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TENNISVERENIGING	TER	AAR 

Nieuwsflitsen	April	2016	

 Van de voorzitter. 

Beste tennisvrienden, 

Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 
1, 2 & 3 groot onderhoud uitgevoerd. De toplaag is afgeschraapt waardoor de 
waterdoorlatendheid is verbeterd en is er door de grote inzet van Jack en de technische 
commissie gesnoeid en zijn de banen gereed gemaakt. 
 
Er hangen drie nieuwe sponsorwinddoeken in grijs/zwarte bedrukking. Hier hebben wij al 
vele positieve reacties over mogen ontvangen. 
 
De meeste sponsoren hebben we behouden en hier zijn we natuurlijk zeer verheugd 
over. Via deze weg wil ik de sponsoren hartelijk danken voor hun sponsoring aan TVTA. 
 
BAAN 6 is in de winter door diverse vrijwilligers gerestyled. Brenda heeft er met hulp van 
Piet Verhaar, Jan Meijer, Jacques Putker, Ger Otto, Pierre van der Loo, Bert Otto, Ramon 
Gottenbos en ondergetekende iets moois van gemaakt. Het nieuwe meubilair, de 
steigerhouten bankjes(door John Mellema gemaakt) en de nieuwe verlichting(gesponsord 
door Lumino Licht van Marc van Kempen) en de Led TV(geschonken door Ramon 
Gottenbos) maken het geheel compleet. Iedereen harstikke bedankt voor jullie inzet en 
sponsoring/donatie. 
 
Met de installatie van de nieuwe kassa kan met de pinpas of KNLTB-ledenpas betaald 
worden. Het bestuur ziet graag dat er op deze wijze wordt betaald. 
 
De Stuurgroep zit ook niet stil. Er ligt een aanpassing op de laatste tekening en de 
gemeente heeft een eerste kostenraming afgegeven. Baan 4 & 5 liggen nu nog meer 
achter het clubhuis. 15 april jl. is dit met de accommodatiedeskundige(KNLTB) besproken 
en 13 mei staat een afspraak met de gemeente.  
 
Peter van der Pijl 
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Het tennisseizoen is weer geopend. 

Door RekreSport zijn de banen weer gerenoveerd en in optimale conditie gebracht 

 

In het clubhuis is druk geschilderd. Het meeste werk werd verricht door Jacques Putker, 
maar ook een aantal bestuursleden lieten hun schilderkunsten zien. Nieuwe lampen van 
Lumino werden opgehangen. En de broodjes van Brenda werden genuttigd. 

 

 

Nieuwe (zwarte) winddoeken zijn ophangen. 
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Vervolgens kwam het nieuwe meubilair in de kantine. Bert Otto haalt het karton eraf en 
zet de tafels in elkaar.  

 

 

De bestuurstafel kreeg ook nieuwe stoelen en we zijn voorzien van een nieuw TV-
scherm. 

 

De loungehoek mag er ook zijn. 
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Brenda Otto geeft instructie voor het gebruik van de nieuwe kassa 

 

Op 3 april was er het openingstoernooi voor senioren. Met deze mooie accommodatie en 
schitterend weer konden we lekker een balletje slaan en/of kijken hoe een ander het 
deed. 

Met 40 deelnemers was het toernooi goed bezet. Alle banen en het terras waren 
voortdurend vol 

 

 

Gerda van Wijk hield de scores bij en Angela van der Pijl deelde de prijzen uit. 
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 Nieuwe jeugdleden 

5 nieuwe jeugdleden hebben zich inmiddels aangemeld, welkom Olaf, Ivar, Kindyee, 
Anjialu en Dani. Verder zijn er bijna 10 aanmeldingen voor onze proeflessen. 

 Funmasters  

Op 15 april was de allereerste Funmasters voor de middelbare school jeugd een groot 
succes, ruim 50 kids genoten ondanks lichte regen van tennis en fun. In de middag 
waren er al ruim 60 kids van de basisschool op vriendjes en vriendinnetjesdag.  

 World Tour  

Oranje 2 team heeft inmiddels versterking van 3 jongens. Zondag de 24e is de volgende 
speeldag. Oranje 1 mag dan om 9.00u thuis, kom ze aanmoediggen. En Oranje 2 mag uit 
in Aalsmeer. 

 Jeugdactiviteiten 

Activiteiten voor de maand april/mei:  24 april  en 22 mei World tour Oranje.  1 mei 
ROGG(Rood,Oranje,Groen,Geel) Toernooi op ons park 

 Recente foto op de pas a.u.b.!!!!! 

De KNLTB en de ledenadministrateur vragen om een recente pasfoto voor de ledenpas. 
Een aantal leden hebben er een foto opstaan van 20 jaar geleden. Het lijkt of we een 
heel jong ledenbestand hebben. Dus doe er wat aan!!! 
De KNLTB geeft als regel dat bv.  bij jeugdleden een pasfoto van 5 jaar oud wel aan 
vervanging toe. 
Wil je een nieuwe foto op je tennispas, lever dan even een pasfoto bij mij in en ik vraag 
een nieuw tennispas bij de KNLTB aan. Dat kan het hele jaar door. 
 
Ledenadministrateur: Ger Otto Hazelaarstraat 7  2461DP Ter Aar 
 

 Oranjerackettrek  
 
op dinsdag 26 april vanaf 19:30 uur. Schrijf je in via deze link: 
http://www.tvta.nl/senioren/inschr_oranje_rackettrek.php 
 

 OC mix poule  
 
wedstrijden kunnen gespeeld worden t/m vrijdag 27 mei. Dus ga snel wat 
spelen....  Indelingen hangen op het bord in de hal van de kantine. Ook te vinden op de 
TVTA website. (De finaledag is op zondag 12 juni) 
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 50+-toernooi op 27 augustus 2016 
 
Op 27 augustus gaan we weer het 50+-mix toernooi spelen. Wij hebben er zin in!! 
Zin om  jullie een plezierig  toernooi   aan te bieden. 
Gezien de groep senioren die wij binnen onze vereniging hebben en de nog steeds 
geïnteresseerde spelers van buitenaf hebben wij alle vertrouwen in een hoge opkomst. 
Schrijf het vast in jullie agenda en hou rekening met de vakantie. 
 
Namens het toernooi team, 
Cees Ouwerkerk 
 

 50 euro op je betaalpas??? 
 
Breng je dit jaar een nieuwe sponsor aan ? Dan kun je 50 euro verdienen. 
Zodra de afspraak met de sponsor definitief is, ontvang je 50 euri op je pas. 
Geef je sponsorsuggestie door aan de voorzitter Peter van der Pijl (voorzitter@tvta.nl) 
 
 

Nieuw in het assortiment:  
 
Broodje hamburger, patatje, of een overheerlijke Jillz. 
 
Tijdens de competitie-weekenden ook verkrijgbaar vanuit de keuken: pistoletje gezond, 
pistoletje  brie of pistoletje hete kip/knoflooksaus. 
 

 Noteer in je agenda: 
 
Vrijdagavond 13 mei van 19.00 tot 23.00 uur, familie-toernooi! 
Na het succes van vorig seizoen organiseren we weer een gezellig toernooi. Heb je zin 
om met je vader/moeder/broer/zus/neef/nicht/zwager/schoonzus/etc....te komen 
tennissen? Schrijf je dan snel in via de website van TVTA. Er zijn maar een paar 
spelregels, je moet 17 jaar of ouder zijn, je geeft je op per koppel en één koppellid moet 
lid zijn van TVTA. Natuurlijk moet je ook familie zijn van elkaar!! 
 

 Zoek je tennispartners? 

Geef je op bij Robert van der Jagt ( rcmvanderjagt@ziggo.nl) voor racketprikker. 
Je ontvangt dan een uitnodiging, waarin je kunt aangeven, wanneer je beschikbaar bent. 
Robert formeert de teams. Prima manier om partners te leren kennen en/of weer eens 
met andere te tennissen. Reeds 22 deelnemers!! 
 

 Heb je ook een nieuwsflits? 
 
Stuur naar Peter ten Wolde (secretaris@tvta.nl) 
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TVTA sponsors 


