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Nieuwsflitsen oktober 2016 
 

 Belangrijke mededeling 

Het saldo van je KNLTB-ledenpas 2016 wordt begin 2017 automatisch overgezet 
op je nieuwe KNLTB-ledenpas voor 2017. 

Je saldo gaat dus niet verloren en je kunt zonder enig risico je ledenpas blijven 
opwaarderen!! 

Het bestuur van TVTA 
 

 Wedstrijdnieuwtjes 
 
Wil je weten wat er gebeurd is: 
Lees meer 
- De onderlinge competities Heren- en damesdubbel zijn alweer geweest.  
De finales werden op een prachtige zondag gespeeld. 
Voor de uitslagen van de finales: zie website www.tvta.nl 
 
- De clubkampioenschappen en de onderlinge competitie enkels zijn ook 
gespeeld. Voor de clubkampioenschappen waren er 28 mannelijke en 16 
vrouwelijke deelnemers 
De wedstrijdcommissie gaat de vorm van het clubkampioenschap nog evalueren.  
Clubkampioenen zijn geworden: Gijs Odijk en Suus Knetsch. 
De finaledag (25 september) verliep soepel, en we hadden goed weer.... 
 
- Op dit moment is de najaarscompetitie op vrijdagavond en zaterdag in volle 
gang. 
 
- Wat komt nog? Op 30 oktober is het Slottoernooi. (in de middag)  
Informatie  volgt. 
 
 



Open Aarlanden gaat naar binnen 
 

Mooi initiatief!!!Wil je meer weten? 

Lees meer 

Achter de schermen is de OTC in samenwerking met Sportcentrum Nieuwkoop 
bezig om een indoortoernooi te gaan organiseren. De precieze vorm en indeling 
van het toernooi zal zich nog moeten vormen, maar een aantal belangrijke zaken 
zijn toch al bekend en willen wij jullie via deze nieuwsflits graag mededelen. Het 
toernooi zal worden gespeeld in twee weekenden en wel te verstaan op 28 en 
29 januari 2017 en 4 en 5 februari 2017. Zet deze data dus alvast in de 
agenda!!!  

Ook kunnen we alvast aangeven dat het om een dubbeltoernooi zal gaan waarbij 
we ook ruimte voor de mix gaan creëren. Het toernooi zal in poulesysteem 
worden gespeeld, dat weer inhoudt dat wij gaan proberen iedereen minimaal 2 of 
3 keer te kunnen laten spelen. Ook zullen de wedstrijden worden gespeeld om 
twee gewonnen sets, met derde set supertiebreak. Dit toernooi is geen KNLTB-
toernooi en er wordt dus ook niet voor de ranking gespeeld. Hoe ‘Open’ het 
toernooi wordt is nog iets waar we over aan het brainstormen zijn. Het 
inschrijfgeld bedraagt 20 euro per koppel.  

In overleg met de Muriël van Sportcentrum Nieuwkoop zijn wij nog bezig om het 
toernooi zo gezellig mogelijk aan te kleden. De bedoeling is om een leuk, sportief 
en gezellig evenement te organiseren dat voor deelnemers en toeschouwers 
twee leuke weekenden in de winter op moet gaan leveren. Middels de 
nieuwsflitsen houden wij jullie op de hoogte. Wij willen alvast Sportcentrum 
Nieuwkoop bedanken voor de prettige samenwerking om ook in de winter een 
leuk TVTA toernooi te kunnen organiseren. 

Met sportieve groet, 

Jan van der Vlugt        

 



 Interview met Brenda Otto, voorzitter van de 
kantinecommissie 
Vind je het leuk om Brenda wat beter te leren kennen en te weten wat zij van 
het kantinegebeuren vindt.. 
Lees meer 
• Vertel eens wat over jezelf 
Ik ben op 18 december 1965 geboren als Brenda Aartman in Papenveer, maar 
het grootste deel van mijn jeugd heb ik doorgebracht in Langeraar. Ik zat er op 
de school Aerestein, daarna op de MAVO in Nieuwkoop. Ik ben nu woonachtig in 
Ter Aar en doe administratief werk bij Magema (Bovenland). Ik ben getrouwd 
met Bert Otto. Hij was vroeger actief in het bestuur van Altior, maar nu draagt 
hij zijn steentje bij aan de stuurgroep, die zich bezig houdt met het Nieuwe Park. 
We hebben twee zonen t.w. Lars (22) en Stijn (20). 
 
• Ben je ook een actief tennislid? 
Ja, hoor ! Ik tennis twee maal per week, doe mee aan de voorjaarscompetitie 
(mix) en ook aan de najaarscompetitie (damesdubbel) 
 
• Hoe gaat het in de kantinecommissie? 
Ik doe dat voor het derde jaar. We zijn met een compleet nieuwe ploeg 
aangetreden op het moment dat het voltallige oude team aftrad. We werken 
geestdriftig samen. De afspraken worden gemaakt en nagekomen. Het is heel 
fijn, dat deze commissieleden zo trouw hun taken uitvoeren. Hans van der Vlugt 
doet de inkoop van etenswaren en ikzelf zorg voor de inkoop van de drank. In 
wisselende beurten zorgen we voor de kantine zelf. De bardiensten worden 
gepland door Suzanne en mijzelf. Hans zal de taken van Suzanne overnemen. 
 
• Wat vind je leuk aan het kantine werk? 
Het doen van de bardienst zelf (vooral als het druk is). Ik wil graag de leden het 
naar de zin maken. Ik vind het belangrijk dat alle doelgroepen (jong, oud, man, 
vrouw) het fijn vinden om alhier te verblijven. 
Bijzonder leuk was ook de afgelopen winter om met een ploeg mensen het 
clubhuis op te knappen. We kregen daar ook veel waardering voor. 
Waar ik ook heel blij mee ben, zijn de groundsman (Jack Heemskerk) en de 
schoonmakers (Ton en Ria van der Laan). Ook de z.g vaste bardiensten dragen 
veel bij aan het kantinegebeuren. 
 
• Wat vind je niet zo leuk? 
Het is voor ons heel vervelend als bardiensten op het laatste moment afzeggen 
zonder voor een vervanger te zorgen. Dat levert ons veel werk en de nodige 
stress. Gelukkig komt het niet zo vaak voor. 
 
• Hoe gaat het met de IVA-certificaten? 



Zo’n 180 van de 300 seniorleden hebben de test gedaan. De overigen reageren 
niet op onze emails met het verzoek de test te doen en het certificaat naar ons 
te sturen. Voor de vergunning is het wel van belang, dat alle bardiensten een 
IVA-certificaat hebben. 
 
• Hoe verliep het bij het Open Toernooi? 
De samenwerking met de Open Toernooicommissie verliep prima. Hoewel we als 
commissie er meer bij betrokken waren dan vorig jaar moeten we toch het een 
en ander uit handen geven. Het is dan moeilijk je winkeltje los te laten. 
Overigens, de omzet tijdens het OT was geweldig en draagt een flink steentje bij 
aan de financiën van de vereniging.  
 
• Heb je enig idee hoe het financieel voor de club draait? 
Het draait bijzonder goed. Er zijn veel activiteiten en veel competitiewedstrijden, 
die bijdragen aan de omzet van de kantine. De elektronische kassa is ook een 
succes. Steeds meer leden betalen met hun PIN-pas of met hun KNLTB-pas. 
Deze kassa kent nog veel mogelijkheden die we nog niet gebruiken, zoals de 
voorraadadministratie.  
 
• Krijg je wel eens klachten? 
Niet vaak, maar de afgelopen tijd neemt de tevredenheid over het bier af. We 
gaan hier serieus naar kijken. 
We stellen het overigens zeer op prijs als leden met suggesties komen over het 
assortiment. 
 
• Je zit ook in het bestuur van TVTA, hoe kijk je daar tegen aan? 
Ik ben blij met mijn medebestuursleden. Ieder doet zijn ding volgens de 
afspraken. 
En de kantine….dat is mijn ding!!!! 
 
 

 Nieuwe Park ontwikkelingen 
 
Er valt weer positief nieuws te melden over het Nieuwe Park. 
Lees meer 
De stuurgroep bestaande uit Jochem van Buuren (voorzitter STA), Peter van der 
Pijl (voorzitter TVTA) en Bert Otto (lid TVTA) zijn met de gemeente Nieuwkoop 
tot overeenstemming gekomen over een plan van het Nieuwe Park. De concept-
overeenkomst moet nog door de finale besluitvorming van de Gemeente en door 
de Algemene Ledenvergadering(ALV) van TVTA.  
Voor onze leden komt er nog een informatie avond en een extra ALV. 
Heb je belangstelling voor hoe het nieuwe park eruit komt te zien, houd dan de 
uitnodigingen voor deze bijeenkomsten in de gaten. Ze rollen spoedig bij je “in 
de bus”. 
 

 Vrijwilligersavond 



Het is een goed idee om te vrijwilligers van de vereniging van tijd tot tijd in het 
zonnetje te zetten. 

Lees meer  

Velen beseffen niet dat er veel gedaan moet worden om het tennissen mogelijk 
te maken. Denk hierbij aan de mensen die het park onderhouden, de 
kantinezaken regelen, de jeugd begeleiden, het Open toernooi organiseren etc. 
etc. 

Daarom organiseerde het bestuur op 2 september voor de tweede keer een BBQ-
avond. Het was een groot succes. Er waren 60 vrijwilligers aanwezig. De 
tevredenheid heerste alom. 

 Vandalisme op het Park 

De baanmeester constateerde kapot glas en een openstaande waterkraan 
op het park. 

Wat doet het bestuur hieraan? 

Lees meer 

Om de (vrije) toegang tot het park te beperken heeft het bestuur besloten 
het toegangshek van het park aan het einde van de avond af te sluiten. 
Men kan er dan niet meer in. Men kan er nog wel uit, want aan de 
binnenzijde komt een knop om het toegangshek te openen. Van buiten 
kan men niet bij de knop komen doordat er een plaat wordt aangebracht, 
waardoor de knop niet bereikbaar is. 

 Ledenadministratie 

In opdracht van de KNLTB is er een nieuw programma ontwikkeld voor de 
verenigingsadministratie. Dit programma heet KNLTB.club en biedt tal van 
mogelijkheden 

Het programma is op 29 september bij TVTA geïnstalleerd. Het is een 
mooie klus voor onze ledenadministrateur (Ger Otto). 



 De overkapping van het terras 

De overkapping mag blijven.  

Lees meer 

Reeds enige jaren is er sprake van dat de het tentdoek van de 
overkapping van het terras niet brandveilig is. Bij brand zou het al 
smeltend brandend kunnen vallen op de terrasbezoekers. Wat de 
gevolgen kunnen zijn, weten we als we denken aan de gevolgen van de 
brand in Het Hemeltje in Volendam. Het tentdoek is onderworpen aan een 
brandveiligheidstest en is brandveilig bevonden. Het bestuur heeft 
derhalve besloten de huidige overkapping te handhaven. 

 Het IVA-register 

Voor de bardienstmedewerkers van TVTA is het noodzaak, dat zij geregistreerd 
staan als IVA-bekwaam. 

Ben je dat nog niet?...Lees meer 

De kantinecommissie is op last van de gemeente Nieuwkoop bezig alle senior-
leden te stimuleren de IVA-test op internet te doen. Velen hebben dat al gedaan, 
een aantal nog niet 

(IVA = Instructie Verantwoord Alcoholgebruik). 

Deze test is zeer simpel. Als je hem nog niet gedaan hebt, doe het dan alsnog en 
stuur je certificaat naar kantine@tvta.nl 

 Jammer, jammer…. 

Ook dit jaar is het Senioren Mix 55+ toernooi niet door gegaan. 
Er waren simpel weg te weinig deelnemers. 
Het blijkt dat veel van onze pensionada in Augustus en September met vakantie 
gaan. 
Daarom volgend jaar een nieuwe poging in het voorjaar. 



Houd de aankondiging in de gaten. 
Hopelijk kan het toernooi dan weer in z'n oude luister worden opgepakt. 
 
Cees Ouwerkerk 
 

Wist je dat….? 

Lees meer 

• De ledenadministrateur (Ger Otto) niet veel te melden heeft!!! 
• Ger toch even wil zeggen, dat je bij het beëindigen van je lidmaatschap vóór 

1 december moet opzeggen. 
• het nieuwe ledenadministratiesysteem (KNLTB.club) er gelikt uit ziet 
• het ouder-kindtoernooi op 2 oktober in de zon begon 

 
• het ouderkindtoernooi vervolgens in het water viel 

 
• het ouderkindtoernooi op 9 oktober zijn vervolg krijgt 
• de hele maand oktober het tennispark voor tennispartijtjes open is 
• op 30 oktober de slotdag plaatsvindt 
• (als het weer het toelaat) er ook daarna nog getennist kan worden 
• Anke Steffers dol is op bitterballen!! 
• Anke zelfs in Brabant op zoek is naar bitterballen (zie de bijlage) 

 

 


