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Van de voorzitter

Beste Wolfsboschers,
Met de winter in een lage versnelling is 2017 op 
tennisgebied rustig begonnen. De banen liggen  
er op het moment van dit schrijven mooi maar 
onbespeelbaar bij. Voor velen een domper op de 
feestvreugde met alle goede voornemens in het 
achterhoofd. De dooi heeft dan wel ingezet, maar  
niets zo veranderlijk als het weer, dus we zullen  
moeten afwachten. 

Inmiddels lopen we vanwege de onbespeelbare banen behoorlijk achter in de 
planning van competitiewedstrijden en lessen. Het wordt gezien de volle activitei-
tenkalender daarom nog een behoorlijke uitdaging om alle wedstrijden in te halen. 
Wat wèl onder bijna alle weersomstanden door kan gaan en wellicht een bijdrage 
kan leveren aan de sportieve doelstellingen is hardlopen. Zoals jullie wellicht weten 
zijn we vorig jaar gestart met een samenwerking met Loopschool Wim Akkermans 
(LSWA). Tijdens de proefperiode, die liep van maart tot december 2016, hebben 
we gekeken in hoeverre we het paviljoen zouden kunnen openstellen voor bredere 
inzet. Het bestuur heeft besloten om, na afstemming van een aantal aandachts-
punten, de samenwerking met LSWA in 2017 voort te zetten. LSWA zal in 2017 
naast het ‘Start to Run’ programma voor startende lopers een aantal clinics geven, 
waar jullie tegen gereduceerd tarief aan mee kunnen doen. Meer informatie daar-
over volgt.

In de laatste maanden van het afgelopen jaar is er in werkgroepen hard gewerkt 
aan het zetten van concrete stappen in het energiezuinig maken van onze accom-
modatie. Enerzijds vanuit de gedachte van een milieubewuste vereniging, maar 
ook vanwege de directe besparing op de energiekosten. Zo is er een nieuwe, 
energiezuinige verwarmingsketel met slimme thermostaat (en dito bediener ;-) ) 
geplaatst, zijn de overeenkomsten getekend met leverancier en installateur van 
ledverlichting op park en paviljoen en passen we minder ‘voorkoeling’ van fris-
drank toe, waardoor er diverse koelingen konden worden uitgeschakeld. Andere 
mogelijkheden worden onderzocht of voorbereid.
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Enrico Werneke
voorzitter T.V. Wolfsbosch

Wolfsbosch is een vereniging voor alle leden, dus ook voor nieuwe leden. We zien 
helaas dat veel starters na gemiddeld één tot drie jaar de vereniging weer verlaten. 
We zien dat deze starters met name tennisles volgen en wellicht wat twijfelen aan 
hun tenniscapaciteiten. We willen laten zien dat het juist heel leuk en ook mogelijk 
is om een partijtje op eigen niveau te spelen. Op een toernooi als het Eurotoernooi 
is dat het geval, dus kom gewoon eens meedoen! Daarnaast zullen we dit jaar een 
aantal activiteiten organiseren speciaal voor deze nieuwe leden. 

Ook alle leden die al langer op Wolfsbosch rondlopen, roep ik op in te schrijven 
voor het gezellige Eurotoernooi. De jeugd speelt dit jaar van 10 t/m 19 maart, 
senioren van 17 t/m 26 maart. Er kan worden ingeschreven tot uiterlijk 24 februari 
2016.

Het bestuur is alweer druk bezig is met de voorbereiding van de algemene leden-
vergadering (ALV) op 17 maart. Dit betekent dat we 2016 financieel gaan afronden 
en de plannen voor 2017 voorbereiden en budgetteren. Meedenken? Jullie zijn 
van harte welkom. 

Op 8 januari begonnen we het jaar met de traditionele nieuwjaarsreceptie. Helaas 
vanwege de sneeuw zonder Oliebollentoernooi vooraf voor de jeugd. Tijdens deze 
receptie hebben we stilgestaan bij de ons in 2016 ontvallen leden. Kort daarna 
hoorden we het verschrikkelijke nieuws van het plotselinge overlijden van oud-lid 
Manon van den Wittenboer. Zij is slechts 44 jaar geworden. Wij wensen Rob, Jean-
ne en verdere familie en vrienden veel sterkte toe. Niet veel later vernamen we 
dat Ad Vekemans, echtgenoot van Riet en vader van Marieke van den Akker, in de 
leeftijd van 79 jaar na een kort ziekbed is overleden. Onze gedachten gaan uit naar 
Riet, Marieke en familie.

Van de voorzitter
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Klik voor meer info op de agenda-items of kijk op wolfsbosch.nl.

ROOD-ORANJE ONDERLING BIJ HELVOIRTSE T.V.

ROOD-ORANJE ONDERLING BIJ D’OGGELEN 
IN ESCH

AFSLUITING WINTERCOMPETITIE JEUGD &
HULDIGING KAMPIOENEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING

EUROTOERNOOI JUNIOREN

EUROTOERNOOI SENIOREN

SENIOR+ TOERNOOI

AANVOERDERSBIJEENKOMST/OUDERAVOND

AFSLUITING VOORJAARSCOMPETITIE JEUGD + BBQ

RICOH KIDSDAY

BALLENVOORBALLEN TOERNOOI VOOR SENIOREN

BALLENVOORBALLEN VOOR ROOD-ORANJE 

HERHALING ALV

OPEN DAG EN VRIENDJES/VRIENDINNETJES 
TOERNOOI

24.6 t/m 2.7

www.wolfbosch.nl
https://www.wolfsbosch.nl/
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De volgende leden heten wij van harte welkom bij T.V. Wolfsbosch.
WELK   M

JUNIOREN
Thymen van den Bogaard
Taeke Deursen
Timo Driessen
Simone Duffhues
Jelle Hesselmans
Berend Hinz
Dries te Lintelo
Bas Pincee
Joep de Quay
Jan Bart Trompenaars
Adam Walji
Sophie Walji

SENIOREN
Yoni van den Akker
Cristian Aten ’s Gravemade
Maureen Bolwerk
Ingrid van de Braak
Maikel van Deursen
Petra van Dijk
Hanneke Geneuglijk-Oelen
Marcel van Heertum
Niels van Herpen
Gerard Kemperman
Jeroen Leenders
Joris Rijsburger
Karin Schieving
Julius de Schwartz
Gina Sinke
Coen Viguurs
Alette Zeijlstra

Het jaar 2017 is goed begonnen; we hebben meer leden dan vorig jaar. Veel nieuwe leden willen 
ook trainen waardoor de beschikbare trainingsuren onder druk staan. De trainers en de Technische 
Commissie doen hun uiterste best om iedereen in een geschikte trainingsgroep te plaatsen.

Veel tennisplezier gewenst 
bij onze club!
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DATUM
WOENSDAG 15 MAART 2017

PLAATS
PAVILJOEN TV WOLFSBOSCH

AANVANG
20.00 UUR

VOORLOPIGE AGENDA
ALGEMENE LEDENVERGADERING

AGENDA

1. Opening
2. Notulen vorige ALV
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Vaststelling contributie
5. Jaarverslag 2016
6. Verslagen commissies
7. Nieuwe trainers
8. Begroting 2017/2018
9. Ledverlichting
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Dit keer zetten we Dot Eerden - Persoons in het zonnetje.

Dot is al zo lang actief binnen de Jeugdcommissie (JC) dat 
niemand meer weet hoe lang precies. Eén ding weten we wel:  
een JC zonder Dot is niet voor te stellen! 

Dot is een enorm positief ingestelde en goedlachse vrouw met een groot organisatie - 
 talent en warm hart. Ze is dol op mensen, kinderen in het bijzonder. Tijd om haar 
eens flink in de bloemen te zetten, temeer omdat ze aan haar vinger is geblesseerd. 
We hopen dat je gauw herstelt en zijn bijzonder dankbaar voor je inzet, Dot!

IN HET
Z   NNETJE
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VOORTZETTING SAMENWERKING MET LOOPSCHOOL

Sinds het voorjaar van 2016 starten iedere woensdag-, zaterdag- en zondagochtend 
loopgroepen van Loopschool Wim Akkermans vanuit het clubhuis van onze tennisvereniging. 
Tijd voor een evaluatie.

In overleg met Wim Akkermans 
is besloten de samenwerking 
voort te zetten om invulling 
te kunnen geven aan een 
breder gebruik van onze 
sportaccommodatie. Na een jaar 
proefdraaien is er goed zicht op 
de impact van de samenwerking. 
Om deze voor beide partijen 

interessant én kostendekkend te houden is een financiële compensatie voor Wolfsbosch 
overeengekomen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een sponsorovereenkomst. 

Bargebruik
In de overeenkomst komt onder meer te staan dat loopgroepen van Wim Akkermans 
op woensdagochtend en de ochtenden in het weekeinde gebruik mogen maken van de 
barfaciliteiten in ons paviljoen. De loopschool zorgt zelf voor bemanning van de bar als er door 
Wolfsbosch geen bardienst is ingepland en zal het clubhuis altijd netjes achterlaten. Tijdens 
toernooien en competitiewedstrijden zal er door de lopers niet op het terrein worden geparkeerd 
en houden zij rekening met intensiever gebruik van de kleedkamers. 

Promotie
Er komt niet alleen een reclamedoek van Wim Akkermans in ons park te hangen, ook 
zullen beide samenwerkingspartners sport in brede zin promoten zodat leden van beide 
verenigingen over en weer kunnen kennismaken met elkaars activiteiten. Zo zijn de 
loopclinics ‘Start to run’ een mooie basis voor tennissers die hun conditie willen opvijzelen. 
Op www.loopschoolwimakkermans.nl zijn de data van de eerstvolgende clinics en andere 
trainingsmogelijkheden te vinden.

Spreek elkaar aan!
We halen het meest uit deze samenwerking als we elkaar met open vizier tegemoet treden. 
Benader Wim dan ook gerust met vragen over de mogelijkheden van zijn loopschool of gevolgen 
van de aanwezigheid van lopers op Wolfsbosch. Bij onduidelijkheden kun je natuurlijk ook altijd 
een van de bestuursleden aanspreken of een mailtje sturen naar secretariaat@wolfsbosch.nl.

Met sportieve groet,
het bestuur

http://www.loopschoolwimakkermans.nl
mailto:secretariaat%40wolfsbosch.nl?subject=
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SENIORENCOMPETITIE 

KNLTB WINTERCOMPETITIE 2016-2017
Half november 2016 is de KNLTB Wintercompetitie van start gegaan. Gelukkig hoefden we 
voor deze competitie geen teams uit te loten. Alle wedstrijden die in 2016 gepland stonden, 
hebben we ook kunnen spelen. Als gevolg van het koude witte winterse weer zijn er veel 
inhaalwedstrijden gespeeld. Dank jullie wel voor de flexibiliteit deze winter!

Onderstaande teams hebben deelgenomen aan de Wintercompetitie 2016-2017.
Op www.mijnknltb.nl kun je de eindstand van de teams bekijken. Op zaterdag 18 februari wordt 
de laatste competitiewedstrijd gespeeld.

Klasse Ploeg Aanvoerder

Donderdagmorgen Dames dubbel 17+ T.V. Wolfsbosch 1 - 3015 Yvonne Almering
  Monique van Woesik
  Andrea van Kuijk
  Irene van Lindenberg 
  Klaartje Smit

Vrijdagmiddag Heren dubbel 50+ T.V. Wolfsbosch 1 - 1801 Luuk Simons
  Jos van der Steen
  Henk Spoelstra
  Bert Bouwriks
  Fons Spoor

Vrijdagmiddag Heren dubbel 50+ T.V. Wolfsbosch 2 – 1810 Clemens Klijberg
  Arthur Cuyten
  Jacques van Elk
  Willem Koenraadt

Vrijdagavond Dames dubbel 35+ T.V. Wolfsbosch 1 - 3402 Garry Schalks
  Sonja van Boxtel
  Liselore Burgmans
  Jolanda van Dijk
  Annemieke Werneke

Vrijdagavond Dames dubbel 35+ T.V. Wolfsbosch 2 - 3400 Anne van der Wolf
  Marjolijn Geurts
  Elly Lemmers
  Mariska Maas
  Arine Severijn

http://www.mijnknltb.nl
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Klasse Ploeg Aanvoerder

Vrijdagavond Dames dubbel 35+ T.V. Wolfsbosch 3 - 3400  Hanneke Linssen
  Maaike Hoefakker
  Lieke van Acht
  Nicole Swinkels
  Jessica Sibbing
  Manon van Steenpaal

Vrijdagavond Dames dubbel 35+ T.V. Wolfsbosch 4 - 3419 Julian Kramer
  Nicole Esser
  Helma Schuijt
  Irenka van den Hout
  Petra Dikmans
  Yvonne Beckers
  Chris Janssen

Vrijdagavond Gemengd dubbel 17+ T.V. Wolfsbosch 1 - 0800 Amber van Wel-Monsieur
  Corine Willems-Bruurs
  Katrien van Bergen
  Peter van Wel
  Bram Smits
  Erik-Jan van Bergen

Vrijdagavond Gemengd dubbel 17+ T.V. Wolfsbosch 2 - 0800  Paul Valster
  Rens Aarninkhof
  Marcel Timmers
  Hilke Wilt
  Hanne Daanen
  Hedwig Cox 

Vrijdagavond Gemengd dubbel 17+ T.V. Wolfsbosch 3 - 0807  Gon van Oerle
  Mariëtte Frerichs-Pauw
  Stefanie Schendstok
  Jos Franken
  Joost Pauw
  Gert-Jan van de Hanenberg
  Ad Lamerigts

SENIORENCOMPETITIE 
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Klasse Ploeg Aanvoerder

Vrijdagavond Gemengd dubbel 17+ T.V. Wolfsbosch 4 - 0813 Yolie Dijkers
  Nienke le Fever
  Suzanne Willemse
  Angela Stelljes
  Paul Roeters
  Han van Schaaijk
  Tijs Linders 

Vrijdagavond Heren dubbel 35+ T.V. Wolfsbosch 1 - 2228  Hubrecht de Pree
  Hubert van Beusekom
  Frank Wezenberg
  Jos Lunenberg
  Thomas Mertens
  Gerrit-Jan Kayser

Vrijdagavond Heren dubbel 35+ T.V. Wolfsbosch 2 - 2223 Meindert Willems
  Mark Boselie
  Robbert Hoosemans
  Jan-Hein Janssens

Zaterdagmiddag Dames dubbel 17+ T.V. Wolfsbosch 1 - 2400 Marieke van den Akker
  Joyce de Groot
  Yvonne Bouweriks
  Irene Cox-Weenen
  Anne Spoor

Zaterdagmiddag Gemengd dubbel 17+ T.V. Wolfsbosch 1 - 0003 Roel Eerkens
  Sandra Vosbergen
  Martin Drijvers
  Sophie van Leersum
  Rob van der Steen
  Thyrza van de Ven

Zaterdagmiddag Gemengd dubbel 17+ T.V. Wolfsbosch 2 - 0013 Harry van Helvoort
  Marijke Daniel
  Diederik Geveling
  Loes Dijkman

SENIORENCOMPETITIE 
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Klasse Ploeg Aanvoerder

Zaterdagmiddag Gemengd dubbel 17+ T.V. Wolfsbosch 3 - 0011 Chantal Beks
  Garry Schalks
  Wim van Eijndhoven
  Ton van Eck
  Hans Meeuwsen

Zaterdagmiddag Gemengd dubbel 17+ T.V. Wolfsbosch 4 - 0033 Menno van der Busse
  Rene Wouters
  Daan Hillemans
  Danielle Bisscheroux
  Nancy Vos - van Oerle

Zaterdagmiddag Heren dubbel 17+ T.V. Wolfsbosch 1 - 1201 Roland de Die
  Mark Slijkhuis
  Menno Moen
  Marco van de Kuilen
  Frank Verstijnen

Gezellig dat jullie deze winter weer meegespeeld hebben. Hopelijk tot volgend seizoen!

Sportieve groeten, 

Anne Spoor,
competitieleider Najaars- en Wintercompetitie Senioren

SENIORENCOMPETITIE 
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VOORJAARSCOMPETITIE 2016
De aanstaande voorjaarscompetitie zal gespeeld worden van 6 april t/m 1 juni 2017. Op de 
website van Wolfsbosch kun je alle informatie over deze competitie vinden.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar
•  Op de donderdagavond en de zondagmiddag wordt een nieuwe instapcompetitie voor leden 

met niveau 8-9 aangeboden. Er worden 4 dubbelspelen gespeeld en dames en heren spelen 
met en tegen elkaar.

•  De wedstrijden van de avondcompetities worden verder ingekort zodat iedereen altijd voor 
23 uur klaar is. Naast de super tie-break als 3e set wordt ook het ‘Beslissend Punt Systeem’ 
aangehouden. Dat betekent dat in geval van deuce in elke game nog één beslissend punt 
wordt gespeeld. ‘Nadeel’ en ‘voordeel’ vervallen dus. De ontvangende partij bepaalt de kant 
(links of rechts) bij dames dubbel (DD) en heren dubbel (HD). Bij gemengd dubbel (GD) 
serveert de dame op de dame en de heer op de heer.

•  Bij de competities die uit zowel enkel- als dubbelspel bestaan, hoeft de opstelling voor het 
dubbelspel pas bekend gemaakt te worden nà het enkelspel.

Indeling
De vrijdagavond was wederom dermate populair dat geloot moest worden. Elf teams hadden 
zich ingeschreven voor acht plekken. Op 28 november zijn er drie teams uitgeloot.
De suggestie om verplicht minimaal zes spelers in een team op de vrijdagavond op te nemen, 
zullen we meenemen. Momenteel wordt dit slechts sterk aangemoedigd.

Donderdagochtend DD 17+ Donderdagavond Instap 17+ Donderdagavond DD 17+
Yvonne Almering (A) Gijs von Morgen (A) Josien Moreu (A)
Andrea van Kuijk Pieter Schendstok Ruth Bruekers
Irene van Lindenberg Eric van Eindhoven Charlotte van den Boom
Klaartje Smit Niels Kantelberg Yvette Holl
Monique van Woesik William Barker Cathelijne van der Feen

Kristel Boselie

Vrijdagmiddag HD 50+ Vrijdagavond GD 35+ Vrijdagavond GD 35+
Clemens Klijberg (A) Harrie van Helvoort (A) Gon van Oerle (A)
Arthur Cuijten Erwin van der Veen Mariette Frerichs
Jacques van Elk Marijke Daniel Stefanie Schendstok
Willem Koenraadt Zabien de Buizer Ad Lamerigts
Fons Spoor
Peter Stoffele

Wim van Eijndhoven Gert-Jan van den Hanenberg
Jos Franken

SENIORENCOMPETITIE 

https://www.wolfsbosch.nl/activiteiten/competitie/knltb-voorjaarscompetitie
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Vrijdagavond GD 35+ Vrijdagavond HD 35+ Vrijdagavond HD 35+
Nicole van Mook (A) Hendrik-Jan Schouten (A) Hubrecht de Pree (A)
Lonneke van der Krabben Mike den Dekker Hubert van Beusekom
Marieke Leenders Frank Hendricks Frank Wezenberg
Dennis Kreté Leon Vos Jos Lunenberg
Kees-Jan Verachtert Barry Whien Thomas Mertens
Seph van der Krabben Rob Almering Gerrit-Jan Kayser

Vrijdagavond HD 35+ Vrijdagavond DD 35+ Vrijdagavond DD 35+
Meindert Willems (A) Amber van Wel (A) Garry Schalks (A)
Mark Boselie Katrien van Bergen Sonja van Boxtel
Jan Heins Janssens Hedwig Cox Jolanda van Dijk
Robert van Oerle Hanne Daanen Liselore Burgmans

Corine Willems Annemiek Werneke

Zaterdag G17+ Zaterdag G17+ Zaterdag G17+
Lili Mostard (A) Roel Eerkens (A) Menno van der Busse (A)
Menno Moen Martijn van Popering René Wouters
Daan van der Steen Robin Weijns Daan Hillemans
Eveline de Haas Sandra Vosbergen Daniëlle Bisscheroux
Yvonne Bouweriks Estelle Klemans Nancy Vos-van Oerle
Jennifer Spoor Lennart Sinjorgo

Martin Drijvers
Thyrza van de Ven
Laure Slenter
Sophie van Leersum

Zaterdag H17+ Zaterdag H17+ Zaterdag H17+
Jan Willem Burgmans (A) Rob Lems (A) Bas Rombauts (A)
Marco van de Kuilen Peter Meijerink Bauke Bult
Pascal Hollart Peter van Wel Bart van Pagée
Roland de Die Peter van den Heuvel Maikel Prince
Maarten Vernooij Rutger Hesselmans Roy Prince
Coen Viguurs Mark Slijkhuis Ed van Rhijn

Frank Verstijnen Jan Smulders

Zaterdag G35+
Garry Schalks (A)
Lieke van Acht
Jessica Sibbing
Anne van der Wolf
Paul Valster
Jeroen van Oers
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*2 enkelspelen en 3 dubbelspelen. Zonder sterretje betekent: 4 enkelspelen en 2 dubbelspelen.

Zaterdag H17+ Zaterdag H17+ Zaterdag H35+ (*)
Axel van Kouwen (A) Harm van Engelen (A) Hans Meeuwsen (A)
Dennis van Vugt Vincent van Spaendonck Eric van Weert
Thijs Heuts Patrick Wilmont Ton van Eck
Manuel Denis Joost Pauw Anies Nendissa
Rob van der Steen Philibert Bluyssen Pim Klijberg
Rob van Hemmen Jasper Muilman Richard Hattu
Joost Wubben Maarten van Oers
Jeroen van Tulder

Zaterdag D17+(*) Zaterdag D17+(*) Reserves
Anne Spoor (A) Simone Kleijn (A) Ben Ribbers
Marieke van den Akker Maud Homan Jos van Nistelrooij
Irene Cox Hanneke Molenaar Ernst de Man
Joyce de Groot Mariel van den Brand
Chantal Beks Karin van der Zee
Loes Dijkman Lieke Ondersteijn

Emeline Noordman

Zondag Heren landelijk
Jori Kuijpers
Matthijs Meijerink
Bart de Bruijn
Daan de Bruijn
Jasper Kuijpers
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SPEELDATA
Neem onderstaande data alvast over in je agenda!

AANVOERDERSAVOND
Op maandag 20 maart worden de teamaanvoerders of hun vervangers tussen 19:00 en 19.30 uur 
op de club verwacht om de map met informatie over de competitie en de tas met ballen in 
ontvangst te nemen.

Belangrijk om te weten: Het terugtrekken van een reeds ingeschreven ploeg wordt na 1 januari 
2017 beboet met € 115. Terugtrekking van een reeds ingeschreven ploeg ná publicatie van de 
indeling wordt beboet met € 225. Deze kosten worden op het betreffende team verhaald.

Anne Spoor, competitieleider Najaars- en Wintercompetitie Senioren
Roland de Die, competitieleider Voorjaarscompetitie Senioren

SENIORENCOMPETITIE 
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KNLTB NAJAARSCOMPETITIE 2017
De TC heeft wederom besloten voor de vrijdagavond najaarscompetitie aan te bieden. 
Enerzijds omdat er zoveel vraag is naar de vrijdagavondcompetitie, anderzijds omdat de 
evenementenkalender meer ruimte biedt.

Houd rekening met loting
Aangezien de vrijdagavondcompetitie erg populair is onder onze leden, bestaat de kans dat er 
teams worden uitgeloot. Rekening houdend met trainingen en het aantal banen kunnen we naar 
verwachting maximaal acht teams toelaten. De plaatsings- en lotingsprocedure zijn te vinden op 
www.wolfsbosch.nl/activiteiten/competitie/afspraken-en-loting. 

Competitiesoorten en tijdstip van aanvang
Ingeschreven kan worden voor GD 17+ (DD-HD-2x GD), DD 17+ (4x DD) en HD 17+ (4x HD). 
De competitiedata liggen al vast. Tijd van aanvang bij thuiswedstrijden is steeds 19.00 uur. 
Speel je thuis? Dan wordt verwacht dat je minimaal een kwartier eerder aanwezig bent. Ook 
bij uitwedstrijden wordt tijdige aanwezigheid verwacht. Kijk steeds op de KNLTB-site voor de 
aanvangstijd van uitwedstrijden want die kunnen variëren!

Baanindeling
Bij de thuiswedstrijden is er geen competitieleider aanwezig die de baanverdeling regelt op de 
desbetreffende speeldag. De seniorenteams krijgen de baanverdeling in de competitiemap. 

SENIORENCOMPETITIE 

http://www.wolfsbosch.nl/activiteiten/competitie/afspraken-en-loting
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Deadline inschrijving
De inschrijving sluit eind april 2017! Inschrijving kan alleen via www.wolfsbosch.nl. Kies voor 
Activiteiten – Competitie – KNLTB Najaarscompetitie. Klik op de link ‘hier’ onder het kopje 
‘Inschrijving’. Kies welke competitie je wilt spelen en plaats eventueel een opmerking. Indien 
je als team inschrijft, voer dan alle gegevens in van alle teamleden. Klik op ‘Versturen’ na het 
invoeren van alle gegevens. Voer ook je gegevens in als je je op wilt geven als reservespeler.

Voorwaarden deelname aan KNLTB Najaarscompetitie 2017:

1.  De Technische Commissie (TC) zal zich inspannen om zoveel mogelijk inschrijvingen voor de 
competitie te honoreren. Er kan géén garantie worden gegeven dat je aan de competitie kunt 
deelnemen. Dit in verband met de voorschriften van de KNLTB en de mogelijkheden binnen 
de vereniging.

2.  De TC zal de informatie voor een eventuele loting en de samenstelling van de teams tijdig 
 bekendmaken.

3.  Deelname aan de seniorencompetitie kost 110,00 euro per team (130,00 euro indien er met 
Dunlop-ballen wordt gespeeld). Met je inschrijving geef je aan akkoord te gaan met de inning 
van de competitiebijdrage via automatische incasso bij de aanvoerder. De aanvoerder dient 
zelf zorg te dragen voor verrekening met de andere teamleden. 

4.  Met inschrijving voor de competitie verplicht je je gedurende de weken dat de competitie 
loopt beschikbaar te zijn inclusief eventuele inhaalwedstrijden.

5.  Bij terugtrekking van een team uit de najaarscompetitie kan T.V. Wolfsbosch een boete 
verschuldigd zijn van 225,00 euro aan de KNLTB. De TC behoudt zich het recht voor om 
deze kosten door te berekenen aan degenen die deze kosten hebben veroorzaakt. Dit geldt 
tevens voor door de KNLTB doorberekende kosten voor het onvoltallig verschijnen op de 
wedstrijddag.

6.  De TC heeft het recht een boete door te berekenen aan individuele spelers en/of teams 
welke door de KNLTB zijn opgelegd wegens wangedrag zoals vermeld in het KNLTB 
competitiereglement. 

Anne Spoor en Roland de Die, 
competitieleiders senioren

SENIORENCOMPETITIE 

http://www.wolfsbosch.nl
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Wolfsbosch maakt gebruik van Yourtennis voor het inplannen en betalen van trainingen. Voor 
degenen die niet hebben meegedaan aan de wintertraining, maar zich wel willen aanmelden 
voor de zomertraining zetten we de ins & outs van dit programma nog even onder elkaar.

Automatische incasso
Alle leden die willen trainen, dienen zich individueel op te geven. Per persoon moet je namelijk 
toestemming geven voor een automatische incasso. Je hoeft de machtiging voor automatische 
incasso die je als PDF na inschrijving per e-mail krijgt toegestuurd niet mee te nemen naar 
je eerste les. Als lid van Wolfsbosch heb je de vereniging al toestemming voor automatische 
incasso gegeven.

Belangrijkste aandachtspunten

1.  Het inschrijven voor tennistraining verloopt via Yourtennis. Een handleiding voor dit 
planningsprogramma vind je op wolfsbosch.nl onder ‘Training-Inschrijven training’. Let vooral 
op het invoeren van het juiste mailadres, 06-nummer en rekeningnummer ten behoeve van 
de financiële afwikkeling. Gebruik je Yourtennis voor het eerst? Dan zul je een account aan 
moeten maken. Daarvoor moet je eenmalige persoonlijke gegevens invoeren. Er is maar één 
account per gezin nodig. Daarna kun je inloggen en voor iedereen van je gezin lespakketten 
uitkiezen. Daarbij kun je onderscheid maken tussen ‘mezelf inschrijven’ of ‘iemand anders.

2.  Per e-mail ontvang je vanuit Yourtennis je trainingsdag en -tijdstip. Alle andere informatie 
vind je op www.wolfsbosch.nl. In het ledendeel (waarvoor je moet inloggen) vind je alle 
trainingsdata en de groepsindelingen van de gehele week.

3.  Je kunt alleen jezelf of je kind(eren) opgeven voor training. Een mailtje sturen om een groep 
mensen op te geven is niet langer mogelijk. 

4.  De regel ‘minimaal 2 dagen beschikbaar zijn’ wordt strenger nageleefd om het inplannen van 
de trainingen mogelijk te maken; het animo is hoog.

Opmerkingen welkom
We zijn blij met alle informatie die in het ‘Opmerkingen’ veld wordt geplaatst. Noteer daar 
bijvoorbeeld de namen van de mensen met wie je graag wilt trainen. Stem van tevoren wel 
met elkaar af welke trainingssoort je wilt gaan volgen, zodat daarover later geen verrassingen 
ontstaan.  

Start zomertraining & deadline inschrijving
De zomertraining start in week 13 (vanaf maandag 27 maart) en beslaat 17 lesweken. In 
onderstaand schema vind je de exacte data. De sluitingsdatum voor inschrijven is 19 februari 
2017. Daarna stellen de trainers en de Technische Commissie de trainingsgroepen en 
baanindeling vast. Deze worden na 15 maart gepubliceerd in het ledendeel van onze website 
(achter de inlog) en in de aanplakkast naast de hoofdingang in het paviljoen. Ook krijg je een 
mailtje met daarin je trainingsdag en -tijd.
Wil je na 19 februari nog inschrijven voor training? Dan kan dat alleen als er plaats is in een 
passende groep. Privétraining is uiteraard ook altijd een optie.

ZOMERTRAINING

http://www.yourtennis.nl
http://www.wolfsbosch.nl
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Indeling
Han Hakkens en Robin van Rooijen zullen de indeling voor de zomertraining maken en daarvoor 
natuurlijk de nodige input van Arnita Melis en Daan van der Steen krijgen. 

Vragen?
Vragen over de zomertraining kun je mailen naar training@wolfsbosch.nl of ze rechtstreeks aan 
de trainers stellen. Hun gegevens vind je hieronder en op wolfsbosch.nl.

Trainers Wolfsbosch
Han Hakkens: 06-21900100
Robin van Rooyen: 06-43818453
Daan van der Steen: 06-49678590
Arnita Melis: 06-30333144  
training@wolfsbosch.nl 

Marga van de Ven, trainingscoördinator 
Tel: 073-6561165/06-43439993
e-mail: selectiewedstrijdjeugd@wolfsbosch.nl

week 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

les inhaal	  
senioren

inhaal	  
junioren Les	  1 Les	  2 Les	  3 Les	  4 Les	  5 Les	  6 Les	  7 Les	  8

ma 27-‐mrt 03-‐apr 10-‐apr Pasen 24-‐apr 01-‐mei 08-‐mei 15-‐mei 22-‐mei

di 28-‐mrt 04-‐apr 11-‐apr 18-‐apr 25-‐apr 02-‐mei 09-‐mei 16-‐mei 23-‐mei

wo 29-‐mrt 05-‐apr 12-‐apr. 19-‐apr 26-‐apr 03-‐mei 10-‐mei 17-‐mei 24-‐mei

do 30-‐mrt 06-‐apr 13-‐apr. 20-‐apr Konings	  	  	  	  
dag 04-‐mei 11-‐mei 18-‐mei Hemel	  

vaart

vrij 31-‐mrt 07-‐apr 14-‐apr. 21-‐apr 28-‐apr. 5-‐mei 12-‐mei 19-‐mei 26-‐mei

Zat 01-‐apr 08-‐apr 15-‐apr. 22-‐apr 29-‐apr. 6-‐mei 13-‐mei 20-‐mei 27-‐mei

week 24 25 26* 27 28 29	  t/m	  34 35 36 37** 38** 39

les Les	  11 Les	  12 inhaal	  
junioren Les	  13 Les	  14 Les	  15 Les	  16 inhaal/	  	  	  	  	  

Les	  17 inhaal inhaal/	  	  	  	  	  
Les	  17

ma 12-‐jun 19-‐jun 03-‐jul 10-‐jul 28-‐aug 04-‐sep 11-‐sep 18-‐sep 25-‐sep

di 13-‐jun 20-‐jun 04-‐jul 11-‐jul 29-‐aug 05-‐sep 12-‐sep 19-‐sep 26-‐sep

wo 14-‐jun. 21-‐jun. 5-‐jul. 12-‐jul 30-‐aug 06-‐sep 13-‐sep 20-‐sep 27-‐sep

do 15-‐jun. 22-‐jun. 6-‐jul. 13-‐jul 31-‐aug 07-‐sep 14-‐sep 21-‐sep 28-‐sep

vrij 16-‐jun. 23-‐jun. 7-‐jul. 14-‐jul 01-‐sep 08-‐sep 15-‐sep 22-‐sep 29-‐sep

Zat 17-‐jun. 24-‐jun. 8-‐jul. 15-‐jul 02-‐sep 09-‐sep 16-‐sep 23-‐sep 30-‐sep

Trainingsdata	  zomer	  2017

Ballen	  voor	  Ballen

Zom
ervakantie	  	  t/m

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  augustus

Euro	  	  Toernooi	  JU
N
IO

REN

Euro	  	  Toernooi	  SEN
IO

REN

mailto:training%40wolfsbosch.nl?subject=
mailto:selectiewedstrijdjeugd%40wolfsbosch.nl?subject=
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PARKPRAAT

Het gaat redelijk met het aanmelden voor de bar-, keuken-, en 
parkdiensten. Het rooster van januari is bijna vol, maar februari 
vertoont nog een paar ‘gaatjes’. Maart en april zijn voor 50% 
gevuld. Twee puntjes van aandacht: de parkdienst op zondag  
1 oktober is een Grote Schoonmaakdienst en de parkdiensten 
op de vrijdagmiddagen tussen eind september en begin 
december zijn zogenaamde ‘bladblaasdiensten’. Houd er bij 
aanmelding op afhangbord.nl rekening mee dat je een zware 
bladblazer op je rug moet kunnen (ver)dragen…. 

Aanmelden voor extra onderhoud- en schoonmaakdiensten 
kan natuurlijk altijd, en wel bij de Paviljoencommissie 
(paviljoencommissie@wolfsbosch.nl) of bij Jan-Hein Janssens 
van de Parkbeheercommissie (parkbeheer@wolfsbosch.nl). 
Wel geldt: vol = vol.

Heb je interesse in het draaien van betaalde bardiensten om 
eventuele gaten in de planning dicht te lopen? Stuur dan een 
mail naar paviljoencommissie@wolfsbosch.nl. 
Per bardienst ontvang je 25 euro. 

Het opruimen van de keuken door competitieteams gaat bijna 
altijd goed. Helaas is een aantal keer op zaterdagochtend de 
vrijdagavondtroep aangetroffen. Blijf dus alert en herinner 
elkaar aan de verplichting om de keuken netjes achter te laten! 

De Paviljoencommissie is op zoek naar een platte televisie 
om als informatiescherm op te hangen achter de bar. Wie 
heeft er toevallig eentje over of wil ons daarmee sponsoren? 
Meer informatie is op te vragen bij Frank Verstijnen via 
paviljoencommissie@wolfsbosch.nl.

mailto:paviljoencommissie%40wolfsbosch.nl?subject=
mailto:parkbeheer%40wolfsbosch.nl?subject=
https://www.wolfsbosch.nl/bardienst/betaalde-invallers
mailto:paviljoencommissie%40wolfsbosch.nl?subject=
mailto:paviljoencommissie%40wolfsbosch.nl?subject=
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In november en december kon je bij 
Jumbo sparen voor je sportvereniging. 
Ook Wolfsbosch deed aan de actie mee. 
Inmiddels zijn de punten geteld: met 
elkaar hebben we ongeveer 775 euro bij 
elkaar gespaard. Niet slecht! Dat bedrag 
moet uitgegeven worden bij Jumbo-
partners Kompan en Muta. Samen met de 
commissie Parkbeheer en de organisatie 
van het BallenvoorBallen Toernooi wordt 
bekeken hoe het gespaarde bedrag het 
beste kan worden besteed.

PARKPRAAT

Je warmdraaien voor het Eurotoernooi? Dat kan tijdens 
het Open Enkel Toernooi op TV Bergenshuizen. Nieuw 
is de TeamChallenge: samen met minimaal 3 leden van 
je competitieteam (Voorjaarscompetitie 2017) punten 
verzamelen voor een bon van Van Helvoort Sport voor een 
teamoutfit ter waarde van 300 euro! Enkelen, samen maar 
niet alleen!



26

VACATURES

Deel je talent!
Lijkt het je leuk om mensen te leren kennen en je in te zetten voor een soepel draaiende 
en gezellige tennisvereniging? Deel dan jouw commerciële, financiële, organisatorische, 
fotografie-, schrijf- of kooktalent met Wolfsbosch! 

-   Binnen het bestuur zijn twee functies vrij: die van voorzitter van de Technische Commissie 
en die van voorzitter van de Communicatiecommissie (per mei 2017). De Technische 
Commissie is verantwoordelijk voor de competities, de toernooien en de training op de club 
en onderhoudt de contacten met de KNLTB.

  De Communicatiecommissie onderhoudt en versterkt het contact met de leden van onze 
vereniging, de pers en de omwonenden. Tot de bezigheden behoren onder meer:  
het maken van dit clubblad, het up to date houden van de website en community 
management op facebook. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het secretariaat  
via secretariaat@wolfsbosch.nl. 

-  De Paviljoencommissie heeft ruimte voor meer culinaire wonders in de hapjesploeg en 
weekleiders. Tijdsinvestering: beperkte aaneengesloten periodes verdeeld over het jaar. 
Aanmelden kan bij Marieke van den Akker (makker1970@gmail.com) cq Clemens Klijberg 
(clemens.klijberg@home.nl).  

 Still wanted: iemand die handig is met de camera ten behoeve van een barinstructiefilmpje.  
 Ben jij dat? Stuur dan een mail naar paviljoencommissie@wolfsbosch.nl. 

-  De Parkbeheercommissie staat open voor nieuw bloed. Er is ruimte voor leden die specifieke 
taken op zich willen nemen, maar ook voor reguliere werkzaamheden op het gebied van 
onderhoud aan het park en 
paviljoen zijn handjes nodig. 
Mail voor meer informatie naar 
parkbeheer@wolfsbosch.nl. 

-  De Communicatiecommissie 
wordt blij van een extra 
redacteur die gedurende 
het jaar af en toe teksten 
wil schrijven of redigeren. 
Ook fotografen, filmers en 
vormgevers zijn van harte welkom ter versterking van het team. Neem voor meer contact op 
met Irenka van den Hout via communicatie@wolfsbosch.nl. 

mailto:secretariaat%40wolfsbosch.nl?subject=
mailto:makker1970%40gmail.com?subject=
mailto:clemens.klijberg%40home.nl?subject=
mailto:paviljoencommissie%40wolfsbosch.nl?subject=
mailto:parkbeheer%40wolfsbosch.nl?subject=
mailto:communicatie%40wolfsbosch.nl?subject=
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EUROTOERNOOI 2017
Voor ’t eerst twee toernooien van één week

Het begin van het jaar is een mooi moment om nieuwe doelen te bedenken. Jij stelt je als 
tennisser hopelijk flink wat sportieve doelen. Zoals deelname aan het Eurotoernooi, dat we dit 
jaar voor de 19de keer organiseren. Schrijf je snel in! Dat kan tot en met 1 maart 2017.

Wanneer?

 • Eurotoernooi Junior: van 10 t/m 19 maart 2017 (week 11)
 • Eurotoernooi Senior: van 17 t/m 26 maart 2017 (week 12)

Eurotoernooi Junior

Van 10 tot en met 19 maart wordt het park overspoeld met juniorleden van vele 
tennisverenigingen uit de omgeving. Zie het katern voor de jeugd achterin dit clubblad voor 
meer informatie. 

Eurotoernooi Senior

Van 17 tot en met 26 maart zijn de senioren aan de beurt. Door in deze editie alle wedstrijden 
in één week te spelen, kunnen deelnemers in de voorgaande week meedoen aan een ander 
toernooi. Er wordt voldoende georganiseerd in maart. Wil je van die mogelijkheid gebruik 
maken? Geef dat dan aan bij je inschrijving! Door deze splitsing kunnen fanatieke junioren 
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van 17 jaar zich nu óók inschrijven voor het seniorentoernooi. Daarnaast hebben we voor de 
speelsterktes 6 en 7 een extra 35+ categorie toegevoegd. Dus meer categorieën en meer 
deelnemers op de club in een kortere tijd. Hiermee wordt het in week 12 een gezellige boel op 
onze vereniging.

Senioren kunnen zich inschrijven voor het ‘Wolfsbosch Eurotoernooi senior 2017’ via  
www.toernooi.nl. Kies maximaal 2 categorieën uit ‘Enkel’, ‘Dubbel’ en ‘Mix’ in de speelsterktes:
 • 3-4-5 :  (17+)
 • 6-7 :  (17+ en 35+)
 • 8 :  (17+)

Het Eurotoernooi is een perfecte voorbereiding op de voorjaarscompetitie. Dus doe mee en 
schrijf je in vóór 1 maart! 

de Eurotoernooicommissie 

EUROTOERNOOI 2017

http://www.toernooi.nl
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Ook dit jaar vindt op ons park het eendaags toernooi voor senioren plaats, het Senior Plus 
Event (SPE). Dit keer op maandag 1 mei. Noteer alvast deze datum! 

Het SPE toernooi staat open voor alle 50-plussers. Het wordt gespeeld in dubbels met vaste 
partners met speelsterkte 6, 7, 8 of 9. 

Zodra je je kunt inschrijven, laten wij van ons horen.

Wij hopen op veel deelnemers, vooral uit het ledenbestand van Wolfsbosch.

de SPE-commissie, in nauwe samenwerking met Marga van de Ven (Technische Commissie): 
Luuk Simons, Marja Filipiak, Jeanette van Passel.

AANKONDIGING: SENIOR PLUS EVENT 2017
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TENNISSEN MET BETEKENIS

Nog maar een paar maanden en dan start eind juni op ons mooie tennispark wederom het open 
BallenvoorBallen Toernooi 2017! Misschien wel hét meest betekenisvolle en mooiste door de 
KNLTB goedgekeurde tennistoernooi van de regio en hopelijk van Nederland!

Samen met deelnemers en bezoekers hebben we tijdens de eerste editie ruim 250 spelers mogen 
verwelkomen en uiteindelijk 4.500,- euro opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. Een aanzienlijk 
deel daarvan dankzij inspanningen van onze jeugdleden. Uniek waren de bijna professionele 
ballenmeisjes tijdens de finale. Laten wij dit in juni/juli van dit jaar samen nog eens dunnetjes 
overdoen! Want zoals KWF Kankerbestrijding zelf zegt: ‘samen komen we steeds dichterbij’. 

Wat staat er dit jaar op het programma?
Ook dit jaar zijn ondergetekenden drukdoende om dit toernooi voor zowel de spelers als de 
bezoekers aantrekkelijk te maken. Zo organiseren we op zondag 25 juni weer een speciale editie 
voor onze Tenniskids. We hopen natuurlijk op net zo’n groep enthousiaste kinderen als tijdens de 
eerste editie en dromen al van een evenaring van de opbrengst van 1.400,- euro!

Belangrijk om nu alvast te weten
- Spelers met ranking 3 kunnen dit keer ook inschrijven. 
- Lacoste heeft toegezegd een van de hoofdsponsors te willen zijn! #trots 
- Ballenjongens en -meisjes kunnen zich al aanmelden via ballenvoorballen@wolfsbosch.nl.

Blij waren wij met de leuke reacties na afloop van het eerste BallenvoorBallen Toernooi. Dit 
geeft ons enorm veel energie om tijdens de tweede editie weer een mooi event neer te zetten. 
Alvast heel graag tot ziens tijdens het BallenvoorBallen Toernooi 2017! 

Heb je nog interessante suggesties voor het toernooi? Stuur dan een mail naar 
ballenvoorballen@wolfsbosch.nl.

Met sportieve groet, 

de toernooicommissie: Martijn Drijvers, Martin Drijvers, Roel Eerkens, Pascal Hollart, Sophie 
van Leersum, Laure Slenter, Marga van de Ven, Thyrza van de Ven en Sandra Vosbergen.

Blokken!
Reserveer nu alvast 24 juni tot 2 juli in je 
agenda voor het BallenvoorBallen Toernooi! 
Hét toernooi met ballen voor het goede doel! 
Kijk voor meer informatie op wolfsbosch.nl of 
acties.kwf.nl/ballenvoorballentoernooi2017

mailto:ballenvoorballen%40wolfsbosch.nl?subject=
mailto:ballenvoorballen%40wolfsbosch.nl?subject=
http://www.wolfsbosch.nl
http://acties.kwf.nl/ballenvoorballentoernooi2017
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Alle competitie kinderen hebben geweldig hun best gedaan deze winter, aangemoedigd door 
meelevende ouders. Het was soms koud en guur langs de baan, maar in ons gezellige paviljoen 
kon iedereen tussendoor en na afloop fijn opwarmen. 

Kampioenen wintercompetitie woensdag 
Op de laatste woensdagmiddag hebben onze Groen teams geweldige 
wintercompetitiewedstrijden gespeeld met heel veel leuke, spannende en ook gewonnen 
partijen! In de eerste klasse is Groen Team 1 kampioen geworden deze winter. Daarin speelden 
Veerle van ‘t Westeinde, Stan van Beusekom, Hidde Boon, Guus Daanen, Wouter van Hoeven 
en Sep Kraanen. Kampioen in de tweede klasse werd het team van Jamie Kuiper, Bastiaan 
Herzberger, Dominic Huijbers, Philip Ledeboer en Christopher Smit Thomassen. 

Spannende wintercompetitie zondag
Op zondag hebben de teams t/m 14 jaar en t/m 17 jaar mooie wedstrijden gespeeld. Op het 
moment van dit schrijven staan drie van de vier teams bovenaan. We zijn benieuwd of zij de 
huidige stand tot het einde van de competitie weten vast te houden! 

Afsluitding competitie
Graag ontvangen we alle jeugdteams die hebben deelgenomen aan de wintercompetitie 
binnenkort op de club. We sluiten het winterseizoen dan feestelijk af en huldigen de 
kampioenen. De Jeugdcommissie verstuurt tijdig een uitnodiging, waarin staat hoe je je kunt 
aanmelden.

Namens de Technische Commissie,
Marga van de Ven

JEUGDCOMPETITIE 2017

UITSLAG?
De eindstanden van alle wedstrijden zijn  
te vinden op mijnKNLTB.nl onder  
‘Uitslagen en standen’.

http://www.mijnknltb.nl
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Beste groen en geel competitiejeugd

Jij hebt deze winter competitie gespeeld en dat gaan we vieren! 
Daarom organiseert de Jeugdcommissie voor de derde keer 

een gezellige afsluiting voor de zeven wintercompetitieteams. 
Deze keer op zaterdag 18 februari 2017 van 15.30  tot 18 uur.

We doen dat in samenwerking met enkele senioren.  
Samen tennissen en tussendoor natuurlijk iets lekkers. 

We zullen afsluiten met de huldiging van de spelers 
die deze winter kampioen zijn geworden. 

En dat zouden er zo maar eens heel veel kunnen zijn!  

We hopen dat jullie er weer allemaal bij zijn!

Graag horen we van iedereen of hij/zij wel of niet kan komen. 
Stuur svp een mail naar jeugdcommissie@wolfsbosch.nl 

Als het je echt niet lukt om er om 15.30 uur bij te zijn, mag je natuurlijk 
ook iets later aansluiten, maar vermeld dat dan duidelijk in je mail.

Groetjes van de Jeugdcommissie

2017
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De KNLTB Voorjaarscompetitie gaat in april 2017 weer beginnen. De Technische Commissie 
(TC) is in overleg met de trainers gekomen tot een indeling. Daarbij is gekeken naar het 
clubbelang, het teambelang en het individueel belang. De TC streeft ernaar om iedereen 
die zich heeft ingeschreven te plaatsen. Hieronder tref je de definitieve teamindeling van de 
junioren aan. Per team is de klasse en het poulenummer vermeld. 

Groen Team 1 1e klasse
Gijs Hajer
Bastiaan Herzberger
Jamie Kuijper
Dominic Huijbers
Philip Ledeboer
Christopher Smit Thomassen

Groen Team 3 2e klasse
Jules van Dooren
Jasper Kruk
Marijn Potters
Luca Rhebergen
Ties Vierhout

GROEN ZONDAGCOMPETITIE

Groen Team 1 2e klasse
Robert Bos
Mats van Hest
Seph van der Krabben
Loek van Pagée
Jona Verachtert

Groen Team 4 2e klasse
Theije Bloem
Ties van Lotringen
Olivier Mandjes
Luuk Nieman
Pieke Timp
Mees Verhoeven

Groen Team 2 2e klasse
Sterre Barker
Fée op de Coul
Bibi van der Lande
Laura Marcolina
Frédérique Vernooij

Groen Team 5 2e klasse
Luke Bemer
Luis Bink
Bruno Groot
Olivier Groot
Luuk Hendricks
Jort Schalken

Mix t/m 14 jaar Team 1
Nikki van de Braak
Stan van Beusekom 
Wouter van Hoeven
Robert Kuiper
Veerle van ’t Westeinde

GEEL ZONDAGCOMPETITIE

Jongens t/m 14 jaar Team 1
Guillaume van Dijk
Mathieu Frijns
Sep Kraanen
Milan van der Lek
Floris van Waardenburg

Jongens t/m 14 jaar Team 2
Hugo Bemer
Vincent Bijnsdorp
Daan van Hoeven
Coen Paanakker
Gideon Overweg

VOORJAARSCOMPETITIE
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Mix t/m 17 jaar Team 1
Yorick Alkemade
Lars van den Bogaert
Pieter Frijns
Caroline Jong
Béla van der Krabben
Aniek van Woesik
Valérie Zweep

Heren Team 1
Daan de Bruijn
Bart de Bruijn
Jori Kuijpers
Jasper Kuijpers
Matthijs Meijerink

GEEL ZONDAGCOMPETITIE

Mix t/m 17 jaar Team 2
Renée Damsteeg
Sjoerd Maas
Jasper van de Mosselaer
Anna Viering

Jongens t/m 17 jaar Team 1
Mas van Dooren
Wouter Hacken
Joos Kat
Junrie van Nistelrooij
Bram Viering

BEZETTING
Elk competitieseizoen is de bezetting van de teams een uitdaging en moet beroep gedaan worden 
op invallers. Naast blessures komt dat met name doordat spe(e)l(st)ers verhinderd zijn. De 
verantwoordelijkheid voor de bezetting van de teams ligt bij de teams zelf. De TC is verplicht 
om eventuele (financiële) consequenties van het niet opdagen of onvoldoende bezetting op een 
wedstrijddag op de speler(s) c.q. het team te verhalen. De TC zal van haar kant blijven streven naar 
meisjes- en jongensteams met minimaal 5 spelers en gemengde teams met minimaal 6 spelers.

OUDERAVOND
Op maandag 20 maart vindt een ouderavond plaats in het clubhuis van Wolfsbosch. Dan wordt 
meer informatie verstrekt over de jeugdcompetitie. Hierbij wordt verwacht dat één van de 
ouders aanwezig is om afspraken met de andere ouders uit het team te maken, onder meer over 
het begeleiden van het team tijdens de verschillende wedstrijddagen. Het is dus in het belang 
van je kind aanwezig te zijn.
Omdat alle jeugdteams nu op zondag spelen en we zes startende Groen teams hebben, is de 
avond in twee delen gesplitst:
• 19.30 uur:  informatie over en het ophalen van spullen van alle GEEL teams en het zondag 

heren seniorteam, waarin jeugdleden meespelen.
• 20.15 uur: informatie over en het ophalen van spullen van alle GROEN teams. 

Namens de Technische Commissie,
Marga van de Ven
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Vanaf 27 maart 2017 biedt Wolfsbosch weer een groot aantal trainingsmogelijkheden.  
Op deze pagina zetten we ze voor je op een rijtje. Op wolfsbosch.nl vind je onder ‘Training’, 
‘Jeugd-Tenniskids’ en ‘Jeugd-Jeugdtrainingsplan’ nog meer informatie. Inschrijven kan alleen 
via Yourtennis. Zodra je je hebt ingeschreven vind je jouw trainingsdata op je persoonlijke 
pagina op onze website (na het inloggen) onder ‘Trainingsinformatie’. 

RECREANTEN

Recreanten kunnen zich per trainingsperiode aanmelden. De zomerperiode loopt van eind maart 
tot eind september. De deadline voor het maken van een keuze en het inschrijven is 19 februari.

Tenniskids WIT
17 lessen balvaardigheid van 45 minuten met 6 kinderen: 135,00 euro.
Doelgroep: startende kinderen van 4 en 5 jaar. Een racket is niet nodig.

Tenniskids BLAUW
17 lessen balvaardigheid van 45 minuten met 6 kinderen: 135,00 euro.  
Doelgroep: startende kinderen van 5 en 6 jaar, doorstromers vanuit Tenniskids Wit.

Tenniskids ROOD
17 lessen balvaardigheid van 60 minuten met 8 kinderen: 135,00 euro.
Doelgroep: kinderen van 6 tot 9 jaar, doorstromers vanuit Tenniskids Blauw.
Kinderen spelen op een minibaan met een rode bal.

Voor bovengenoemde trainingen geldt dat er een evaluatie gaande is. Op moment van dit 
schrijven loopt er nog een enquête, waar alle ouders van de 60 kinderen die afgelopen winter 
binnen training hebben gehad aan mee kunnen doen. De zomertrainingen worden aangepast op 
basis van de resultaten van het onderzoek. Uitgangspunt: de trainingen moeten effectief zijn en 
kinderen moeten zoveel mogelijk kunnen oefenen. 
Voor de jongste kinderen, die niet in staat zijn om zelfstandig over te spelen, willen we veel 
aanspeelmogelijkheden organiseren, aansluitend aan de training of op andere momenten. Denk 
bijvoorbeeld aan 30 minuten training met 4 spelers onder leiding van een trainer en aansluitend 
30 minuten met z’n viertjes onder begeleiding van derden zelf oefenen op basis van door de 
trainer aangereikte oefenstof. Medewerking van ouders zal nodig zijn om dit mogelijk te maken.

Tenniskids ORANJE
17 lessen tennistraining van 1 uur met gemiddeld 8 kinderen: 135,00 euro. 
Doelgroep: kinderen van 8 tot 11 jaar
Kinderen spelen op driekwartbaan met een oranje bal.

https://www.wolfsbosch.nl/training
https://www.wolfsbosch.nl/jeugd/tenniskids
https://www.wolfsbosch.nl/jeugd/jeugdtrainingsplan
https://www.yourtennis.nl/clubs/tv-wolfsbosch
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Tenniskids GROEN
17 lessen tennistraining van 1 uur met gemiddeld 8 kinderen: 135,00 euro.
Doelgroep: kinderen van 9 tot en met 12 jaar
Kinderen spelen op een groot veld met een groene bal.

Tenniskids GEEL
17 lessen tennistraining van 1 uur met gemiddeld 8 kinderen: 135,00 euro.
Doelgroep: kinderen van 11 tot en met 18 jaar
Kinderen spelen op een groot veld met een gele bal.

SELECTIE- EN WEDSTRIJDTRAINING 2016-2017

Het JAARprogramma van Wolfsbosch biedt voor iedereen de mogelijkheid om op eigen niveau 
te trainen via het selectie- of wedstrijdprogramma of een combinatie daarvan. Het programma 
is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar die wedstrijdgericht bezig willen zijn. 
Het jaarprogramma loopt van oktober 2016 tot eind september 2017. Hierin zijn naast de 
trainingsuren ook uren gereserveerd voor voorbereiding op de competitie en begeleiding tijdens 
toernooien en competitiewedstrijden. Iedereen die is opgenomen in het jaarprogramma moet 
voor 17 februari opnieuw zijn of haar beschikbaarheid in planningsprogramma Yourtennis zetten.

De Wedstrijdtraining (WED) bestaat uit 51 uur training per jaar, verdeeld over 17 lessen van 1,5 
uur in de winter en zomer, met een lesgroep van gemiddeld 8 personen op 2 banen.
Doelgroep: kinderen van 8 tot en met 18 jaar. Indeling: zoveel mogelijk volgens leeftijd 
en niveau, waarbij, indien mogelijk, rekening wordt gehouden met de indeling van de 
competitieteams. 

De selectietraining (SEL) bestaat uit 102 uur training per jaar, verdeeld over 17 lessen van 1,5 
uur in de winter en zomer met een lesgroep van 4 personen, en 17 keer 1,5 uur met een lesgroep 
van 8 personen. Het is altijd mogelijk buiten het selectieprogramma om vaker te trainen, 
bijvoorbeeld middels privétraining of samen met andere selectiewedstrijdjeugd in een 4 of 8 
persoonsgroep. Neem voor meer informatie contact op met de trainingscoördinator. 

Hoe in te schrijven?
In het seniorengedeelte van dit clubblad is te lezen hoe kinderen aangemeld kunnen worden 
voor training. De inschrijving zal door een van de ouders of verzorgers moeten worden gedaan in 
verband met het geven van toestemming voor een automatische incasso.

https://www.yourtennis.nl/clubs/tv-wolfsbosch
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Meer informatie
Nadere informatie over de zomertrainingen is op te vragen door een mail te sturen naar 
training@wolfsbosch.nl of rechtstreeks te informeren bij de trainers. Hun gegevens staan 
onder dit artikel en zijn ook te vinden op de website van Wolfsbosch. Voor info over de 
selectie- en wedstrijdtraining en/of aangepaste trainingsvormen kun je ook terecht bij de 
trainingscoördinator.

Marga van de Ven, trainingscoördinator 
T: 073-6561165/06-43439993
selectiewedstrijdjeugd@wolfsbosch.nl

Trainers Wolfsbosch
Han Hakkens: 06-21900100
Robin van Rooyen: 06-43818453
Daan van der Steen: 06-49678590
Arnita Melis: 06-30333144  
training@wolfsbosch.nl

mailto:training%40wolfsbosch.nl?subject=
mailto:selectiewedstrijdjeugd%40wolfsbosch.nl?subject=
mailto:training%40wolfsbosch.nl?subject=


41

JEUGD

CHRISTOPHER 
SMIT-THOMASSEN
LEEFTIJD
Ik ben 11 jaar. 

SCHOOL
Ik zit op de Schalm in groep 7 bij meester Jasper.

SPEELT SINDS
Ik tennis sinds vorig jaar. Ik speelde deze winter 
voor het eerst competitie en we zijn meteen 
kampioen geworden!

FAVORIETE SPELER
Andy Murray is mijn favoriete speler omdat hij de 
beste van de wereld is. 

INTERVIEW JEUGDLID
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JEUGDOPEN DAG: 2 APRIL

Het zomerseizoen van Wolfsbosch trappen we af met een groot aantal activiteiten tijdens een 
spetterende Open Dag op zondag 2 april. 

Voor de jeugd wordt er weer een Vriendjes & Vriendinnetjes Toernooi georganiseerd en 
natuurlijk kunnen de competitieteams met en tegen elkaar spelen. Het schooltennis wordt 
tijdens de Open Dag afgesloten met een door de trainers verzorgde clinic voor alle kinderen én 
hun ouders. Ook alle nieuwe en toekomstige leden van Wolfsbosch kunnen zich inschrijven voor 
deze clinic door een mailtje te sturen naar secretariaat@wolfsbosch.nl.

Noteer dus alvast zondag 2 april in je agenda! De precieze aanvangstijden worden via de website 
en e-mail op tijd bekend gemaakt.

Schooltennis clinic 2016

mailto:secretariaat%40wolfsbosch.nl?subject=
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VRIENDJES & VRIENDINNETJES
Op zondag 2 april organiseren wij weer het jaarlijkse 
Vriendjes & Vriendinnetjestoernooi. Ben je lid van onze club?
Wil je een vriendje/vriendinnetje laten zien hoe gezellig het 
hier is. Kom dan samen naar dit leuke toernooitje tijdens onze 
Open Dag. Tenniservaring is niet verplicht. Wel een racket!   

Wil je mee doen? Schrijf je dan in voor 30 maart via het 
inschrijfformulier op de Wolfsbosch website bij 

JEUGD/Vriendjes&Vriendinnetjestoernooi. 

Groetjes van de Jeugdcommissie

Zondag 2 april 2017
Vanaf 10 uur tot ongeveer 13 uur
Samen tennissen en spelen op Wolfsbosch!

Deelname is gratis!
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EUROTOERNOOI

Van 10 tot en met 19 maart wordt het park overspoeld met juniorleden van vele 
tennisverenigingen uit de omgeving. Het hele kleurenpallet van de tenniswereld komt langs:

• Groen : enkel & dubbel 
• Geel : enkel, dubbel & mix
• Rood : apart eendaags Tenniskids Event
• Oranje : apart eendaags Tenniskids Event

Hiermee is er een categorie voor de allerjongste spelers tot en met een categorie voor 
de oudere junioren van 17 jaar. Kijk op www.wolfsbosch.nl of op www.toernooi.nl voor de 
leeftijdsindeling en schrijf je (kind) in! Ga je in het voorjaar competitie spelen? Dan is deelname 
aan het Eurotoernooi dé optimale competitievoorbereiding.

de Eurotoernooicommissie

GROEN: ENKEL & DUBBEL
GEEL:     ENKEL & DUBBEL & MIX  
VOOR LEEFTIJDINDELING: ZIE TOERNOOI.NL

SCHRIJF JE NU IN!
INSCHRIJVEN T/M 1 MAART 2017 
VIA WWW.TOERNOOI.NL OF WWW.WOLFSBOSCH.NL

TV WOLFSBOSCH NODIGT JE UIT VOOR DE 19e EDITIE VAN 
HET SPORTIEVE & GEZELLIGE EUROTOERNOOI.

TIJDENS HET TOERNOOI WORDT ER OOK
EEN TENNISKIDSEVENT VOOR ROOD & ORANJE 
JUNIOREN GEORGANISEERD. MEER INFO VIND JE 
OP TOERNOOI.NL

https://www.wolfsbosch.nl/jeugd/eurotoernooi
http://www.toernooi.nl
https://www.wolfsbosch.nl/jeugd/eurotoernooi
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Adres
Zonneweilaan 20
5263 EA Vught
Postbus 2016
5260 CA Vught

Redactie
Henk ten Have, Irenka van den Hout en Hanneke Linssen
redactie@wolfsbosch.nl 

Contact algemeen
Bestuur: voorzitter@wolfsbosch.nl
Secretariaat: secretariaat@wolfsbosch.nl
Ledenadministratie: ledenadm@wolfsbosch.nl
Financiële administratie: finadm@wolfsbosch.nl
Technische Commissie: technischecommissie@wolfsbosch.nl
Jeugd Commissie: jeugdcommissie@wolfsbosch.nl
Trainers: training@wolfsbosch.nl
Paviljoencommissie: paviljoencommissie@wolfsbosch.nl
Parkbeheercommissie: parkbeheer@wolfsbosch.nl
Sponsorcommissie: sponsorplan@wolfsbosch.nl
Communicatiecommissie: communicatie@wolfsbosch.nl

Editie februari 2017

Enkele inkijkexemplaren liggen in het paviljoen.

Het clubblad verschijnt vier keer per jaar. 

Archief: www.wolfsbosch.nl

Dit is het clubblad van 
Tennisvereniging 
Wolfsbosch
Opgericht: 1 april 1951
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