
TENNISVERENIGING TER AAR 

Nieuwsflitsen Augustus 2016 

Gesprek met de wedstrijdleider van het Open Toernooi 

 Het Aarlandentoernooi 2016 zit er weer op. Tijd om eens kennis te 
maken met de wedstrijdleider Tom van der Pijl. 

Wil je iets over hem lezen? 

Lees meer 

Vertel iets over jezelf, 

 

Ik ben 28 jaar en woonachtig in de Molenstraat in Ter Aar. Ik woon daar samen 
met mijn vriendin. Ik heb de opleiding HBO accountancy gevolgd. 

Hoe lang zit je al in de Open Toernooicommissie? 

Dit is mijn 7e jaar in de commissie. De commissie streefde naar verjonging. Ik 
werd ervoor gevraagd. Het leek me een leuke klus met allemaal jeugdige 
commissieleden. Ik ben nu toe aan mijn 6e jaar als wedstrijdleider. Het is wel 
een ingewikkelde klus om alle deelnemers in te delen en de wedstrijden ervoor te 
plannen. Vooral onvoorziene zaken kunnen wel eens roet in het eten gooien. 
Gelukkig vinden we steeds een geschikte oplossing. Met verregende avonden 
hebben we de beschikking over de tennishal in Nieuwkoop. 



Ben je ook voorzitter van de Open Toernooicommissie? 

Nee, in feite is dat Jan van der Vlugt, alhoewel Jan zich langzamerhand uit de 
commissie terugtrekt. Op een afstandje houdt Jan het een en ander in de gaten. 
Zijn steun en ervaring kunnen we maar moeilijk missen. 

Hebben jullie ook een draaiboek? 

Ja, dat hebben we. Jaarlijks wordt dat op onderdelen aangepast. Er staat een 
goede taakverdeling in voor de ca 10 commissieleden. Men weet wat er gedaan 
moet worden en de afspraken worden goed nageleefd. 

Een verandering is bv is dat er naast betaling met munten ook gepind kan 
worden. Immers, minder contant geld in het clubhuis geeft een veiliger gevoel. 

Hebben jullie nog problemen met de omwonenden gehad? 

Nee hoor, hoewel we natuurlijk wel wat overlast veroorzaken in de vorm van 
meer geluiden en de vele geparkeerde auto’s hebben we geen klachten. De 
bewoners worden met een brief geïnformeerd omtrent de periode, waarin het 
toernooi plaatsvindt. Alles verloopt in goede harmonie. We hebben ook de 
waardering van de wethouder, Guus Elkhuizen. Hij spreekt van een goed 
georganiseerd toernooi. Hij komt er graag kijken. 

Wat is jullie grootste probleem? 

Het grootste probleem voor de wedstrijdorganisatie is het ontbreken van een 6e 
baan. Met deze extra baan zouden we meer mensen kunnen laten deelnemen. 
Nu worden er mensen teleurgesteld, omdat er te weinig banen zijn. 

Dit geldt natuurlijk ook voor de normale trainingsavonden, wanneer er (te) lange 
wachttijden zijn. 

Ben je alle wedstrijddagen op je post als wedstrijdleider? 

Ja, ik ben elke dag aanwezig en doe dan mijn klus. Ik heb geen vakantie 
opgenomen en moet dus overdag ook werken. Wel zwaar, maar ik ben jong en 
kan het wel hebben. 

Doe je zelf ook mee aan het toernooi? 

Ja zeker! In de Herendubbel (HD6) zijn we gekomen tot de halve finale. Ik heb 
ook gemixt (6) en zijn we de eerste ronde eruit gekickt. 

Heb je nog contact met toernooiorganisaties van naburige verenigingen? 

Contact met andere verenigingen is er incidenteel en is merendeels toevallig. We 
trekken ons eigen plan en iedereen is gelukkig zeer tevreden. 

Doe je nog andere dingen voor TV Ter Aar? 



Nee hoor! Open Toernooicommissiewerk is een flinke klus. Daar heb ik wel 
genoeg aan 

Speel je nog andere wedstrijden dan in het Aarlandentoernooi? 

En of! Ik speel de toernooien in Langeraar, Roelofarendsveen, Zevenhoven en bij 
Nieuwersloot in Alphen aan de Rijn. Verder speel ik ook in de voorjaarscompetitie 
in een team 5e klasse landelijk. Bij TAVV voetbal ik ook nog in het 4e team. 

Het Nieuwe Park komt eraan: Welke wensen heb je? 

Ik speel het liefst op gravel. Als er ook ’s winters getennist kan worden dan is 
ook smashcourt een goede optie. Padel (zit tussen squash en tennis in) heb ik al 
eens gespeeld. Reuze leuk als dat er komt. 

Voorspel je een goede toekomst voor TVTA? 

Ik zie het positief in. Ik verwacht dat het aantal leden weer gaat groeien. Het 
Nieuwe Park en zeker een 6e baan zorgen ervoor dat TVTA attractiever wordt en 
dat het ledental weer een stijgende lijn zal vertonen. 

 Evaluatie Open Toernooi door Jan van der Vlugt 

Onderstaande tekst is ontleend aan een email, gericht aan de wethouder Guus Elkhuizen 
(portefeuille Leefomgeving, infrastructuur en communicatie) van de Gemeente 
Nieuwkoop. Enkele alinea’s uit de email zijn weggelaten, omdat zij niet relevant zijn voor 
de leden van TVTA. 

Afgelopen zondag hebben wij ons open toernooi van tennisvereniging Ter Aar 
weer met een prachtige finaledag afgesloten. Wij hebben een mooie week gehad 
met maar één avond regen. Met een evenement van negen dagen is één dag 
slecht weer prima te ondervangen. Mede door ook een goede samenwerking met 
Sportcentrum Nieuwkoop is ook woensdag het volledige programma keurig 
afgewerkt. 

Wil je nog meer lezen over het OT? 

Lees meer 

De drukte en de gezelligheid op de andere dagen gaven ons als commissie al een 
indicatie dat het best wel eens een mooie week geweest zou kunnen zijn. En dan 
doel ik op een gezonde financiële impuls voor de vereniging. Immers alle andere 
indicatoren voor een goed en gezellig toernooi hebben wij de gehele week al 
kunnen ervaren door positieve geluiden van deelnemers en belangstellenden. 



Wij hebben het als vereniging prettig ervaren dat ook vanuit de gemeenteraad,   
belangstelling is getoond in onze vereniging en dan met name ook ons open 
toernooi. Bedoeld wordt de heren Guus Elkhuizen en  Govard Slooters    

De OTC (Open Toernooi Commissie) heeft er alles aangedaan om het 
Aarlandentoernooi als een positieve uithangbord van onze vereniging neer te 
zetten. De voorgenomen doelstelling; "het organiseren van een leuk, sportief en 
gezellig evenement voor deelnemers, leden en publiek, maar toch ook proberen 
een financiële bijdrage te leveren in het exploitatieoverzicht van de 
tennisvereniging TVTA", is mijn inziens in alle opzichten geslaagd. Een ieder die 
heeft bijgedragen aan dit succes zijn wij dankbaar in zijn/haar steun. Dan 
bedoelen wij de deelnemers, het publiek, de sponsoren, de vrijwilligers onder de 
leden, de gemeente Nieuwkoop, maar toch ook de buurtbewoners, die ons deze 
week de ruimte hebben gegeven. 

Wanneer ik vanuit mijn eigen optiek spreek dan gaat naast bovenstaande mijn 
dank uit naar het bestuur voor het vertrouwen dat zij hebben in onze commissie. 
Echter mijn allergrootste dank gaat uit naar al "mijn" commissieleden, die het 
mij op alle fronten hebben doen genieten om als voorzitter van zo een groep 
naar buiten te mogen treden. Ik heb lang getwijfeld om eventueel te stoppen 
met mijn activiteiten binnen de OTC, maar gaande de week heb ik het besluit 
genomen om in ieder geval het jubileum (10 jaar in de OTC) mee te gaan 
maken. 

De positiviteit spat soms uit dit verhaal. Dit is dan ook gelijk de grootste 
uitdaging naar volgend jaar. Om ook in 2017 weer een succesvol toernooi te 
mogen en te kunnen organiseren. 

Graag tot een volgende ontmoeting tijdens, een ongetwijfeld weer mooi, sportief 
en of gezellig evenement binnen onze gemeente.  

Met sportieve groet, 

Jan van der Vlugt 

Voorzitter Open Toernooi TVTA    

 

Een impressie van de wethouder Guus Elkhuizen 

De Nieuwkoopse wethouder Guus Elkhuizen bezocht 5x ons Open Toernooi. Wat 
vond hij ervan? 

Lees meer 

En wie waren de grote WINNAARS?? 
 



Nieuwkopers zijn een sportief volk en vele sporters hebben reeds zowel op 
nationaal en internationaal niveau goed gepresteerd en daar kunnen wij trots op 
zijn want als er iets een samenleving positief verbindt dan is dat sport. Een 
aantal weken geleden kwam ik tijdens een kaart avond een van jullie 
bestuursleden Jochem tegen die mij uitnodigde voor jullie 9 daagse open tennis 
toernooi en vanzelfsprekend ben ik daar op in gegaan en ben 5 keer geweest 
inclusief een voortreffelijke BBQ en als wethouder maak ik graag een groot 
compliment naar jullie tennis vereniging want tijdens mijn bezoekjes werd ik 
naast goede tennispartijen gegrepen door niet alleen hoe gezellig, sfeervol en 
sportief jullie vereniging is maar dat jullie ook een zeer gemotiveerde en leuke 
groep vrijwilligers hebben en dat dankzij hen jullie open toernooi zo'n succes is 
geworden en daarom zijn zij voor mij niet alleen de grote WINNAARS van het 
toernooi maar ook het visitekaartje in en voor onze samenleving. 
 
Een sportieve groet aan alle sportievelingen van TVTA 
 
Guus Elkhuizen, 
Wethouder Nieuwkoop. 
 

 van het Open Toernooi 2016 

Het Open Aarlandentoernooi is weer voorbij en is in alle opzichten geslaagd. De 
uitstekende organisatie door onze Open ToernooiCommissie stond garant voor 
een vlekkeloos toernooi. Veel deelnemers, veel mooie wedstrijden, veel publiek 
en drukte aan de bar en op het terras. Alleen de woensdagavond verregende, 
maar had verder geen invloed op de voortgang van het toernooi. 

Wil je weten, wie er gewonnen heeft/hebben? 

Lees meer in de bijlage 

Ramon, zie los pdf-document!! 

 Finaledag Open Toernooi op de film 

Met RTV lokaal is een project gestart ter bevordering van de bekendheid van de 
tennisverenigingen in de Gemeente Nieuwkoop. Daartoe is een krant verschenen 
met de Open toernooien van Nieuwkoop, Langeraar, Nieuwveen en Zevenhoven 
en Ter Aar. Daarnaast zijn er opnamen gemaakt van wedstrijden op de finaledag. 

Wil je dat zien, kijk dan op: 

http://nieuwkoop.rtvlokaal.nl/nieuws-in-beeld/rtv-lokaal-sportaflevering-43/5fda6d4b-20bb-4324-
856c-3de06d073e01	



	

 

 Stand van zaken aanpassing Tennispark. 
 
De stuurgroep vergadert al jaren met de gemeente over de herziening van ons 
tennispark (= Nieuwe Park). Het ziet er naar uit, dat er schot in komt. Wil je de 
tussenstand weten? 
Lees meer 
 
Diverse meetings tussen de gemeente Nieuwkoop en de Stuurgroep heeft er toe 
geleid dat er een concept overeenkomst op tafel ligt. Uitgangspunt van de 
Stuurgroep (Jochem, Bert, Peter) in alle gesprekken met de gemeente is altijd 
geweest dat de Tennis (STA/TVTA) terug zouden krijgen wat we nu hebben plus 
een 6e baan.  
 
En dit is in principe ook zo overeengekomen. Deze concept-overeenkomst moet 
nog worden goedgekeurd door de gemeente, de STA en de Algemene 
ledenvergadering van TVTA, maar als deze goedkeuringen een feit zijn, liggen er 
omstreeks 1 maart 2018 rondom ons clubhuis zes gravel banen plus een 
oefenkooi, waarbij de nieuw aan te leggen drie tennisbanen voorzien worden van 
LED verlichting en op de huidige baan 1 t/m 3 de bestaande, traditionele 
verlichting blijft branden. 
 
Een vervolgvraag is of we het hier bij willen houden, of gaan we toch investeren, 
zodat op alle banen LED verlichting gaat schijnen, gaan we in plaats van een 
oefenkooi een gecombineerd Mini(jeugd)Court/Padelveld aanleggen, waar zowel 
de jeugd als de seniorenleden gebruik van kunnen maken en gaan we toch voor 
een andere baanondergrond kiezen, waardoor het seizoen verlengd en er na 
regen sneller gespeeld kan worden, waardoor we met dit alles een voor de 
toekomst mooi kwalitatief en gezellig Tennispark krijgen.  
 
En dan nog ons clubhuis “Baan 6”. We ontkomen er op termijn niet aan dat ook 
hier in moet worden geïnvesteerd in de vorm van het vervangen van het sanitair, 
keuken & barapparatuur en opslagmagazijn. Of willen we dan direct het clubhuis 
gaan uitbreiden c.q. verbouwen waardoor er vanuit de kantine op de nieuwe 
banen 4 & 5 uitgekeken kan worden en ook de al zo lang gekoesterde 
gecombineerde bestuur/commissiekamer er dan eindelijk kan komen. En moeten 
we dan ook niet direct het TC materieel inpandig op gaan slaan, waardoor de 
garage en container afgevoerd kunnen worden. 
 
Dit zijn allemaal zaken waar we met z’n allen goed over na moeten denken. We 
hebben het hier namelijk wel over de toekomst van TVTA en ja, we willen toch 
gaan voor een kwalitatief aantrekkelijk park, met een hoger ledenbestand, 
waarmee we dan zonder zorgen de toekomst mee tegemoet kunnen treden. 
 



In de concept-overeenkomst staat vermeld dat de STA er voor in staat dat 
huurder TVTA meewerkt aan de uitvoering van de plannen en deze 
overeenkomst. Dus niet de STA of Stuurgroep beslist wat er gebeurt, maar ook 
de Algemene ledenvergadering van TVTA heeft een dikke vinger in de pap. 
 
Daarom komt er na de vakantieperiode, in september/oktober een 
informatieavond waar we dit alles met elkaar gaan bespreken en waar 
gelegenheid zal zijn voor het stellen van vragen etc. Aansluitend deze 
informatieavond zal er een “extra” Algemene Ledenvergadering uitgeschreven 
gaan worden waar dan de uiteindelijke beslissing genomen gaat worden op welke 
wijze wij de toekomst tegemoet willen treden. 
 
Het is dus (nood)zaak dat een ieder op de informatieavond en Algemene 
Ledenvergadering aanwezig is. Het betreft ook jouw TVTA toekomst en jouw 
stem. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Stuurgroep, bestaande uit Jochem van Buuren, Peter van der Pijl en Bert 
Otto) 
	

 Oproep van de wedstrijdcommissie 

• Speel snel je poulewedstrijden voor de OC HD en DD. 
• Spelen kan nog t/m 2 september. 

 

 HERINNERING:  

Vergeet je niet je alsnog in te schrijven voor OC enkel/CK ?  

Deed je normaal mee met de OC enkel, schrijf je dan snel in. 

Dit wordt gespeeld in poules, zoals OC enkel. Maar door ons ingepland. En 
gespeeld tussen 3 en 11 september. Inschrijven kan (t/m 27 aug. 10:00 uur) via 
deze link: http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=1CFFEC80-9A73-
4FB8-BA79-D398F9302917 

Kom je hier niet uit, stuur dan een mail naar wedstrijdcommissie@tvta.nl. 

Verdere uitleg:  lees meer 

 

 

 



Dit jaar willen we de clubkampioenschappen en OC enkels samenvoegen. 

Het komt er op neer dat we alles in poulesysteem willen gaan spelen en dat 
iedereen op zijn eigen niveau wordt ingedeeld. 

Uit de hoogste poule van de heren en de dames komt dan de clubkampioen. 
 
Hoe willen we dit gaan doen.... 

- Inschrijven t/m 27 augustus 10:00 uur. 
- Er wordt gespeeld van 3 t/m 11 september. Weekend-week-weekend. 
- Finaledag 25 september. (gelijk met finales OC dubbels) 
- je moet in het eerste weekend (3-4 september) minimaal 1 dag beschikbaar 
zijn. 
- en dus ook op de finaledag 25 september. 
- maximaal 2 verhinderingen. 
- alleen dus enkels. 
- spelen om 2 gewonnen sets. (Met bij 6-6 een normale tiebreak) 
- wedstrijden worden door ons gepland. 
- Iedereen speelt minimaal 2 wedstrijden. 
- geplande wedstrijden worden per mail bekend gemaakt. 
- ballen worden door de wedstrijdcommissie geregeld. 
- er is die week geen tennisles voor de senioren. 
 
Opgeven kan ALLEEN via toernooi.nl met deze link: 

   http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=1CFFEC80-9A73-4FB8-
BA79-D398F9302917 

      

Dit omdat we alle gegevens en verhinderingen nodig hebben. 

We hopen dat er veel aanmeldingen komen voor deze clubkampioenschappen 
nieuwe stijl. 

Nog vragen: mail naar wedstrijdcommissie@tvta.nl 

 

55-plussers opgelet!!!  Een gezelligheidstoernooi voor jou!!!!! 

Lees meer 



55+er…		Denken	jullie	er	aan	je	op	te	geven	voor	het	toernooi	op	
																																		zaterdag	27	augustus?	
Laat	dit	gezellige	toernooi	niet	voorbij	gaan.	
Meld	je	met	of	zonder	partner	aan	bij:	

• Cees	Ouwerkerk	(cees.ouwerkerk@telfort.nl)	
of		

• Robert	van	der	Jagt	(	rcmvanderjagt@ziggo.nl)		
 

  IVA-certificaat (herinnering!!!!) 

Heb je het certificaat Instructie Verantwoord Alcoholverbruik (IVA) nog niet 
gehaald, doe dan de test met vragenlijst op internet. Ga daarvoor naar: 

www.nocnsf.nl/iva en volg de instructies. 

Stuur je certificaat naar kantine@tvta.nl 

Zie voor de uitgebreide toelichting de email van 4 augustus 2016, verzonden 
naar alle seniorleden  

 

Vrijwilligersavond 

Vrijwilligers moeten we koesteren en daarom gaan we ze in het zonnetje zetten 
op vrijdag 2 september 2016. Dit doen we met een gezellige BBQ in en rond 
ons clubhuis. 
De in aanmerking komende vrijwilligers hebben een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen. 
Ben je van plan te komen, laat dit dan vóór 26 augustus weten aan Brenda 
Otto middels botto@casema.nl 
Voor de bijzonderheden: zie de uitnodiging, die de vrijwilligers hebben 
ontvangen 
 



 Het ledental van TVTA neemt weer toe!! 

De ledenlijst van TV Ter Aar bevat op dit moment 349 leden, waarvan 57 
jeugdleden. 
We mogen hier spreken van een heel mooi resultaat, waarbij vooral de aanwas 
van jeugdleden (plus 16 t.o.v. vorig seizoen) opvalt. Hier is een pluim op z'n 
plaats voor de enthousiaste jeugdcommissie in samenwerking met Michael 
Haverkamp, onze trainer. 
 

 Heb je een nieuwflits die je graag kwijt wilt? 

Stuur het naar Peter ten Wolde ( secretaris@tvta.nl). Het moet kort en krachtig 
zijn. De eerstvolgende TVTA-Nieuwsflits verschijnt 1 oktober 2016. Stuur je 
nieuwsflits uiterlijk 25 september op. 

  Puntje voor het bestuur? 

Het bestuur vergadert zo’n 8 keer per jaar. Op 26 september  2016 is de 
eerstvolgende keer. Heb je een bespreekpunt voor het bestuur, stuur dat dan 
naar Peter ten Wolde (secretaris@tvta.nl) 

 
 

 

	

	


