
TENNISVERENIGING TER AAR 

Nieuwsflitsen Juni 2016 

 Het “Nieuwe Park” komt eraan 

Reeds in 2009 waren er plannen voor een Brede school en de daarmee 
samenhangende herinrichting van ons tennispark. De plannen bleven lang in de 
koelkast en als ze eruit kwamen dan werden ze weer gewijzigd. Toch lijkt nu het 
einde van dit proces in zicht. De contouren van het tennispark zijn door de 
gemeenteraad vastgesteld. Nu is de vraag wat komt er op dit park te staan en 
wie gaat het betalen. De stuurgroep, bestaande uit Jochem van Buuren 
(voorzitter STA), Peter van der Pijl (voorzitter TVTA) en Bert Otto onderhandelen 
hierover met de gemeente. Op 3 juni was weer een gesprek gepland. Het lijkt 
erop, dat men elkaar nadert. In ieder geval blijft ons tennispark in 2016 en 2017 
ongewijzigd. Daarna zou het wel eens kunnen gaan gebeuren. Ondertussen is de 
afvalwaterzuivering verdwenen en is het terrein ervan opgeruimd. Ook wordt er 
gewerkt aan de uitbreiding van de voetbalvelden van TAVV. Nu het tennispark 
nog en natuurlijk de Brede school. We houden je op de hoogte. 

	

			Ladiesday	

	

Schrijf u nu in voor het TVTA Ladiesday dinsdag 21 juni aanvang 9.00 uur, 
inclusief heerlijke lunch. 
kosten 5 euro 
schrijf je in via de TVTA website: http://www.tvta.nl/senioren/inschr-
Ladiesday.html	 	



			Clubkampioenschap Jeugd	

Op 12 juni 2016 zijn de clubkampioenschappen bij de TVTA-jeugd gehouden. 
 
De clubkampioenen zijn geworden: 
Categorie Geel: Lars Verzaal bij de jongens en Denise den Brave. 
Categorie Rood: Anjialu Toloba 
Categorie Oranje: bij de meisjes Mandy Hoppenbrouwer en bij de jongens oranje 
1 Tycho Ouwerkerk en Oranje 2 Koen van Lammeren. 

	

Onze	finalisten	bij	de	clubkampioenschappen	voor	de	jeugd	van	TVTA	

Het volgende evenement voor de jeugd is 26 juni de Uitwisseling TOUCH op ons 
park. 

	 	



		Onderlinge competitie Mix 2016	

Op 12 juni 2016 werden de finales van de onderlinge competitie Mix verspeeld in 
6 verschillende categorieën. In totaal deden er 104 leden aan mee. Een 
geweldige deelname! 
 
Rangschikking OC Mix 2016 

A-Poule:  

1. Martin Barnas & Kris Ubink 
2. Eric van Krimpen & Suus Knetsch 
3. Willem en Rianne Ubink 
4. Gerard Zantboer & Joos Konings 
5. Gijs Odijk & Hanneke Vis 9.0 
6. Bert Otto & Angela vd Pijl 8.0 
7. Frank Langeveld & Wilma Wildenburg 7.5 
8. Leendert den Bleker & Marin Verhaar 6.0 
9. Nick vd Laan & Dorien de Boer 2.0 
10. Lars vd Pijl & Sophie den Haan 2.0 

B-Poule: 

1. Jan vd Vlugt & Manon Bosman 
2. Arend Jan Boss & Barbara Langeveld 
3. Ray Kluivers & Patricia vd helm 
4. Ralph Lek & Meryl Otto 
5. Peter vd Pijl & Jolanda de Goede 4.0 
6. Hans & Henka Vis 4.0 
7. Frank & Sonja Aartman 2.0 
8. Marc & Yvonne van Kempen 0.0 (niet gespeeld - blessure) 

C-Poule: 

1. Sjoerd & Kim Bader 
2. Mario Verzaal & Ingrid van Leeuwen 
3. Henk & Els Bader 
4. Aad Egberts & Brenda Otto 
5. Jan Lek & Trudy van Veen 5.0 
6. Paul & Jose vd Laan 3.0 
7. Jan Meijer & Marin Ubink 3.0 
8. Hans de Jong & Ria Kwakkenbos 0.0 

D-Poule: 

1. Ramon Gottenbos & Corina Nielen 
2. Peter ten Wolde & Netty Algra 
3. Cock Remmerswaal & Marianne Zuiderduin 
4. Ben Verkleij & Jolanda Roest 



5. Pierre & Corina vd Loo 4.5 
6. Frans de Boer & Jolanda Aartman 3.0 
7. Martijn Wolmerstett & Linda Haring 3.0 
8. Leon Schijf & Gerda van Wijk 1.0 

E-Poule: 

1. Tim de Boer & Susan vd Hoorn 
2. Edwin & Yvonne vd Hout 
3. Rene & Els van Leeuwen 
4. Sam Oskam & Krista Broere 
5. John Mellema & Maura Duijns 3.5 
6. Nico de Jong & Hans vd Vlugt 3.0 
7. Robert vd Jagt & Therese Ubink 0.0 
8. Cees Ouwerkerk & Ina Touw 0.0 (niet gespeeld) 

F-Poule: 

1. Jaap Zuiderduin & Trudy Koop 
2. Ivan Beckers & Jolanda Barnas 
3. Jo de Bruijn & Mariëlle vd Hoorn  
4. Krijn Vis & Kim Visser 
5. Nico & Barbara Zornig 10.0 
6. Wout den Hertog & José Buis 7.0 
7. Jacques Putker & Jetty de Wolff 5.0 
8. Gert Jan Metselaar & Joke Putker 0.0 
9. Donald Hagenaars & Nanja van Vliet 0.0 
10. Bram & Janneke Rijsdijk 0.0 (niet gespeeld - blessure) 

 

	 	



	Rabobank Sponsorfietstocht 2016 
	 Startpunt en starttijden 

Leuk als je dit jaar deelneemt aan de Rabobank Sponsorfietstocht op 
zondag 26 juni 2016. Het levert je veel fietsplezier en als je rijdt voor TVTA 
dan levert het de vereniging geld op. Doe mee! 
Ook dit jaar biedt de Rabobank Sponsorfietstocht alle verenigingen en 
stichtingen in de regio de mogelijkheid om een sponsorbijdrage bij elkaar 
te fietsen. Iedereen kan meefietsen; klanten, leden, ouders, opa's, oma's, 
broertjes, zusjes, van jong tot oud, van recreatief tot professional. Ook in 
2016 kunnen fietsers kiezen uit verschillende afstanden, routes en 
startpunten. De te rijden afstanden zijn 20, 40, 60 en 100 kilometer. 

 

Deelnemers kunnen vanaf 09.00 uur starten voor de 20, 40, 60 of 
100 kilometer. De uiterlijke starttijd is 13.30 uur. Alle stempelposten 
sluiten om 16.00 uur. Deelnemers ontvangen op het startpunt een 
stempelkaart en een routebeschrijving. Individuele deelnemers hoeven 
zich niet vooraf in te schrijven en betalen uiteraard ook geen inschrijfgeld. 

In Ter Aar kun je starten bij: 
Stichting !Triggr 
Vosholstraat 1 
2461 AB Ter Aar 

 

 		  		 	 	

 Tennissen in Aarlandentoernooi 
  

In de lokale pers lazen we het volgende bericht: 

TER AAR - Tennis Vereniging Ter Aar houdt haar open toernooi dit jaar 
van 23 tot en met 31 juli. De inschrijving is inmiddels geopend. 

Deelnemen aan het Aarlandentoernooi kan op de volgende onderdelen: Heren en 
Dames Enkel 3 tot en met 7; Heren en Dames Dubbel 3 tot en met 7; Gemengd 
Dubbel 4 tot en met 7. Niveau 7 heeft een apart 35+-onderdeel. Inschrijven kan 
via www.toernooi.nl. 
 
In de weekenden zijn de hele dag door broodjes en snacks te verkrijgen. Elke 
avond koken vrijwilligers een maaltijd. Barvrijwilligers zorgen voor een natje en 
een droogje. 

Je doet toch ook mee! Of kom tenminste kijken bij het gezelligste toernooi in de 
regio. Inschrijven kan nog tot 4 juli 2016 

 

  



  Het ledental van TVTA stijgt weer!! 

Het aantal KNLTB-leden is in enkele jaren gedaald van 600.00 naar 500.000. De 
vermoedelijke oorzaak is de economische crisis. Veel tennisverenigingen hadden 
last van deze ledendaling bv TC Hillegom ging van 1900 naar 1100 leden, TC 
Nieuw-Vennep van 900 naar 500 leden. Ook TVTA deed daar aan mee. Ons 
ledental ging van 450 naar 330!!!. Maar, dit jaar lijkt de kentering in zicht. Het 
ledental van TVTA stijgt weer met 5 leden. We streven ernaar deze trend vast te 
houden en daar kun je je bijdrage aan leveren door leden aan te brengen. 

	

			!! TENNIS met een KENNIS !! Vrijdag 8 juli bij TVTA 
 
Om af en toe eens te variëren met de activiteiten willen we graag vrijdagavond 8 
juli een “tennis met een kennis” avond organiseren. 
Ben je 17 jaar of ouder? Kom dan gezellig samen met je buurvrouw/man, 
collega, vriend/vriendin of andere kennis......een gezellig avondje tennissen. 
Wellicht ken je wel iemand (een kennis) die altijd al graag een keer met je wil 
tennissen ... dit is de kans!! 
Je tennist de hele avond als koppel zoals je je opgeeft, per koppel moet er 
minimaal één lid zijn van onze tennisvereniging. 
De koffie staat om 19.00 uur klaar en vanaf 19.30 uur tot 23.00 uur zijn we 
lekker actief op de tennisbaan. 
Aarzel niet en geef je snel op via de website van TVTA!! 
Er is plek voor maximaal 20 koppels......vol is vol! 
 
Graag tot ziens op vrijdag 8 juli!!  

Schrijf je in via de TVTA website: 
http://www.tvta.nl/senioren/inschr_Tennis_met_kennis.html  

		Midzomer mix-toernooi op zondag 3 juli 2016	

Op zondagmiddag 3 juli is er een mix toernooi bij TVTA. 
Dit toernooi begint om 13:00 uur en eindigt ongeveer om 17:00 uur. 
Dit is de vervanger van het echtparen/relatie toernooi. 
Zoek een leuke mix partner om mee te spelen. Beide moeten lid zijn. 
Aarzel niet en geef je snel op via de website van TVTA!! 
Er is plek voor maximaal 20 koppels......vol is vol! 
Graag tot ziens op zondag 3 juli!! 
Schrijf je in: http://www.tvta.nl/senioren/inschr_midzomer.html 
 



	

	Kantine-weetjes	

• Pinnen in de kantine mag (graag zelfs), ook voor een klein bedrag...!! 
• Je KNLTB-pas in de kantine kan je opwaarderen via contant of pin..!! 
• Bij verhindering van je bardienst moet je zelf ruilen met iemand anders en 

dit dan doorgeven aan de Kantinecommissie..!! 
• Wist je dat we nu ook weer een overheerlijke Corona in het assortiment 

hebben...!! 

		Vrijwilliger worden doe je ook voor je zelf	

• Natuurlijk heeft de vereniging vrijwilligers nodig, maar zelf heb je er ook 
veel aan. Je leert mensen kennen, je voelt je sneller thuis in je vereniging, 
je leert nieuwe dingen, het is gezellig en je ontvangt waardering voor je 
werk. Zelfs bij je maatschappelijke carriére kun je er voordeel bij hebben. 

• Kortom, word je gevraagd, zeg dan niet te snel “nee” of neem zelf initiatief 
en meld je dan aan bij Peter van der Pijl (voorzitter@tvta.nl) 

 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 10 augustus 2016. Stuur je 
nieuwsflits uiterlijk 5 augustus op. 

  Puntje voor het bestuur? 

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

	

	

	

	 	



TVTA sponsors 

	


