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Bestemd voor alle TVTA-leden: 
 
Van de voorzitter 
 

Peter van der Pijl verwelkomt de nieuwe leden en vertelt het een en 
ander over ons tennispark in het nieuwe seizoen 
Lees meer!! 
4 maart jl. is het seizoen gestart en kan er we weer lekker in de 
buitenlucht getennist en padel gespeeld worden. 
Buiten dat het park er weer keurig netjes bij ligt, heeft ons clubhuis 
Baan6 afgelopen winter een heuse metamorfose ondergaan. De indeling 
is dusdanig veranderd waardoor er meer zicht op de banen 4 & 5 is 
ontstaan. Verder is de bar gerestyled, een nieuwe rvs keuken geplaatst, 
is alle apparatuur vervangen en hebben we een mooie koelcel geplaatst.  

Prettig is ook dat de commissies en bestuur nu een eigen onderkomen 
hebben waar zij ongestoord kunnen vergaderen. 
 
Nu de aanpassing van de banen en clubhuis is afgerond kunnen we met 
vertrouwen de toekomst tegemoet treden en mogen we trots zijn op de 
uitstraling van onze mooie vereniging. Allen die in deze haar/zijn aandeel 
heeft gehad wil ik dan ook van harte bedanken voor hun hulp en inzet  

 
 
Ook dit seizoen hebben we weer diverse nieuwe leden mogen 
verwelkomen. Namens de TVTA familie van harte welkom en wens jullie 
veel tennis en padelplezier. En…… heb je vragen over wat dan ook, stel 
ze dan gerust aan een bestuurs- of commissielid. 
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De bezetting van de padelbaan blijft jammer genoeg een beetje achter 
bij de verwachting, Dit was voor de wedstrijdcommissie aanleiding om de 
OC padel te introduceren, wat op dezelfde wijze werkt als de OC tennis 
wedstrijden.  
 
Voor niet-TVTA-leden is het vanaf dit seizoen mogelijk bij TVTA Padel te 
spelen. Het werkt eigenlijk op dezelfde wijze als de introducé(e)regeling 
tennis, met dien verstande dat met tennis maar één persoon 
geïntroduceerd kan worden, en bij padel alle vier de spelers gezamenlijk 
als introducé(e) kunnen komen spelen.  
LET WEL!! Dit geldt alleen voor padel en niet voor tennis. Tijdens de 
bardienst worden na betaling de padelpas(sen) afgegeven en kan d.m.v. 
het afhangbord de padelbaan worden afgehangen. Dit werkt op dezelfde 
wijze als bij het afhangen van de tennisbanen, in volgorde van afhangen. 
 
In de algemene jaarvergadering van 13 maart jl. heb ik aangeven dat ik 
na dit seizoen de voorzittershamer aan een opvolger wil doorgeven. Dit 
omdat ik na 9 jaar jullie voorzitter te zijn geweest de tijd rijp vind te 
stoppen. Met de aanpassing van het park en clubhuis liggen er geen 
grote projecten meer in het verschiet en kan de nieuwe vrouw/man zich 
geheel storten op het voorzitterzijn, het aansturen van de vereniging.  
Als je denkt, dit lijkt mij wel wat, geef dit dan aan, dan maak ik graag een 
afspraak om meer over de functie te vertellen. 
 
Rest mij verder jullie een fijn, sportief en gezond seizoen te wensen en 
zie jullie graag bij TVTA 
 
Peter van der Pijl 
 
Overleden  

 
Ons erelid , Jan Lek is overleden.  
Hij was jaren lang actief in de Open Toernooicommissie, in het bestuur 
en in de Technische commissie. Hij was een markant persoon.  
Wij zullen hem missen. 
Hij is op 11 april 2019 gecremeerd in Alphen aan de Rijn 
 
Aanvang tennisseizoen 
 
Ons tennisseizoen is sinds 4 maart aan de gang. In maart was het niet 
elke dag goed weer om te tennissen. Toch is het wel een maand eerder 
dan we gewend zijn. De onderlinge mix-competitie en de onderlinge 
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competities enkel voor dames en enkel voor heren zijn in volle gang. Op 
27 mei beginnen de kruisfinales voor de OC-mix. 
Op 5 mei vindt het ouder-kind-toernooi plaats. 
Houd de aankondigingen voor de overige onderlinge competities goed in 
de gaten en…vergeet je niet aan te melden. 
 
Het Open Toernooi 

Over een paar maanden is het weer zover; Het Aarlandentoernooi 2019. 
Er is ook een toernooi voor de 50+-sers 
Les meer!! 

Ook dit jaar heeft de commissie weer grootse plannen om er een 
geweldig toernooi van te maken! 
Het thema is alweer zorgvuldig gekozen, maar houden we nog even 
geheim.. 
Het toernooi wordt gespeeld in week 30, van zaterdag 20 juli t/m zondag 
28 juli. 
Naast het reguliere toernooi zal er overdag een 50+- toernooi gespeeld 
worden. 
Ook zal er weer een poging gedaan worden om een padeltoernooi te 
organiseren. 
Tijdens het toernooi zal er weer heerlijk gekookt gaan worden en is een 
geweldige feestavond gegarandeerd! 
De inschrijving voor het open- en 50+-toernooi gaan binnenkort open dus 
houd knltb.toernooi.nl in de gaten voor de inschrijving. Doe ook mee aan 
het leukste open toernooi van de regio!! 
De commissie heeft er heel veel zin in en we hopen jullie allemaal te zien 
tijdens het toernooi. 
 
Tom van der Pijl 

 
De KNLTB-ledenpas (PtW) 

 
De reguliere ophaalmomenten zijn reeds geweest. Toch zijn er leden die 
hun ledenpas nog niet opgehaald hebben. 
Je kunt er alleen over beschikken in aanwezigheid van één van de 

bestuursleden. De ledenpassen waarop ook geld staat, liggen in een 
afgesloten kast. De sleutel is alleen in het bezit van de bestuursleden. 
 
Algemene Ledenvergadering (ALV) (PtW) 
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De ALV vond plaats op 13 maart 2019.  
Wil je er meer over weten?  
Lees meer! 
De ALV is wat later geweest dan we gewend zijn. Dat komt door de 
verbouwing van het clubhuis. Voor het begin van de vergadering kon het 
clubhuis bewonderd worden. Tijdens de vergadering waren 63 leden 
aanwezig. Het bestuur prijst zich gelukkig met zo’n grote opkomst. Het 
quorum (het vereiste aantal aanwezige leden) was aanwezig, zodat 
rechtsgeldige besluiten konden worden genomen. De vergadering 
verliep zonder heftige discussies en/of grote geschilpunten. Het voltallige 
bestuur blijft op zijn post, met de opmerking van de voorzitter Peter van 
der Pijl, dat komend jaar zijn laatste jaar als voorzitter is. 
Als vrijwilliger van het jaar is Ivan Beckers benoemd vanwege zijn inzet 
bij de verbouwing van het clubhuis. Jochem van Buuren en Ramon 
Gottenbos werden tot leden van verdiensten benoemd door hun 
tomeloze inzet bij de aanleg van het Nieuwe Park en andere TVTA-
gerelateerde activiteiten. De financiën werden ook tot tevredenheid van 
de leden beoordeeld na advies van de kascontrolecommissie. De 
contributie voor 2019 blijft gelijk, maar voor 2020 wordt een verhoging 
voorzien. Er wordt voorgesorteerd op een samengaan van TVTA met de 
STA. De verwachting is dat de stichting en de vereniging in 2019 zullen 
fuseren. Het bestuur heeft het voorstel om het gehele tennispark rookvrij 
te maken voorlopig ingetrokken. Wellicht dat er in de toekomst wettelijke 
maatregelen zullen komen. 
Het volledige concept-verslag van deze vergadering vind je op de 
website www.tvta.nl 
 
Het clubhuis  

 
Het vernieuwde clubhuis is sinds half maart volledig in gebruik. Alom 
worden lovende woorden gesproken over de nieuwe indeling en de extra 
zaken die zijn aangebracht. Denk aan nieuwe keukenapparatuur, een 
koelcel, een vergaderruimte. Toch moeten er nog een aantal klussen 
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gedaan worden, zoals een “hemel” boven de bar en het afhangen van 
enkele deuren. 
Over de uitvoering van de bardiensten is de kantinecommissie zeer 
tevreden. Het is er prima toeven in ons nieuwe clubhuis 
  
 
 
 

 
 . 
 
Nieuwe Park kinderziekten 

 
 
De kwaliteit van de banen 4 en 5 laat nog steeds te wensen over. Het 

bestuur is bezig deze velden te laten keuren door een onafhankelijke 
instantie 

 
Omdat de verlichting van de banen 3 en 5 geven lichtoverlast voor 
enkele buurtbewoners geeft, worden twee armaturen vervangen. We 
hopen daarmee het probleem van lichtoverlast te ondervangen. Deze 
buurtbewoners prijzen de tennisvereniging voor de moeite die gedaan 
wordt de lichthinder te reduceren. 
 

Afhangen in combinatie met baanverlichting   
 
Het bestuur is zeer tevreden over de LED-verlichting van het tennispark 
en het afhangsysteem. Toch worden er regelmatig vragen gesteld over 
de werking van het afhangsysteem.  
Lees meer!! 

Het doel is om zo weinig mogelijk lampen te laten branden in verband 
met de kosten, die eraan verbonden zijn. Daarom is het tennispark 
verdeeld in vier baanvakken t.w. banen 1-2-3, banen 4-5, baan 7 en de 
padelbaan. Het systeem zorgt ervoor dat zo weinig mogelijk baanvakken 
in gebruik zijn. 
Je wordt dus (indien mogelijk) naar een baanvak gestuurd waar het licht 
al brandt. Als je speeltijd verlopen is, dan kan het zijn dat je door 
anderen van de baan wordt gedwongen, ook al zijn er andere 
baanvakken niet bespeeld en brandt het licht daar niet. Om dit te 
voorkomen dien je na het beëindigen van je speeltijd weer af te hangen. 
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Zijn alle banen in een baanvak bezet met spelers, die nog in hun 
afhangtijd zitten, dan wordt een nieuw baanvak gebruikt. 
  
 
 

Libema Open in Rosmalen  

 
Van maandag 10 juni tot en met zondag 16 juni vindt op de grasbanen 
van het Autotron in Rosmalen het enige ATP/WTA grastoernooi van 
Nederland plaats: Libéma Open.  
Lees meer!! 
Voor veel spelers is dit toernooi een belangrijke voorbereiding op 
Wimbledon. Natuurlijk zijn de onbetwiste nummers één van Nederland 
Robin Haase en Kiki Bertens van de partij, maar ook het Griekse 
toptalent Stefanos Tsitsipas en de Belgische Elise Mertens zijn 
aanwezig. Kortom, een prachtig evenement waar tennisliefhebbers een 
week lang het beste toptennis kunnen beleven! 
 
Kick-back actie speciaal voor verenigingen 
T.V. Ter Aar   promoot het Libema Open onder onze leden én 
verdient tegelijkertijd iets extra's voor de clubkas.  
TVTA heeft  een unieke kaartverkoop link. Leden die via deze link 
kaarten kopen voor het grastoernooi in Rosmalen, krijgen €5,- korting 
per ticket. Voor elk verkocht kaartje kan TVTA dan een bedrag van €5,- 
bijschrijven. Elke verkochte VIP-ticket levert de club zelfs een bedrag 
van €10,- op.  
Hierbij ontvang je de speciale code en de link naar de ticketpagina: 
 
Code: teraar-lo19 
Link: www.libema-open.nl/clubactie 
 
Via de link kom je op het overzicht van de speeldagen. Na het kiezen 
van de dag vul je bij “Libema Open 2019 – Club actie” de bovenstaande 
code in. Na het invullen van de code wordt de prijs meteen aangepast. 
  
Van de tennistrainers 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.libema-open.nl%2Fclubactie&data=02%7C01%7C%7C25e714b0ff9148a4570208d6c88898c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636916887521821156&sdata=B8j%2FJY6B%2F7WhOYzzTEEI3xzJigwCojkjdLhq%2F60FLF8%3D&reserved=0
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Onze tennistrainers Mario de Blanken,  en Paula Anthonijsz stellen zich 
voor 
 

 Lees meer!! 
 

Mario:  
 
“Mijn start in 2018 bij TVTA is voor mij erg goed 
verlopen. Vanaf moment 1 heb ik mij welkom gevoeld 
op jullie prachtige nieuwe park. Dank daarvoor! Omdat 
de tennislessen erg populair zijn, hebben we er 
versterking bij gekregen. Op maandag staat Noah van 
Ingen op de baan naast mij. Noah is een oud leerling 
van mij uit Roelofarendsveen. Een goede tennisser en 
een enthousiaste trainer. Op woensdag geef ikzelf bij 
TC Langeraar les. Vanaf dit jaar vallen de tennislessen 
in Langeraar ook onder de hoede van Bandana Sports. 
Samen met Roderick Schoo verzorgen wij daar de 
tennislessen. Daarom staat op woensdagavond Paula 
Anthonijsz op de baan bij TVTA. Paula is naast een 
goede speelster, ook een hele goede ervaren 
tennistrainster. Zij zal zichzelf ook even voorstellen.”  

 

 

Paula: 
 
“Leuk dat je het clubblad van TVTA leest! Ik zal mezelf 
even voorstellen, ik ben Paula Anthonijsz en ik ben 35 
jaar. Oorspronkelijk kom ik uit Amsterdam maar woon 
al jaren in Alphen aan den Rijn. Ik zal nog niet bij 
iedereen bekend zijn, aangezien dit pas mijn eerste 
jaar is dat ik tennisles geef bij TVTA . Zelf speel ik ook 
graag tennis en speel ik eredivisie dames, op zondag, 
bij De Munnik in Leiderdorp. Daarnaast padel ik ook 
graag en mijn doel is om dit jaar mee te gaan naar het 
EK. Verder heb ik naast mijn werk als gymjuf altijd 
tennisles gegeven op diverse clubs omdat ik het zo leuk 
vind om te doen. Mijn passie ligt ook bij een gezond 
eten en een gezonde leefstijl. Dit jaar heb ik dan ook 
mijn eigen praktijk Switch geopend waar ik werkzaam 
ben als Orthomoleculair Adviseuse. Hierbij help ik 
mensen graag om energieker en gezonder door het 
leven te gaan , doormiddel van gezonde voeding, 
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bewegen en een aanvullend suppletie advies. Op de 
baan zullen jullie me elke woensdag avond zien van 
19.00-22.45 uur. Ik denk dat mijn 30 seconden voorbij 
zijn, mijn taak zit erop! Hopelijk lezen jullie met veel 
plezier het clubblad en zie ik jullie snel op de baan.  

 
Sportieve groetjes, 

 
Paula Anthonijsz “ 

 
 

Uit de bestuursvergaderingen (PtW) 
 
Op 8 april 2019 vergaderde het bestuur. 
Lees meer! 
 De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: 

 Er is geen voortgang te melden over het fusieproces tussen TVTA 
en STA. De STA moet eerst worden omgezet in een vereniging. 
Het verzoek ligt onder de rechter 

 De vloer in het clubhuis blijkt niet volgens de regels gelegd te zijn. 
Herstel zou 4 dagen in beslag nemen. 

 StiBuNi 2.0 : Zowel de gemeenteraad als de wethouder en de 
gevormde werkgroep voeren besprekingen over de wijze hoe de 
gemeente Nieuwkoop de verenigingen kunnen subsidieren bij 
investeringen. We wachten het resultaat van de besprekingen af. 
Hans Vis is onze vertegenwoordiger in de werkgroep. 

 Er is een grote belangstelling voor tennislessen door de nieuwe 
leden. Het bestuur puzzelt op de mogelijkheden om hiervoor banen 
ter beschikking te stellen 

 De wedstrijdcommissie en de jeugdcommissie hebben de 
beschikking over een nieuwe laptop. Vaste standplaats van de 
laptop: commissiekamer 

De eerstvolgende bestuursvergadering is op 27 mei 2019. Heb je zaken 

te melden, die daar besproken moeten/kunnen worden, geef het door 
aan Peter ten Wolde (secretaris@tvta.nl) 
 
Gegevens van de leden 
 

Mochten je gegevens (b.v. adres, telefoonnummer, emailadres) zijn 
veranderd, geef dat dan door aan ledenadministratie@tvta.nl 
Als je gegevens niet meer correct zijn, dan loop je de kans afspraken, 
mailings en allerlei activiteiten te missen 
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