
TENNISVERENIGING TER AAR 

Nieuwsflitsen Maart 2016 

Nieuwsflitsen 
Het bestuur heeft besloten om niet meer een uitgebreide nieuwsbrief te maken en te 
verspreiden. Uit de overleveringen van de leden is gebleken, dat de nieuwsbrief slecht of 
niet werd gelezen. Het bestuur hoopt met korte nieuwsflitsen de leesbaarheid en de 
leesfrekwentie onder de leden te vergroten. 
Wij zijn benieuwd naar jullie reacties. 
 
Welkom nieuwe leden 
Uiteraard zijn er ook dit jaar nieuwe leden, die onze vereniging gaan versterken. Het 
bestuur heet deze leden van harte welkom en wenst hun vele plezierige uren op of rond 
de tennisbanen. Om zo snel mogelijk je thuis te voelen is het wijs om aan zoveel 
mogelijk activiteiten mee te doen. Let daarom op de aankondigingen ervan. 
De nieuwe leden, die op dit moment bekend zijn: 
Michael van Zuilen   Laura van der Zwet 
Patricia van der Helm  Donald Hagenaars 
Martijn Visser   Kelly Beckers-de Ridder 
Erika Jorritsma   Merel van Lammeren 
Sandy Beckers   Vera van Ginkel 
Mireille van Doorn   Nienke Polderman 
Nanja van Vliet   Mark de Bruin 
 
Clubhuis opgepimpt 
In de wintermaanden is de schilder (Jacques Putker) langsgekomen en heeft de 
binnenzijde van het clubhuis een ander kleurtje gegeven. Een ploeg vrijwilligers heeft 
zich beziggehouden met het sausen van de wanden. Er hangt inmiddels een nieuw 
beeldscherm. Onze rieten stoelen zijn de deur uit en worden vervangen door nieuw 
meubilair. Ons kassasysteem was aan vernieuwing toe en dus heeft het bestuur besloten 
een nieuw kassasysteem met de mogelijkheid van PIN-betalingen aan te schaffen. Lees 
verder 

	

  



Openingstoernooi 
Vergeet je niet in te schrijven voor het openingstoernooi senioren op zondag 3 april van 
13:00 tot 17:00. Koffie/thee vanaf 12:30 uur.  Via deze 
link:   http://www.tvta.nl/senioren/inschr_openingstoernooi.php 	

  (Hier kun je ook zien wie zich al ingeschreven hebben) 
 

Onderlinge competitie 
Inschrijven voor OC Mix (t/m dinsdag 29 maart) via:  
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=9D8C895F-CEE8-45C7-9A09-
405F3C3BBDCA. Met je maatje, of alleen. (Zoekt partner)  
 

Start jij in april ook met tennisles? 
Nog maar drie weken en dan begint het nieuwe tennisseizoen alweer  
Wil je in april ook meteen starten met tennisles, schrijf je dan nu meteen in via de 
inschrijflink. Inschrijven kan tot 13 maart a.s. De lessen zullen vooral gegeven worden in 
de avonduren van 18.00 - 22.30 uur. Ook zijn er mogelijkheden om in de ochtend en/of 
middag les te volgen. 
Lees verder    
(	http://www.tvta.nl/nieuws/nieuwsitems.php?show=334 ) 
 
 

Bardiensten inplannen 
Het barboek staat vanaf vandaag t/m maandag 14 maart voor iedereen open en ieder 
kan zijn/haar bardienst zelf invullen. Per dag/tijdstip kan je je dienst aangeven. Vanaf 
dinsdag 15 maart gaan wij de open gaten in het barboek vullen met de leden die zich 
niet hebben opgegeven voor een bardienst. Helaas kunnen wij dan geen rekening meer 
houden met voorkeur dag/tijd. 
lees verder 
 
Klik hier om in te plannen 
 
Jeugd commissie 

Michael onze trainer gaat binnenkort op de basisscholen tijdens de gym weer tennisles 
geven. 
TVTA is 15 april gastheer voor de allereerste Funmasters voor de middelbare school 
jeugd. 
World Tour is inmiddels gestart, Oranje 1 (zie foto) heeft eerst dag gewonnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activiteiten voor de maand april:  2 april Openingstoernooi Jeugd van 15.00u t/m 
17.00u, 6 april terugkomdag voor basisschool van 13.30u tm 15.00u.  
15 april Vriendjes- en vriendinnetjesdag van 16.15u tm 17.30u. 



Oproep voor dames,  
Dames die graag mee willen doen in Regiocompetitie 2016. We hebben n.l. nogal wat 
blessures in onze groep. 
Op woensdagmorgen wordt er regiocompetitie gespeeld van 9.15 tot 11.15 uur. 
4 uit en 4 thuiswedstrijden en een slotdag. 
Je speelt 1 uur , 1e of 2e uur. en kunt dus altijd op tijd terug zijn voor schoolgaande 
kinderen. 
We spelen tegen o.a. Zevenhoven, Nieuwveen, Hoogmade en Leimuiden (dus in de 
omgeving).Heb je interesse, neem dan contact op met Helma Zevenhoven tel. 0172-
603251 of jaapenhelma@jmzevenhoven.nl 

Sportverkiezing 2015 
Jaarlijks draagt het bestuur van TVTA een vrijwilliger van het jaar voor voor de 
Gemeente Nieuwkoop. Voor het jaar 2015 viel de keuze op Jan Lek.  

Jan is al heel veel jaren lid van onze club en heeft zich op tal van terreinen en in heel 
veel commissies ingezet voor de vereniging. Lees verder 

 
Geboortebericht 
Een heuglijke tijding bereikte het bestuur van TVTA t.w. de geboorte Noé van Brug, 
dochter van Sigrid Vermolen. We feliciteren de beide ouders en vertrouwen erop, dat Noé 
een mooi leven tegemoet gaat. 

 
Het is alweer enkele weken geleden, maar ook Jan en Nathalie van der Vlugt hebben hun 
gezin uitgebreid. Hun zoon, Mees kwam ter wereld. En ook voor Mees rekenen we erop, 
dat hij een mooie toekomst tegemoet gaat. Voor Jan en Nathalie zijn de felicitaties van 
het bestuur. 
 
Geslaagd 
Michael Haverkamp, onze trainer is geslaagd voor zijn examen tennisleraar bij de KNLTB 
met een “zeer goed”. We hebben dus nu officieel een gediplomeerde trainer. Het bestuur 
feliciteert Michael met dit mooie resultaat en wenst Michael een mooie toekomst als 
tennistrainer. 
Het contract met tennisschool Touch is met een jaar verlengd. We zullen Michael het 
komend jaar dus heel vaak zien op ons tennispark. 
 
Ledenpassen 
Het is al eerder meegedeeld, maar toch nog even de oproep om de ledenpas op te halen 
op in het clubhuis: 
Op vrijdag 18 maart van 18.30 – 20.00 uur 
Of zaterdag 19 maart van 15.00- 16.30 uur 
Mocht je nog niet met een incassomachtiging je contributie betalen, dan kun je daar de 
machtiging geven. Bovendien kun je je gegevens die bij de ledenadministratie bekend 
zijn aanpassen c.q. aanvullen. 
 
Nieuwe leden worden vrijdag 18 maart om 19.30 uur uitgenodigd voor een kennismaking 
met de vereniging 
 
 



Racketprikker 
De Nieuwe LedenCommissie heeft als doel om nieuwe leden zich zo snel mogelijk thuis te 
laten voelen binnen onze vereniging, en dat zij medespelers vinden om met elkaar een 
potje te tennissen. Lees verder  
 

Nog nieuwe nieuwsflitsen??? 

Stuur ze naar secretaris@tvta.nl 

 

Peter ten Wolde 

nieuwsflitssamensteller 
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