Informatie gids TC ’t Eerste Wittien
2022

VOORWOORD
Lieve tennisvrienden,
Hierbij ontvangen jullie allemaal weer de tennisgids voor het komende tennisseizoen. Ook dit
jaar helaas geen gedrukte tennisgids, maar een digitale uitvoering, dit gezien de kosten en de
snelheid waarmee het moest gebeuren omdat een paar weken terug nagenoeg alle beperkingen
zijn opgeheven en wij, zoals het er nu uitziet, ons kunnen opmaken voor een “normaal”
tennisseizoen.
In deze gids natuurlijk weer de meest actuele info over het wie/wat/waar en de
contactpersonen.
Graag extra aandacht voor de tennis app waarmee wij zijn begonnen om de banen te reserveren
en nu ook de kantinediensten gaan plannen.
Het schema is ook weer op de vertrouwde manier weergegeven, dus ook aan diegene die niet
via de app willen of kunnen is gedacht.
Als bestuur hebben wij getracht deze info weer zo compleet mogelijk weer te geven, maar
mocht je echter iets missen of er zijn zaken onduidelijk; schroom niet om een van de
bestuursleden te contacten.
Wij rekenen (en hopen) dit jaar op een mooi, sportief gezellig en gezond tennisseizoen en zien je
graag op de baan, kantine en op ons gezellige terras!
Namens het volledige bestuur,
Johan Oostijen

ALGEMENE INFORMATIE
De Tennisvereniging is opgericht op 10
februari 1976. De vereniging is lid van het
landelijk overkoepelend orgaan: de Koninklijke
Nederlandse Lawn Tennis Bond (K.N.L.T.B.)
Dit lidmaatschap is vereist om deel te kunnen
nemen aan de landelijke/ districtscompetitie
en open toernooien.
Het tennispark van ‘t Eerste Wittien is gelegen
nabij de hoek Prins Clausstraat/Sportlaan.
Het park bestaat uit 4 kunstgrasbanen met
verlichting, een minibaan voor de jeugd, een
clubhuis met een schitterend terras en een
ruime parkeergelegenheid.
Clubgebouw ‘t Eerste Wittien
Pr. Clausstraat 2A
8281 DC Genemuiden
038 - 385 65 25
www.eerstewittien.nl
Tennisvereniging ‘t Eerste Wittien
Postbus 212
8280 AE Genemuiden
IBAN: 04 RABO 0321431987
ALGEMEEN BESTUUR
Voorzitter: Vacant (interim: Johan Oostijen) –
bestuureerstewittien@hotmail.com
Bestuurslid/Penningsmeester: Margreet
Eenkhoorn –
financeeerstewittien@hotmail.com
Bestuurslid/Secretaris: Gerdien Hammer –
bestuureerstewittien@hotmail.com
Bestuurslid/ Jeugd: Miranda Pol –
jceerstewittien@hotmail.com
Bestuurslid/Kantinebeheer: Christian Hoekstra
– eerstewittien@hotmail.com
Bestuurslid/Algemeen: Johan Oostijen
Bestuurslid/Algemeen: Vacant

ERELEDEN
Gert Eenkhoorn en Ria van Dijk
CONTRIBUTIE
Voor komend seizoen zijn de contributies als
volgt vastgesteld:
Junioren:
Senioren:

€78,- per jaar
€141,- per jaar

Opzegging van het lidmaatschap dient per
email te gebeuren. Na een eenjarig
lidmaatschap kan er per maand opgezegd
worden bij de ledenadministratie. Het
lidmaatschap kan alleen worden opgezegd
wanneer er geen lopend contract met NDO is.
lidmaatschapeerstewittien@hotmail.com
Het aanmeldingsformulier van onze vereniging
kun je vinden op de website onder
‘lidmaatschap’- ‘lid worden’.
LEDENADMINISTRATIE
Renate Eenkhoorn
lidmaatschapeerstewittien@hotmail.com
TENNISLESSEN
Belangrijk is dat je kennis hebt van de basis
beginselen. Tennis lijkt een eenvoudige sport
maar dat is het zeer zeker niet. Wij werken
samen met tennisschool NDO
(www.newdutchopportunities.nl).
Zij zijn u graag van dienst om u de beginselen
of later misschien nog meer technische
vaardigheden aan te leren.
Voor informatie kun je kijken onder de button
“lidmaatschap - tennislessen” op onze site.
Het inschrijfformulier voor tennislessen kun je
ook vinden op bovengenoemde website.
New Dutch Opportunities
Contactpersoon: Niels den Ouden
www.ndoweb.nl
niels@ndoweb.nl
Vennendal 16
8219 CD Lelystad
0320-416688
06-53255138

BESTUUR EN WERKGROEPEN
TAAKOMSCHRIJVING
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers.
Vrijwilligers kunnen zijn bestuursleden,
commissieleden en leden die binnen de
vereniging voorkomende diensten kunnen
verrichten b.v. bardiensten of onderhoud van
de accommodatie. Kortom, met z’n allen
houden zij de vereniging draaiende.
BESTUUR
Deze is samengesteld uit een voorzitter, een
penningmeester, een secretaris en algemene
bestuursleden. De algemene bestuursleden
kunnen zijn commissieleden of andere leden.
Het bestuur maakt het beleid, zorgt dat dit
uitgevoerd wordt en legt twee keer per jaar
verantwoording af in de algemene
ledenvergadering.
Contactpersoon: Johan Oostijen,
bestuureerstewittien@hotmail.com
ORGANISATIE COMPETITIE, TOERNOOIEN EN
EVENEMENTEN
Deze enthousiaste groep leden, aangevoerd
door Christian Hoekstra, organiseert
toernooien, competities en andere
tennisactiviteiten voor volwassenen die terug
te vinden zijn op de jaarkalender. Deze
activiteiten worden ook gedeeld via de social
media kanalen. Inschrijven via toernooi.nl en
opgavelijsten. Heb je een leuk idee voor een
toernooi, evenement en wil je meehelpen dit
te organiseren? Bel of mail Christian voor info.
Contactpersoon: Christian Hoekstra,
eerstewittien@hotmail.com
ORGANISATIE RONDOM DE JEUGD
Voor onze jeugdleden zijn er leden die zich
speciaal inzetten om voor onze jongeren
toernooien, competities en andere leuke
activiteiten te organiseren. Dit alles onder de

bezielende leiding van Miranda Pol die samen
met haar team elk jaar weer hiervoor
zorgdraagt. Ook deze activiteiten zijn terug te
vinden in de jaarkalender en via onze social
media kanalen. Ook als ouder meehelpen in
de organisatie van een toernooi, of heb je een
spetterend idee? Miranda hoort het graag.
Contactpersoon Miranda Pol,
jceerstewittien@hotmail.com
ACCOMMODATIE BEHEER
Bij Gert Eenkhoorn, oud-voorzitter én erelid
van onze vereniging, is dit in hele goede
handen. Gert zorgt samen met de vrijwilligers
dat ons park goed, gedegen en veilig wordt
onderhouden. Regelmatig zullen wij een
beroep doen op de hulp van leden, Gert kan
niet alles alleen. En dat hoeft ook niet, want
vele handen maken licht werk. Is je wat
opgevallen, is er wat kapot; bel Gert, hij gaat
graag samen met jou op zoek naar een mooie
oplossing van het euvel.
Contactpersoon: Gert Eenkhoorn,
0655700550, g-eenkhoorn@home.nl
LEDENADMINISTRATIE
Bij de ledenadministratie kun u terecht voor
aanmelding als nieuw lid en tevens voor
opzegging van het lidmaatschap. Na
aanmelding wordt een pas uitgereikt en kunt
u sleutels kopen die nodig zijn om op het park
te komen en gebruik te kunnen maken van de
kleedruimtes.
Contactpersoon: Renate Eenkhoorn,
lidmaatschapeerstewittien@hotmail.com
De nieuwe leden krijgen na aanmelding per
meer informatie toegestuurd. Deze is te
vinden op de volgende pagina.

Welkom bij Tennisclub ’t Eerste Wittien
We hebben je ingeschreven bij de KNLTB! Hoe nu verder?
KNTLB APP
Wij werken met de KNLTB app, het is belangrijk dat je deze ook gaat gebruiken.
Download deze app via de app store / play store.
In deze app kun je je bondsnummer vinden, kun je een baan reserveren, word je op de hoogte
gehouden van het laatste nieuws vanuit de vereniging en vind je meer informatie over bijvoorbeeld
de competities.
Om gebruik te maken van de app moet je de eerste keer een wachtwoord reset aanvragen. Via je
email adres krijg je een wachtwoord reset toegestuurd en daarna kun je gebruik maken van de app.
Pasfoto en ledenpas
Via de app kun je zelf je pasfoto uploaden. Deze foto wordt gebruikt voor je profiel binnen de KNLTB
en zal ook op je pas worden gezet. Om een pas te ontvangen moet je dus eerst zelf je foto uploaden
in de app. De ledenadministratie krijgt hier bericht van en kan je pas voor je aanvragen.
Sleutel
Heb je op je aanmeldingsformulier aangegeven dat je gebruik wilt maken van een sleutel van de club
dan kun je deze afhalen bij Renate Eenkhoorn, Kabel 50. Stuur een mailtje naar
lidmaatschapeerstewittien@hotmail.com om een afspraak te maken voor het afhalen van de sleutel.
De borg voor de sleutel van 15 euro, wordt als een eenmalige incasso geïnd.
Rondleiding
Als je niet bekend bent op de club willen we je graag ontmoeten en rondleiden. We nemen contact
met je op hiervoor.
Tennislessen
Ben je geïnteresseerd in tennislessen, we maken gebruik van de tennisschool NDO. Op de website
vind je het tennis aanmeldformulier. Hier lees je meer over verschillende vorm van trainingen en
bijbehorende prijzen. Voor meer informatie of wil je je opgeven stuur dan een mail naar
niels@ndoweb.nl
NDO geeft altijd les op donderdag. Heb je zelf andere opties dan is dit in overleg mogelijk.
Vereniging
Samen zijn we een vereniging! We houden je op de hoogte van alles wat er speelt binnen de club.
We versturen elk kwartaal een nieuwsbrief, deze zal je in de mail ontvangen. We houden in maart en
november een ledenraadsvergadering waar we niet zonder de input van onze leden kunnen. Je
aanwezigheid wordt zeker gewaardeerd. Als je ideeën hebt over een leuk toernooi of actie horen we
dat graag, super leuk om samen iets te organiseren. Daarnaast verwachten we dat je meedraait met
de kantinediensten (ongeveer 2 keer per jaar).
Mocht je nog andere vragen hebben kun je altijd een berichtje sturen naar
lidmaatschapeerstewittien@hotmail.com
Namens het bestuur van harte welkom en veel tennisplezier!

BESTUUR EN WERKGROEPEN
KANTINEBEHEER
Deze groep is verantwoordelijk voor de
planning van de bardiensten op tijden dat de
kantine geopend is. Ook tijdens evenementen,
toernooien en competitiedagen zal deze groep
zorgdragen voor bezetting en de juiste
voorraad. Hulp van leden is hiervoor
onontbeerlijk en deze worden dan ook
ingedeeld in de agenda. In overleg mag er
natuurlijk gewisseld worden. Voor deze groep
is Christian het aanspreekpunt en samen met
zijn team (jij dus!) kan hij zorgen voor een
hapje en een drankje op het mooiste terras
van Genemuiden. Het kantinerooster is verder
op in deze gids te vinden, maar ook zichtbaar
in de KNLTB app.
De instructies met betrekking tot de
kantinedienst kun je vinden op de volgende
pagina.
Contactpersoon: Christian Hoekstra,
eerstewittien@hotmail.com
SPONSORING
Als vereniging zijn wij blij met de vele
sponsoren die wij hebben. Zonder sponsoring
kunnen veel activiteiten niet doorgaan, dus
sponsoren zijn belangrijk. Weet jij nog
mogelijke sponsoren voor de club of heb je
informatie nodig over prijzen meldt je dan bij
Leo.
Contactpersoon: Leo Eenkhoorn,
leo@personeelselectief.nl

KANTINEDIENST INSTRUCTIES
Hoe lang mag je aanwezig zijn?

Van 19.00 – 22.30 uur is de normale tijd.

Om 22.30 uur nog spelers op de baan?

Dan mag je in overleg de sleutel overdragen
aan een lid.
Noteer in de agenda aan wie je de dienst hebt
overgedragen en wie evt. het geld afdraagt.

Niemand op de baan?

Is er na 20.00 uur nog niemand, dan mag je
afsluiten.

Wat kan ik allemaal doen?

Kantine netjes maken en houden
Maak het gezellig (muziek of TV aan, goede
verzorging)
Toiletten controleren op toiletpapier
Na afloop afwassen
Koelkasten bijvullen (evt. voorraad ligt in het
berghok, zie sleutel in het sleutelkastje)

Wat als er iets op is?

Grijp je mis, of breek je bijvoorbeeld het
laatste pak koffie aan; Christian Hoekstra doet
de bestellingen. Bel of app hem even voor het
artikel en hij zorgt voor een tijdige aanvulling.
Christian is te bereiken op 0655167771.

Waar moet ik op letten?

Afdracht van geld?

Waar moet de sleutel naar toe?

Ik heb toch nog vragen?

Bij overdracht → Noteren in de agenda
Bij afsluiten
→ Koffiezetapparaat UIT!!
Verlichting uit
Deuren op slot
In de kas mag maximaal € 50,- briefgeld
achterblijven. Al het overige briefgeld, mag in
een enveloppe (met hierop, het bedrag, jouw
naam & datum) in de brievenbus bij: Gerdien
Hammer – Achterweg 77
Enveloppen hangen in het bakje naast de
koelkast.
Na jouw dienst breng je de sleutel bij de
volgende die kantinedienst heeft, deze staat
genoteerd in de agenda.

Christian Hoekstra
Wout Tuinman
Daniel van Dijk
Bert Mones

0655167771
0629149581
0681446960
0613301682

REGLEMENTEN
OM GEBRUIK TE MAKEN VAN ACCOMODATIE
Kun je een sleutel kopen bij de
ledenadministratie tegen een borgsom van €
15,00 . Deze past op de toegangspoort, de
haldeur van het clubgebouw en de meterkast
om de baanverlichting in te schakelen.
PARKREGLEMENT
• Fietsen en bromfietsen buiten het park in de
daarvoor bestemde ruimte stallen
• Tennisbanen alleen betreden met
tennisschoenen.
• Spelers worden verzocht tenniskleding te
dragen.
• Spelers worden geacht na het spelen de
banen netjes achter te laten door afval e.d. in
de daarvoor bestemde bakken te deponeren.
• Alleen spelers kunnen gebruik maken van
kleed- en doucheruimtes.
• Gebruik van tennisbaan verlichting aan de
hand van de voorschriften (zie meterkast
clubgebouw)
• Spelers die als laatste het park verlaten,
moeten zo nodig de verlichting uitschakelen
en alle deuren en hekken afsluiten.
• Spelers worden verzocht
onderhoudspersoneel vrij baan te geven.
• ’t Eerste Wittien is niet aansprakelijk voor
beschadigde en of zoekgeraakte
eigendommen.
• In alle gevallen waarin dit reglement niet
voorziet, beslist het bestuur.
HET IS NIET TOEGESTAAN
• Tegen de reclameborden aan te lopen of te
slaan met b.v. het racket.
• Onder, op of over het hekwerk te klimmen.
• Het tennisnet als vangnet te gebruiken, er
overheen te stappen of op te gaan hangen.
• Te roken op de kunstgrasmat.
• Glaswerk mee te nemen naar de banen
TIJDENS DE WINTERPERIODE
• Bij sneeuw en ijzel het kunstgras te
bespelen.
• Bij vorst mag het kunstgras niet bespeeld

worden.
• Sneeuw van de banen te vegen met een
bezem of ander hulpmiddel.
PRIVACY POLICY TC ’T EERSTE WITTIEN
TC ’t Eerste Wittien hecht veel waarde aan de
bescherming van uw persoonsgegevens. In
deze Privacy policy willen we heldere en
transparante informatie geven over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er
alles aan om uw privacy te waarborgen en
gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. TC ’t Eerste Wittien houdt
zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in
overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type
persoonsgegevens zijn beschreven in dit
Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens
beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming
als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische
maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens
gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan
andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn
verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent
uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen
en deze respecteren.
Als TC ’t Eerste Wittien zijn wij
verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van onze Privacy policy, of in
algemenere zin, vragen heeft hierover of

contact met ons wenst op te nemen kan dit bij
de secretaris van onze tennisclub.
VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens van leden, leveranciers en
sponsoren worden door TC ’t Eerste Wittien
verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden;
- Informatieverstrekking en uitnodigingen voor
bijeenkomsten.
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van
een opdracht.

GEBRUIK KNLTB APP
Wij werken met de KNLTB app
deze kun je downloaden via
de app store / play store.
In deze app kun onder de ‘home’ tab je
speelsterkte terugvinden. Daarnaast zie je hier
of en welke banen je hebt gereserveerd. Ook
komen hier je kantinediensten te staan. Zorg
dat de meldingen aanstaan zodat je hiervan
op de hoogte blijft.
Onder de tab ‘spelen’ kun je een baan
reserveren. Door te klikken op de groene plus
in het tijdvak van jouw keuze. Je kan en mag
geen banen boeken voor 2 aansluitende uren.
Onder de ‘club’ tab vind je het laatste nieuws
van onze vereniging. En bij de tab ‘info’ vind je
ook onze ledenlijst terug.
Als je veel speelt met dezelfde personen kun
je deze vastleggen onder de tab ‘maatjes’, dit
maakt het boeken van banen ook makkelijker.
Je maatjes worden dan al getoond bij het
selecteren van medespelers.
Tot slot kun je onder de tab ‘meer’ onder
andere je profielfoto uploaden. Deze foto
moet goedgekeurd worden door de
ledenadministrateur en zal ook op je pas
komen te staan. Bij appinstellingen kun je
aangeven welke notificaties je wilt ontvangen
en vind je ook je digitale KNLTB ledenpas.

Om gebruik te maken van de app moet je de
eerste keer een wachtwoord reset aanvragen.
Via je email adres krijg je een wachtwoord
reset toegestuurd en daarna kun je gebruik
maken van de app.
BAAN RESERVEREN
Via de KNLTB app kun je een baan reserveren
met inachtneming van de volgende regels:
Je kunt een baan kiezen op een tijd die nog vrij
is, je reserveert een baan voor 2 of 4 spelers.
Deze personen dienen toegevoegd te worden
aan de reservering. Speel je met een speler
welke geen lid is van onze tennisvereniging
voeg deze dan als introducee toe aan de
baanreservering.
Reserveren geldt voor alle banen, de speeltijd
bedraagt maximaal 60 minuten en moet
volledig uitgespeeld worden, langer spelen op
dezelfde baan kan alleen wanneer geen
andere spelers aanspraak maken op de baan.
In de app wordt aangegeven wanneer er
competities, toernooien, toss-momenten en
tennislessen plaatsvinden.
Aspirant leden die een paar keer proef willen
tennissen dienen samen met een lid te spelen
of kunnen desgewenst een baan reserveren
via Christian Hoekstra, 0655167771 of
eerstewittien@hotmail.com. Van aspirant
leden wordt verwacht dat er na maximaal 4
keer proefspelen een keus wordt gemaakt of
men lid wordt van de club of niet.
De personen gekoppeld aan een
baanreservering moeten overeenkomen met
de leden die staan te tennissen op de
gereserveerde baan.
WIE, WAT EN OP WELKE BANEN KUN JE
TENNISSEN?
• Wanneer ’s avonds na 19.00 uur alle banen
bezet zijn, hebben senioren en jeugdleden die
op het voortgezet onderwijs zitten voorrang
op jeugdleden die nog naar de basisschool
gaan.

• Maandag tot en met vrijdag van 16.00-18.00
uur heeft de basisschooljeugd voorrang op
andere leden.
• Op de maandagavond zijn alle banen
gereserveerd voor tossen v.a. 19.30 uur.
• Tennisles wordt gegeven op baan 3 en 4.
Lestijden worden aangegeven door de
tennisleraar en zijn zichtbaar in de app.
TOSSEN
Wat is tossen? Bij aankomst op het tennispark
worden de rackets verzameld, waarna er vier
rackets per baan worden getrokken. Eén
ronde duurt een half uur.
U leert nieuwe mensen kennen, u doet veel
tenniservaring op, u hoeft zelf geen partner te
zoeken en het is gezellig! Wel graag zelf ballen
meenemen.
Het tossen vindt plaats op maandagavond
vanaf 19.30 uur. Op de 1e maandagavond van
de maand is er introducee tossen, dit betekent
dat ieder lid een introducee mag meenemen

KANTINEDIENSTEN
De kantinediensten worden ook weergegeven in de KNTLB app, zorg ervoor dat de meldingen
aanstaan zodat het duidelijk is wanneer je aan de beurt bent. Daniel van Dijk zal degene die
kantinedienst heeft per whatsapp informeren over zijn / haar dienst. Mocht hier geen reactie op
komen dan wordt er gebeld.
Week 12

Data

Opmerking

maandag

21-mrt Tossen

Christian Hoekstra

dinsdag

22-mrt

Daniël van Dijk

woensdag

23-mrt

Wout Tuinman

donderdag

24-mrt

Bert Mones

zaterdag

26-mrt Visbaktoernooi

Kantinecommissie

maandag

28-mrt Tossen

Jan van de Zande

dinsdag

29-mrt

Ineke v/d Wetering

woensdag

30-mrt

Gerrald Westendorp

donderdag

31-mrt

Stefan Verhoek

Week 13

Week 14
maandag

4-apr Tossen + introducé

Lamco de Vries

dinsdag

5-apr

Gooswijn Visscher

woensdag

6-apr

Marlon Verhage

donderdag

7-apr

Jan-Willem Timmerman

zaterdag

9-apr Competitie

Jaap Beens & Dames 2

Week 15
maandag

11-apr Tossen

Marnix Sterk

dinsdag

12-apr

Anne-Jan Timmerman

woensdag

13-apr

Bernardo Timmerman

donderdag

14-apr

Margriet van de Wetering

zaterdag

16-apr Competitie

Bert Mones & Heren Dubbel 1

Week 16
maandag

18-apr Tweede Paasdag

dinsdag

19-apr

Rainier Resokario

woensdag

20-apr

Kayleigh van Rees

donderdag

21-apr

Maartje Potters

zaterdag

23-apr Competitie

Sandra Hoekstra & Heren 1

maandag

25-apr Tossen

Lisa Stegeman

dinsdag

26-apr

Sofie de Groen-Post

woensdag

27-apr Koningsdag

donderdag

28-apr

Rob Poot

zaterdag

30-apr Competitie

Wout Tuinman & Heren 2

Week 17

Week 18
maandag

2-mei Tossen + introducé

Henri Pol

dinsdag

3-mei

Erik Pol

woensdag

4-mei Dodenherdenking

donderdag

5-mei Bevrijdingsdag

Week 19
maandag

9-mei Tossen

Laurens Mones

dinsdag

10-mei

Johan Oostijen

woensdag

11-mei

Wiekert den Otter

donderdag

12-mei

Marcel Post

vrijdag

13-mei Ladies Night

Gerdien Hammer

zaterdag

14-mei Competitie

Ko Beens & Heren Dubbel 1

maandag

16-mei Tossen

Marietje Meuleman

dinsdag

17-mei Bedrijfstennis

Thies Lok + Kantinecommissie

woensdag

18-mei Bedrijfstennis

Karlo Leusink + Kantinecommissie

donderdag

19-mei Bedrijfstennis

Han Leunk + Kantinecommissie

vrijdag

20-mei Bedrijfstennis

Kantinecommissie

zaterdag

21-mei Competitie + BBQ

Marcel van Dijk & Heren 1 & Kantinecommissie

maandag

23-mei Tossen

Edgar de Lange

dinsdag

24-mei

Jenny de Lange

woensdag

24-mei

Karst-Jan Last

donderdag

26-mei Hemelvaartsdag

zaterdag

28-mei Competitie

Henry Pol & Dames 1

maandag

30-mei Tossen

Arvid de Lange

dinsdag

31-mei

Anne v/d Kolk

Week 20

Week 21

Week 22

woensdag

1-jun

Thymar Kolk

donderdag

2-jun

Harmen Kuilart

Week 23
maandag

6-jun Tweede pinksterdag

dinsdag

7-jun

Marianne Kattenberg

woensdag

8-jun Zwartewatertoernooi jeugd

Martijn Jansen

donderdag

9-jun Zwartewatertoernooi jeugd

Wio Jansen

vrijdag

10-jun Zwartewatertoernooi jeugd

Kantinecommissie

zaterdag

11-jun Zwartewatertoernooi jeugd

Kantinecommissie

maandag

13-jun Tossen + introducé

Mark Jansen

dinsdag

14-jun Zwartewatertoernooi jeugd

Annemieke Jansen

woensdag

15-jun Zwartewatertoernooi jeugd

Rudi Hooijer

donderdag

16-jun Zwartewatertoernooi jeugd & senioren

Lennart Hofland + Kantinecommissie

vrijdag

17-jun Zwartewatertoernooi jeugd & senioren

Kantinecommissie

zaterdag

18-jun Zwartewatertoernooi senioren

Kantinecommissie

Week 24

Week 25
maandag

20-jun Tossen

Jerry Hoekman

dinsdag

21-jun Zwartewatertoernooi senioren

Janet Hoekman-Brouwer + Kantinecommissie

woensdag

22-jun Zwartewatertoernooi senioren

Noah Hilhorst + Kantinecommissie

donderdag

23-jun Zwartewatertoernooi senioren

Hermien Heutink + Kantinecommissie

vrijdag

24-jun Zwartewatertoernooi senioren

Kantinecommissie

zaterdag

25-jun Zwartewatertoernooi senioren

Kantinecommissie

maandag

27-jun Tossen

Henk Halfwerk

dinsdag

28-jun

Gerdien Hammer

woensdag

29-jun

Linda Heutink

donderdag

30-jun

Remco Germeraad

Week 26

Week 27
maandag

4-jul Tossen + introducé

Albert Post

dinsdag

5-jul

Maureen Resokario

woensdag

6-jul

Mariëlle Westendorp

donderdag

7-jul

Betsy Verhoek

Week 28
maandag

11-jul Tossen

Miranda Pol

dinsdag

12-jul

Lysette den Otter

woensdag

13-jul

Bertine v/d Kolk

donderdag

14-jul

Mariëlle Harderwijk

maandag

18-jul Tossen

Leo Eenkhoorn

dinsdag

19-jul

Jolein Eenkhoorn

woensdag

20-jul

Marry Eenkhoorn

donderdag

21-jul

Margreet Eenkhoorn

maandag

25-jul Tossen

Karlo Eenkhoorn

dinsdag

26-jul

Gert Eenkhoorn

woensdag

27-jul

Esther Eenkhoorn

donderdag

28-jul

Week 29

Week 30

Anne Eenkhoorn

Week 31

Vakantie

Week 32

Vakantie

Week 33

Vakantie

Week 34

Vakantie

Week 35
maandag

29-aug Tossen

Piet van Dijk

dinsdag

30-aug

Renate Eenkhoorn

woensdag

31-aug

Maria van Dijk

donderdag

1-sep

Ria van Dijk

Week 36
maandag

5-sep Tossen + Introducé

Mark van Dijk

dinsdag

6-sep

Marcel van Dijk

woensdag

7-sep

Carlijn van Dijk

donderdag

8-sep

Annemiek van Dijk

Week 37
maandag

12-sep Tossen

Viktor van Dam

dinsdag

13-sep

Betty van Dijk

woensdag

14-sep

Nelleke van Dalfsen

donderdag

15-sep

Jeanette Busweiler

zaterdag

17-sep Competitie

Thuis Team +

maandag

19-sep Tossen

Henk Buitink

dinsdag

20-sep

Nico Brouwer

woensdag

21-sep

Jacqueline Brouwer

donderdag

22-sep

Jan Brouwer

zaterdag

24-sep Competitie

Thuis Team +

maandag

26-sep Tossen

Lars Boschman

dinsdag

27-sep

Paula Brouwer

woensdag

28-sep

Mirdy Brok

donderdag

29-sep

Harry Brouwer

Week 38

Week 39

1-okt Competitie

Thuis Team +

maandag

3-okt Tossen + Introducé

Jaap Beens

dinsdag

4-okt

Mans Bos

woensdag

5-okt

Perry Boer

donderdag

6-okt

Hanneke Blom

zaterdag

8-okt Competitie

Thuis Team +

zaterdag
Week 40

Week 41
maandag

10-okt Tossen

Ko Beens

dinsdag

11-okt

Mirjam Beens

woensdag

12-okt

Edith Beens

donderdag

13-okt

Heidi Beens

zaterdag

15-okt Competitie + Afsluiting

Thuis Team + Kantinecommissie

maandag

17-okt Tossen

Jan-Willem Barneveld

dinsdag

18-okt Thema Toernooi

Mirthe Bakker + Kantinecommissie

woensdag

19-okt Thema Toernooi

Antoinette Jager + Kantinecommissie

donderdag

20-okt Thema Toernooi

Jenny Been + Kantinecommissie

vrijdag

21-okt Thema Toernooi

Kantinecommissie

Week 42

Week 43
maandag

24-okt Tossen

Christian Hoekstra

dinsdag

25-okt

Ellen van Dam

woensdag

26-okt

Herman van As

donderdag

27-okt

Daniël van Dijk

JAARKALENDER
De geplande evenementen voor 2022 kun je weer vinden op deze kalender. Wil je zelf initiatief
nemen en een toernooi organiseren laat dit dan weten via eerstewittien@hotmail.com zodat we met
alle benodigde partijen af kunnen stemmen.
Visbaktoernooi
Voorjaarscompetitie
Voorjaarscompetitie
Voorjaarscompetitie
Voorjaarscompetitie
Ladies Night
Voorjaarscompetitie
Voorjaarscompetitie en barbecue
Voorjaarscompetitie
Bedrijfstennis
Zwartewatertoernooi senioren
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Thematoernooi

Zaterdag 26 maart
Zaterdag 9 april
Zaterdag 16 april
Zaterdag 23 april
Zaterdag 30 april
Vrijdag 13 mei
Zaterdag 14 mei
Zaterdag 21 mei
Zaterdag 28 mei
Dinsdag 17 mei t/m vrijdag 20 mei
Donderdag 16 juni t/m zaterdag 25 juni
Zaterdag 17 september
Zaterdag 24 september
Zaterdag 1 oktober
Zaterdag 8 oktober
Zaterdag 15 oktober
Dinsdag 18 oktober t/m vrijdag 21 oktober

JAARKALENDER JEUGDACTIVITEITEN
Tennis fun for kids
Tennis fun for kids
Tennis fun for kids
Kroningsspelen
Koningsspelen
Zwartewatertoernooi
Tenniskamp
Paard – Veulen toernooi
Clubkampioenschappen
Sinterklaas

Vrijdag 4 maart (19.00 – 20.00)
Vrijdag 25 maart (19.00 – 20.00)
Vrijdag 8 april (19.00 – 20.00)
Woensdag 20 april (13.15 – 15.00)
Vrijdag 22 april (9.00 – 12.00)
Woensdag 8 juni t/m vrijdag 17 juni
Vrijdag 8 juli t/m zaterdag 9 juli (18.00 – 12.00)
Vrijdag 30 september (18.30 – 21.00)
Zaterdag 1 oktober t/m zaterdag 8 oktober
Donderdag 1 december

KIDS
MAAK KENNIS MET TENNIS (JUNIOREN) € 30,00
Voorwaarden aanbieding tennisvereniging ’t Eerste Wittien
Voor kinderen die nog nooit of langer dan een jaar geleden lid zijn geweest van onze vereniging;
• Je hoeft geen lid te zijn
• Wij bieden 5 kennismakingslessen (betaling contant aan NDO)
• Bij deze tennislessen maak je gebruik van een leenracket
• Het racket mag je houden als je lid wordt en doorgaat met jaartraining
• Contributiebetaling en betaling van de tennislessen volgens de geldende regels.

SPONSOREN
Wij willen onze sponsoren hartelijk danken. Ook dankzij hen houden we onze vereniging in stand.

Adel Polyester

Kresta

Alumax

L & M Workwear

Autobedrijf Breman

Lammy Catering

Avimat

Naberman Autobedrijf

Beens Groep

Palet Schilderwerken B.V.

Bonthuis Administatie-& Belastingadviseurs

Personeel Selectief

Bosch Bloemen

PH verhuur

Boudesteyn Hypotheken & Verzekeringen

Prestige Reclame B.V.

Buitink Schilders

Pruim Automatisering

Cadona Training & Advies

R & S Techniek

De Lange muur

Reisbureau TeDeTe

Edel Grass B.V.

Rietman

Elektro Technisch Buro Joh ten Brinke

Sani4all

Eurom

Select Cleaning

Flier Sport & Fashion

Selles Auto's

Groothuis Bouwgroep

Tamek

Heutink & Heij

Te Biesebeek Advocaten

Hofstede Betonboringen

Van Dijk Bandenservice

Horecagroothandel Brouwer B.V.

Van Dijk containers

Huisman Assurantien B.V.

Van Kesteren Renault

ITC Natural Luxury Flooring

Venture Group B.V.

JobTrans

Verhoek Internationaal Transport B.V.

Kok Verhuur

