we Margriet, Laura en Arlette alvast heel erg bedanken voor hun inzet voor de club!
TC Beukerweide
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Bijna, …. Bijna staat de competitie voor de deur. Nog eventjes wachten en
dan gaat het weer los. Dit betekent dat we het jaar alweer een tijdje
onderweg zijn. Vanuit de ABC zijn de nodige voorbereidingen getroffen
en kunnen we iedereen weer welkom heten.
Maar voordat we het over de competitie gaan hebben, eerst iets van
huishoudelijke aard. Rianne de Visser heeft ons te kennen gegeven een
pas op de plaats te moeten maken. Ze moet (meer dan begrijpelijk) even
aan haarzelf denken. Binnen de ABC hebben we besloten om het met elkaar verder te doen, en vooralsnog niet
actief opzoek te gaan naar een vervanger. Vanaf deze kant willen we Rianne danken voor haar betrokkenheid tot
nu toe, en hopen dat ze in de toekomst weer aansluit.
Dat we niet actief opzoek gaan naar vervanging, wil natuurlijk niet zeggen dat we geen vervanging willen!! Dus als
je onderdeel wilt worden van de ABC, meld je dan bij ons!! Goede krachten kunnen we altijd gebruiken!!
Zoals gezegd staat de competitie weer voor de deur, en daarmee ook het gehele buitenseizoen. Monique en
Nicolle hebben weer hun uiterste best gedaan om de bardiensten ingepland te krijgen. Wanneer je hiervoor
wordt ingepland, krijg je via de KNLTB meerdere mails hierover. Het inplannen van de bardiensten gaat via een
systeem van de KNLTB, en wij kunnen helaas niet ingeven hoe vaak je een herinnering krijgt. Voordeel is wel, dat
je het niet kan missen dát je ingepland staat. :)
Hopelijk geeft iedereen een goed vervolg aan de ingeplande bardiensten, en kan iedereen een drankje aan de bar
halen na het tennissen.
Voor de aankomende competitie is er niet veel veranderd. Wel hebben we de teams op de vrijdagavond verzocht
minder eigen etenswaren mee te nemen. Een aantal jaren geleden hebben we het gedoogd (om de gezelligheid
te stimuleren) dat teams zelf iets mee mochten nemen, maar we zagen dat dit ondertussen een beetje uit de
hand liep.
Na jaren gebruik te hebben gemaakt van De Klok als dranken leverancier, zijn we de afgelopen periode
overgestapt op een andere leverancier. Dijkgraaf Reinders uit Apeldoorn is vanaf nu onze nieuwe leverancier. Een
van de voordelen hiervan is dat we hier zowel de food als de non-food artikelen kunnen bestellen, en we niet
gebonden zitten aan een minimum bestelling. Kortom, fijne voordelen.
Verder heb ik vanaf onze kant niet zo heel veel nieuws. We zijn nog steeds bezig met de verdere aankleding van
de bar. Hierin hebben we al wel weer een stap gemaakt, nu nog de kosten inzichtelijk maken. En zeker weten dat
we hier volledig achter staan. Een heel fijn tennisvoorjaar gewenst, succes met de competitie, en tot in de
kantine!!
Namens de ABC, Rogier Lagcher

WTC Beukersweide nieuwsbrief april 2019

page 8

Beste leden,
De 80+ commissie is alweer bezig met de voorbereidingen van het toernooi dat in week 26 plaatsvindt.
Helaas zien we de laatste jaren een afname van het aantal deelnemers. Om het toernooi voor een groter publiek
aantrekkelijk te maken, hebben we het bestuur voorgesteld om er een open toernooi van te maken zonder “80+
regel”.
Het bestuur heeft hier goedkeuring aan gegeven.
Na 33 jaar zal de vertrouwde naam “80+ dubbeltoernooi” veranderen in “Beukersweide Open”.
Beukersweide Open wordt een open dubbeltoernooi in de speelsterkte 4 t/m 8 met een minimale leeftijd van 17
jaar. Naast de vaste deelnemers, hopen we ook veel nieuwe deelnemers te mogen begroeten in week 26.
Met vriendelijke groet,
De 80+ commissie,
Cor Al
Daniëlle Denkers
Margriet van Loevezijn
André Mollink
Francis Peeters
Rimke Vos
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Dat was het dan weer.
Het Koale Neuzenseizoen 2018/2019 zit er al weer op en de kampioenen zijn bekend.
Alle spelers hartelijk bedankt voor het meedoen en het tijdig voor vervang(st)ers zorgen.
De aanvoerdersapp is daarbij van onschatbare waarde gebleken.
Ook een woord van dank aan de TC die ook een aantal avonden de wedstrijdleiding heeft
verzorgd.
In poule A werden de Sneeuwschuivers wederom onbedreigd kampioen. Zij waren bijna niet te verslaan.
Een mooie uitdaging voor de andere teams in het volgende seizoen. Team Apres Ski werd hier vierde.
In poule B was de strijd spannender. Tot de laatste speeldag waren nog 3 teams in de race voor de
kampioensschaal en de eeuwige roem.
Toen de stofwolken waren opgetrokken bleek dat het team van IJsboertjes aan het langste eind had getrokken.
Hier werd het team Winterpeentjes laatste ook al doordat captain Alexandra een deel van het seizoen
geblesseerd was en er regelmatig invallers nodig waren.
Poule C: hier was het team Stamppotters van Judith met afstand de beste. Net als de Sneeuwschuivers in poule A
bijna niet te verslaan. In deze poule was het team Nooitgedacht de rode lantaarn drager.
Op de slotavond werden de prijzen uitgereikt aan de captains van de kampioenen en de troostprijzen aan de
laatsten in elke poule. Daarnaast kregen alle aanwezige deelnemers een welverdiende prijs. We hopen dat daar
iets moois gaat bloeien. We kunnen weer terugkijken op een mooi seizoen. Helaas konden we geen complete
wedstrijdrondes spelen omdat op 2 banen lessen werden gegeven..
Hopelijk hebben de spelers die les krijgen van Griet gezien hoe leuk het is om mee te doen en dat zij ook volgend
jaar mee gaan doen. We hoefden maar op 1 avond te besluiten om niet te spelen omdat er sneeuw op de banen
lag. Verder was er 1 avond dat een deel van de wedstrijden niet door kon gaan vanwege hevige regen- en
hagelbuien.
Hopelijk doen alle koale neuzenspelers ook volgend jaar weer mee.
Mocht je echter besluiten om te stoppen laat ons dat dan tijdig weten zodat tijdig voor aanpassingen kan worden
gezorgd. Na de prijsuitreiking werd de koale neuzencommissie bedankt door de voorzitter en kregen zij een
attentie.
Met vriendelijke groet,
Alexandra, Nicolette en Herman
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Verslag slotavond van Klaverjassers en Jokeraars.
Wij hebben 14 gezellige kaartavonden afgesloten met mooie prijzen, heerlijke
hapjes en gebak van Sinie.
Elke deelnemer had een prijs, de 1e 3 deelnemers die de beste scores hadden met
klaverjassen of jokeren kregen een VVV bon met een fles wijn.
Daarna mocht elke deelnemer een prijs uitzoeken op de tafels die rijkelijk waren
voorzien met 50 prijzen met van alles en nog wat.
Om 21.30 uur gaf Harry Garrelds en Frans Rosink een prachtige presentatie over Stichting Behoud van het Oud.
Allerlei oude artikelen en ambachten werden doorgenomen en dat zette de kaarters behoorlijk aan het denken.
Ook werden er filmpjes vertoond over het verleden, al met al een geslaagde avond mede dankzij Behoud van het
Oud.
Nadat alle prijzen waren verdeeld heeft Sinie de organisatie, Ans en Johan Braakman, toegesproken namens alle
kaarters. Zij vertelde dat Ans en Johan maanden bezig zijn geweest en stad en land hebben afgezocht om 50
prijzen te bemachtigen. Zij werden verrast met een waardebon van de Keurslager.
Om 23.00 uur ging iedereen tevreden naar huis en ik hoop dat men in september weer gaan genieten van de
kaartavonden.
Geniet deze zomer van, ik hoop mooi weer en de vakanties, en ik zie jullie graag terug in september,
Groetjes,
Johan braakman
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De digitale ideeënbus is de plek waar u suggesties, plannen, voorstellen voor
WTC Beukersweide kenbaar kunt maken. Hierbij moet gedacht worden aan
ideeën of verbeterpunten op het gebied van:
- inrichting park en kantine
- toernooien en wedstrijden
- ledenwerving en behoud
- communicatie
- alle overige gebieden die te maken hebben met tennis en/of WTC Beukersweide
Uw idee wordt tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering (zie agenda op homepage website) besproken en er
wordt gekeken of het uitvoerbaar is.
Stuur uw idee naar: idee@beukersweide.nl
We willen u vriendelijk verzoeken om uw naam en adresgegevens en e-mailadres ook te vermelden zodat we aan
u kunnen terugkoppelen wat we met uw idee hebben gedaan.
We willen u namens het bestuur alvast bedanken voor uw idee.

WTC Beukersweide nieuwsbrief april 2019

page 12

