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Nu de meeste leden van Beukersweide weer terug zijn van een welverdiende vakantie is het weer tijd om u even
bij te praten middels deze korte nieuwsbrief.
Het traditionele 80+ toernooi is weer heel succesvol verlopen mede door het prachtige zomerweer. Wel waren er
beduidend minder deelnemers dan voorgaande jaren maar ik ga er van uit dat dit eenmalig was en hoop dat er
volgend jaar weer ouderwets veel deelnemers zich aanmelden.
Ondanks de vakantieperiode en het hele mooie weer viel het op dat er elke avond wel mensen aan het tennissen
waren, en vooral de zomerstopleden waren erg actief.
De maand september staat weer bol van de activiteiten georganiseerd door de verschillende commissies.
Ook de najaarcompetitie begint half september weer en deze competitie wordt steeds populairder gezien het
aantal van 11 teams die zich hebben ingeschreven. Dit alles brengt wel met zich mee dat er vooral in september
en begin oktober op de donderdag en vrijdagavond vrijwel geen banen beschikbaar zijn om vrij te spelen. Zie
hiervoor de agenda op de website.
Voor veel meer informatie over de competitie of les/trainingen en voor ander nieuws verwijs ik u graag naar onze
website www.beukersweide.nl/ en kijk dan ook met name even naar de activiteitenagenda voor evenementen.
Henk Meijer
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Beste leden,
Midden in de vakantietijd een Nieuwsbrief! Waar kunnen we het dan over hebben?
Het weer heeft iedereen genoeg beziggehouden dus dat is niet bijzonder om het daar
over te hebben. Bij tennisverenigingen met een grasbaan daar hebben ze het elke dag
over het weer. Maar gelukkig hebben wij geen grasbanen. Jan Hessink hoefde alleen
de planten water te geven. Maar het warme weer heeft er wel voor gezorgd dat de
koelinstallatie van de koelcel defect is geraakt en dat nog wel op de eerste dag van het 80+ toernooi. Dit ongemak
hebben we het met behulp van inventieve leden heel goed en praktisch op kunnen lossen. Al met al kunnen we
toch terugkijken op een wederom goed georganiseerd en verder goed verlopen 80+ toernooi dat vele mooie
partijen kende en hele goede kampioenen. Chapeau!
Ondanks het warme weer zijn de voorbereidingen voor de komende maanden gewoon doorgegaan. Er staan veel
zaken op de agenda: de Najaarcompetitie, Stratentoernooi, Koale Neuzen, kaarten en bridgen, 55+ tennis dag,
vriendjes/vriendinnetjes-dag , ouder/kind toernooi, clubkampioenschappen, de vrijwilligersavond en natuurlijk de
nieuw opgezette Bedrijvencompetitie. Genoeg activiteiten om gezellig aan mee te doen. Dus schrijf je in en je
bent verzekerd van een aantal leuke en sportieve uren.
We hebben weliswaar 400+ leden maar we willen er graag meer. Daarom is er een PR/communicatieplan
opgesteld. De uitvoering van dit plan moet er voor zorgen dat we minstens 1x per maand een artikel over
Beukersweide in de schrijvende pers en op social media krijgen, Dit alles om onze activiteiten te promoten en
Beukersweide nog meer onder de aandacht te brengen.
De alarminstallatie werkt! Het heeft de leverancier heel wat hoofdbrekens en tijd gekost om het geheel werkend
te krijgen. Nu het werkt kunnen we ook onze opstalverzekering polis laten aanpassen zodat de standaard
voorwaarden weer op ons van toepassing zijn.
We zien bij een aantal tennisverenigingen om ons heen en verder in de regio dat er Padelbanen worden
aangelegd. Inmiddels heeft Topspinners, Quick, Veenhorst, Hardenberg en TV Rijssen de beschikking over 1 of 2
Padelbanen. Ik ben bij de opening van de Padel-baan in Rijssen geweest.
Padel is een balspel dat het midden houdt tussen tennis en squash. Het wordt gespeeld in een kooi waarvan de
achterwand en deels de zijwanden van glas zijn. Deze wanden kunnen gebruikt worden tijdens het spel. Je speelt
met een speciale racket. Kortom het is anders dan tennis maar kan als aanvulling op het spelaanbod dienen. De
aanleg van een baan kost €50.000.
Men heeft er hoge verwachtingen van. Ook de KNLTB schrijft enthousiaste verhalen.
Het is een opkomende sport en wordt door verenigingen aangegrepen om de terugloop in ledenaantal te
stoppen. Als bestuur hebben we onze bedenkingen of dit de richting is die ons grotere aantallen leden zal
brengen en of je de investering terug gaat verdienen. Voorlopig zijn er genoeg initiatieven om ons ledenaantal op
peil te houden dan wel te vergroten.
Alhoewel het heel goed gaat met de vereniging is er toch een punt van aandacht. Er blijven posities vacant in het
bestuur en in de commissies. Ik heb dit al vaker genoemd en dit punt van aandacht blijf ik in de Nieuwsbrief
volhouden totdat alle posities in bestuur en commissies bezet zijn. Dus zowel in het bestuur als in de diverse
commissies zijn vacatures. Graag doe ik een beroep op u om zich te melden om een bijdrage aan onze vereniging
te leveren. Dat kan door zitting te nemen in het bestuur dan wel commissies maar ook door je aan te melden om
af en toe te helpen bij een activiteit. We hebben enthousiaste commissies met veel ideeën en creativiteit en een
dynamisch bestuur, dus schroom niet en meld je aan!!
Met vriendelijke tennis- en sportgroeten
Harry Büter
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Van de Technische Commissie
Na een van de warmste zomers ooit is de zomervakantie weer (bijna) voorbij en kunnen we ons opmaken voor de
2e helft van 2018 vol met verschillende tennisactiviteiten.
Najaarcompetitie en World Tour
De najaarcompetitie en de World Tour voor de jeugd staan op het punt te beginnen! Vanaf half september nemen
we met 11 seniorenteams (1 op vrijdagochtend, 9 op vrijdagavond en 1 op zaterdag) en 2 jeugdteams (op
zondagochtend) deel aan de competitie. Op zondag 9 en 16 september zijn we hostvereniging voor de 2
jeugdteams. 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. Deelnemers: Heel veel succes en plezier in de competitie!
Clubkampioenschappen
De Clubkampioenschappen staan gepland van 5 tot en met 9 september. Bij het schrijven van de nieuwsbrief
hebben we nog niet veel aanmeldingen binnen, dus het is nog even spannend of ze door zullen gaan of niet, maar
we hopen natuurlijk van wel!
Bedrijvencompetitie
Dit jaar organiseren we voor het eerst de bedrijvencompetitie. Op de 4
donderdagen in september zullen verschillende bedrijven het tegen elkaar
opnemen op de tennisbaan. Na afloop is er tijd om te netwerken onder het genot
van een hapje en een drankje. Op de 4 donderdagen in september zijn er van
18:00 tot 20:00 uur 4 banen gereserveerd voor deze competitie. Wil je als bedrijf
deelnemen met een team? Neem contact op met Eddy Nijland via
tc@beukersweide.nl. Er zijn nog maar een paar plaatsen vrij en
VOL=VOL!

Stratentoernooi
Zondag 23 september wordt voor de 3e keer het stratentoernooi georganiseerd. Gezellig tennissen samen met je
buurtjes. Een team moet bestaan uit minimaal 4 personen. Aanmelden kan nog via tc@beukersweide.nl.
Oud(er)/kind Toernooi
Zondag 4 november organiseren we het oud(er)/kind toernooi. Een gezellig dubbeltoernooi waar je tennist samen
met je opa, zoon, tante, vader, buurvrouw, nichtje;
wat je maar leuk vindt. Als
het leeftijdsverschil tussen beiden maar minimaal 25
jaar is. Voorgaande jaren
was dit toernooi een groot succes waarbij we leuke
combinaties voorbij hebben
zien komen. We willen je graag uitnodigen om dit
jaar (misschien wel weer)
mee te doen. Meer informatie volgt snel via mail,
maar reserveer de datum
vast in je agenda!
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Helpende handjes gevraagd!
Zoals jullie hierboven hebben kunnen lezen zijn we als TC druk bezig
met het organiseren van verschillende activiteiten. Voor onze
huidige leden, maar ook om nieuwe leden te werven. We kunnen
daarbij altijd hulp gebruiken. Want hoewel we binnen de TC niet
vies zijn van een (afscheid)feestje op z’n tijd hebben we dit jaar al
afscheid genomen van André Dikkeschei en Carine Wijnstra en zal er
op korte termijn een datum worden gepland voor het afscheid van
Harry Embsen en Rien Tempert. De TC is daarmee redelijk
uitgedund, dus het zou fijn zijn hier weer nieuw bloed aan toe te
kunnen voegen. 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 Harry en Rien alvast heel erg bedanken voor hun inzet voor de club!
TC Beukerweide
Laura Hofman, Eddy Nijland, Margriet van Loevenzijn, Arlette Getkate en Griet Spits

Koale Neuzen- en kaartcompetitie.
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De zomer is nog lang niet voorbij, een mooie herfst (liefst met een indian summer)
moet nog beginnen maar de voorbereidingen voor de Koale Neuzencompetitie en de
bekende kaartavonden zijn al weer in volle gang.
Doordat we dit najaar met meer gebruik van de banen rekening moeten houden voor
o.a. de bedrijvencompetitie en de wekelijkse tennislessen is de indeling van de
wedstrijden van Koale Neuzen aangepast. Op sommige avonden zullen we zowel
buiten als binnen actief zijn in de vereniging.
In goed overleg met de TC en de kaartcommissie hebben we een indeling kunnen
maken.
Dat betekent ook dat de wedstrijdleiding tijdens de Koale Neuzen afwisselend in handen is van de TC en de KNcommissie.
We spelen evenals vorig jaar in 3 poules met 4 teams per poule.
De banen 1 tot en met 4 zijn bedoeld voor de Koale Neuzen. Baan 5 en 6 zijn gereserveerd voor de tennislessen.
In september (2 avonden) wordt er alleen gespeeld van 20.30 tot 22.00 uur. De overige wedstrijden worden
gespeeld tussen 19.00u en 22.00 uur.
Verderop in de nieuwsbrief vind je de teamindeling en het wedstrijdschema voor de Koale Neuzen.
Omdat niet duidelijk is in hoeverre het vermelden van telefoonnummers privacy gevoelig is zijn deze niet
vermeld. De aanvoerders van de 12 teams krijgen ook een mail met daarin wel de telefoonnummers. Aan hen de
taak om per wedstrijdavond een team samen te stellen. Degenen die meedoen met Koale Neuzen zullen door hun
aanvoerder benaderd worden in verband met mogelijke verhinderingen.
(Het team de Stamppotters zijn trouwens nog op zoek naar een aanvoerder).
Wat in ieder geval blijft is de aanvoerders-app. We hebben gemerkt dat hier goed gebruik van wordt gemaakt.
Ook weten we dat de teams vaak zelf ook over een groepsapp beschikken.
De aanvoerders-app is bedoeld om bij een ander team een vervang(st)er te vragen op het moment dat een team
zelf een speler/speelster te kort komt. De app is inmiddels geactualiseerd en de juiste aanvoerders hierin zijn
opgenomen.
Zijn er vragen of opmerkingen over de schema’s mail dan naar koaleneuzen@hotmail.com Wij proberen dan zo
snel mogelijk te reageren.
Namens de Koale Neuzencommissie en de kaartcommissie,
Herman Wever
Johan Braakman
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Beukbridge 2018-2019
De zomer is (bijna) voorbij, dus wordt het tijd dat de indoor-activiteiten
weer in beeld komen.
Ook het komend seizoen kan iedereen die kan bridgen en (ev. rustend) lid
is van Beukersweide tijdens de winterperiode weer meedoen. Ans Lagcher
heeft aangegeven dat ze graag wilde stoppen met de organisatie. Dat was
natuurlijk even slikken; Ans heeft heel veel gedaan voor de oprichting en
verdere activiteiten van het bridgen bij Beukersweide. Zij zorgde altijd dat
ze bij de telefoon zat voor afmeldingen zodat de indeling goed zou
verlopen. Ook heeft ze al die jaren de hapjes verzorgd, met of zonder hulp
en veel sleepwerk verricht met de attributen. Wij zijn haar veel dank verschuldigd
Gelukkig
hebben een aantal vrijwilligers zich opgeworpen om de vervanging van Ans gestalte te geven.
Let op! Het komend seizoen zal iets anders beginnen dan we gewend waren. Er ging het afgelopen jaar een aantal
stemmen op om de einddrive in het paviljoen van Beukersweide te laten plaatsvinden. Om eens ervaring hiermee
op te doen, hebben we besloten om het aantal keren bridge dit jaar uit te breiden met een openingsdrive in
september. Deze drive zal dienen als experiment om te kijken hoe dit uitpakt. Wij horen na afloop graag hoe jullie
dit hebben gevonden.
Ook belangrijk! De eerste competitiedag is op de tweede woensdag in oktober. De tweede competitiedag is
gepland op de tweede vrijdag in november (zie overzicht hieronder). Dit i.v.m. de Najaar competitie die op dat
moment wordt gespeeld.
Tot slot! Als er mutaties zijn (adresverandering, e-mail, verandering van partner e.d.) neem dit zo snel mogelijk
contact op met Jan Jans (571937) of Christien Marsman (573698).
Data:
Openingsdrive: Woensdag 19 september
10.00 uur in het paviljoen van Beukersweide
Woensdag 10 oktober 19.00 uur aanwezig
Vrijdag 09 november 19.00 uur aanwezig
Vrijdag 07 december 19.00 uur aanwezig
Vrijdag 04 januari 2019 19.00 uur aanwezig
Vrijdag 01 februari
19.00 uur aanwezig
Vrijdag 01 maart
19.00 uur aanwezig
Einddrive :
Woensdag 15 mei
10.00 uur aanwezig
GRAAG OM 19.00 uur ook echt AANWEZIG ZODAT WE OM 19.15 uur MET BRIDGEN KUNNEN BEGINNEN
Geen lid van onze bridgeclub en toch interesse: bel dan even met
Jan Jans (571937) of Christien Marsman (573698).
Namens het hele team:
Ria Stegehuis
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Wedstrijden schema koaleneuzen 2018-2019

Datum

Banen
1 en 2

Poule
A

3 en 4

B

Sneeuwkanonnen

IJskonijnen

1 en 2

C

Nooitgedacht

IJsbergen

3 en 4

A

Sneeuwvlok

IJsbrekers

1 en 2
3 en 4
1 en 2

B
C
B

IJskonijnen
IJspegels
Sneeuwkanonnen

Winterpeentjes
Stamppotters
IJsboertjes

20.30

3 en 4

A

Sneeuwschuivers

Sneeuwvlok

19.00
19.00
20.30

1 en 2
3 en 4
1 en 2

A
C
B

Apres Ski
Nooitgedacht
IJsboertjes

IJsbrekers
IJspegels
Winterpeentjes

20.30

3 en 4

C

IJsbergen

Stamppotters

19.00
19.00
20.30

1 en 2
3 en 4
1 en 2

A
B
A

Sneeuwschuivers
Sneeuwkanonnen
Apres Ski

IJsbrekers
Winterpeentjes
Sneeuwvlok

3 en 4

C

Nooitgedacht

Stamppotters

Banen
1 en 2
3 en 4
1 en 2

Poule
B
C
B

20.30

3 en 4

A

Apres Ski

Sneeuwschuivers

19.00
19.00
15 nov.
20.30

1 en 2
3 en 4
1 en 2

A
C
B

Sneeuwvlok
Nooitgedacht
IJsboertjes

IJsbrekers
IJsbergen
IJskonijnen

20.30

3 en 4

C

IJspegels

Stamppotters

19.00
19.00
29 nov.
20.30

1 en 2
3 en 4
1 en 2

B
A
A

Sneeuwkanonnen
Sneeuwschuivers
IJsbrekers

IJsboertjes
Sneeuwvlok
Apres Ski

3 en 4

C

IJspegels

Nooitgedacht

20 sept.

27 sept.

4 okt.

11 okt.

18 okt.

Tijd
20.30
20.30
20.30
20.30
19.00
19.00
20.30

Leiding
KN

TC

KN

TC

KN

20.30
Datum

1 nov.

Tijd
19.00
19.00
20.30

20.30

Leiding

KN

TC

KN
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6 dec.

19.00
19.00
20.30

1 en 2
3 en 4
1 en 2

B
C
B

IJskonijnen
Stamppotters
IJsboertjes

Winterpeentjes
IJsbergen
Sneeuwkanonnen

3 en 4

A

Sneeuwschuivers

IJsbrekers

Banen
1 en 2
3 en 4
1 en 2

Poule
A
C
B

20.30

3 en 4

C

Ijspegels

IJsbergen

19.00
19.00
20.30

1 en 2
3 en 4
1 en 2

B
A
A

Sneeuwkanonnen
Apres Ski
Sneeuwvlok

Ijskonijnen
Sneeuwschuivers
IJsbrekers

20.30

3 en 4

C

IJsbergen

Nooitgedacht

19.00
19.00
20.30

1 en 2
3 en 4
1 en 2

B
C
A

Winterpeentjes
IJspegels
Sneeuwvlok

IJsboertjes
Stamppotters
Sneeuwschuivers

20.30

3 en 4

B

Sneeuwkanonnen

IJskonijnen

19.00
19.00
20.30

1 en 2
3 en 4
1 en 2

A
C
B

Apres Ski
IJspegels
IJsboertjes

IJsbrekers
Nooitgedacht
Winterpeentjes

3 en 4

C

Stamppotters

IJsbergen

Banen
1 en 2
3 en 4
1 en 2

Poule
A
B
C

3 en 4

A

Sneeuwvlok

Apres Ski

1 en 2

B

IJskonijnen

IJsboertjes

3 en 4

C

IJspegels

IJsbergen

TC

20.30

Datum

13 dec.

10 jan.

24 jan.

7 feb.

Tijd
19.00
19.00
20.30

Leiding

KN

KN

TC

TC

20.30

Datum

14 feb.

Tijd
19.00
19.00
20.30

Leiding

KN

20.30

28 feb.

19.00
19.00

KN
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TEAMINDELING KOALE NEUZEN 2018 – 2019
POULE A

TEAM:
SNEEUWSCHUIVERS

TEAM: APRES SKI

telefoon
1. Monique Groeneveld (A) 0615284943
2. Nicolle Gerrits
3. Arlette Getkate
4. Hans Groeneveld
5. André Mollink
6. Ferrie de Roo
7. Rogier Lagcher
8. Jan Hessink

0615875897
0644162081
0653745543
572021
0634592104
0627482388
0628963921

TEAM: SNEEUWVLOK

telefoon
1. Neeltje Dikkeschei
(A)
2. Harry Embsen
3. Ans Lammers
4. Marit Schaafsma
5. Jan Grootelaar
6. Jeroen Baake

576924 /
0653117444
579367
571813
698088
0646235632
0613464455

TEAM: IJSBREKERS
Telefoon

1. Francis Peeters (A)
2. Marieke Sjoers
3. Margriet van Loevezijn
4. Marcel Krul
5. Daniëlle Henning
6. Erik Kleinjan
7. Mariska Baake
8. Benjamin Eksen

0622262854
0623647186
577497
824740
582223
577970
0620797166
0629021580
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mirjam Erkelens(A)
Roy Lesscher
Harald Timmerman
Marlou Go
Annemieke Henning
Judith Mulder
Hans de Visser

0633602955
0630984084
0619831972
0641991081
0619266038
0628611423
870759
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POULE B

TEAM:
SNEEUWKANONNEN

TEAM: IJSKONIJNEN

telefoon
1. Harry Büter (A)
2. Jeroen Bezemer
3. Bas Klok
4. Annelies Otten
5. Debbie Hemmink
6. Anja Remmers
7. Herrold Boddeman

0621859932
0640984557
0641574645
0653542941
0623040325
575771
0650237821

TEAM: IJSBOERTJES

telefoon
1. Henk Schipper (A)
2. Rien Hoevink
3. Herman Wever
4. Carine Wijnstra
5. Judith Kippers (R)
6. Laura Hofman
7. Eva Tibben

TEAM: WINTERPEENTJES

telefoon
1. Dedy Go (A)

0652592464

2. Henk Timmerman
3. Brenda Go (R)
4. Rianne de Visser

578512
0643992760
870759 /
0612127566
0616523899
0653741170
707100
0612285599

5.
6.
7.
8.

Nadine Molkenboer
Sanne Hoek
Marianne Timmerman
Jan Veneman

0645143299
0640383658
0653228570
0643013578
0653120217
0651416277
0614345958

telefoon
1. Alexandra
Broekhuizen(A)
2. Jan de Romph
3. Willem Boonstra
4. Annemarie Padberg

0648368577

5.Paul Padberg
6.Rimke Vos

0622501370
0623636560

0644322762
0620407297
577320

Reserve voor de B-poule:
Eddy Nijland, telefoon 06-30025770,
Ester Boes,
telefoon 06-24617520,
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POULE C

TEAM: NOOITGEDAGT

TEAM: IJSBERGEN

telefoon
1. Henk Vaanholt (A)
2. Nicolette Slomp
3. Jan Klok
4. Twan Leyte
5. Suzan Nillezen
6. Sylwia Stammis
7. Tomasz Oldak
8. Lauren Timmerman *

575348
0637558118
0642052957
577789
0651706471
0683602960
0684842836
0619831972
707100

TEAM: IJSPEGELS

telefoon
1. Sander Bergboer (A)
2.
3. Janine Moes
4. Olga Nijenhuis
5. Anne Bloemendal
6. Sanne Zandhuis
7. Eduard Pijlgroms
8. Bert Oude Booijink

0630180786
0618397569
800584
0629414764
0653913949
0648080585
0642139036

TEAM: STAMPPOTTERS
telefoon

telefoon

1. Wim Bots (A)

0647372427

1. Bert Zandhuis

575969 /
0645271413

2. Niek Barten
3. Alfons Lipman
4. Marieke Bots
5. Antoinette Dijkers
6. Angela Woolderink

572349
0637661792
0611446992
571318
0615401791

2.
3.Gerrit Sonder
4. Wim te Lintelo
5. Judith van Dijk
6. Gerard van Dijk

0625182177
0641039943
0620004791
573031

7. Marielle Rouweler
8. Johan te Wierik

0610002209
0653423000

7. Marlous Otten
8. Kiki Zandhuis

753827
0637644859

Reserve voor de C-poule
dames
Solenn Bos,
telefoon 06-36220317 *=Telefoonnummer van Harald Timmerman
Irma Zandhuis,
telefoon 06-45271413
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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.
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