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Van de voorzitter

Van de voorzitter
Beste Wolfsboschers,
Tijdens de laatste algemene ledenvergadering
(ALV) hebben we het naast agendapunten als
commissiejaarverslagen, financiële verantwoording 2014 en goedkeuring budget 2015 gehad
over de wijze waarop de betrokkenheid van de
leden bij de vereniging kan worden vergroot. In
de huidige situatie zijn het veelal steeds dezelfde
vrijwilligers die de kar trekken en meedraaien in
commissies en organisatie van evenementen.

Aangezien we een vereniging zijn voor en door leden willen we
de lasten evenrediger gaan verdelen en meer leden betrekken bij
het reilen en zeilen van Wolfsbosch. Dit willen we onder andere
doen door het introduceren van een puntensysteem voor vrijwilligerswerk. Dat betekent dat leden punten kunnen verdienen door
naast bardiensten ook parkdiensten, commissiediensten of een
combinatie daarvan in te vullen. Het blijft natuurlijk van belang de
noodzakelijke diensten als eerste ingevuld te hebben. We houden
jullie op de hoogte van de uitwerking hiervan.
Onlangs hebben we op gepaste wijze afscheid genomen van
onze ex-secretaris Amber van Wel en van de voorzitter paviljoencommissie Carola Ouwerkerk. Beiden nogmaals hartelijk dank
voor jullie jarenlange toewijding en inzet. Gerrit-Jan Kayser en
Frank Verstijnen hebben hen opgevolgd binnen het bestuur.
Beiden heel veel succes toegewenst in de rol van secretaris c.q.
voorzitter paviljoencommissie. Het bestuur is uitgebreid met
Manon van Steenpaal en Irenka van den Hout. Manon vervult een
staffunctie namens de sponsorcommissie. Irenka zal een communicatiecommissie opzetten en voorzitten. Fijn dat jullie deze taken
op jullie willen nemen.
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Van de voorzitter

Tijdens de ALV hebben we na een periode van 16 jaar intensieve
ondersteuning en geweldige toewijding afscheid genomen van
Peter Aalders als administratief duizendpoot en fiscaal vraagbaak.
Peter heeft het erelidmaatschap van de vereniging welverdiend in
ontvangst genomen met een (hopen wij) mooi aandenken. Geloof
het of niet: Peter is inmiddels alweer aan de slag als interimmer in
verband met het zwangerschapsverlof van zijn opvolgster.
Rest mij jullie nog te herinneren aan de inschrijving voor het
25+/45+ open toernooi van 15 juni tot en met 21 juni. Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op www.wolfsbosch.nl/activiteiten/overzicht.
Alvast een sportief toernooiseizoen gewenst!

Enrico Werneke
Voorzitter T.V. Wolfsbosch
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KALENDER
www.wolfsbosch.nl

Voor meer info klik op de agenda items

WANNEER

WAT

3.6

ROOD-ORANJE ONDERLING

10.6

TOPSHELF KIDSDAY

13.6

AFSLUITING JEUGDCOMPETITIE + BBQ

15.6 - 21.6

25+/45+ TOOERNOOI

24.6

ROOD-ORANJE UITWISSELING HELVOIRT

27.6 - 5.7

VUGHTSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN

11.7 - 18.7
18.7 - 20.7
18.7 - 30.8

JEUGD TENNISKAMP
ZOMERVAKANTIE

22.8 - 30.8
6.9
19.9

VROEGE VOGELTJESTOERNOOI

20.9

TRAININGSDAG

23.9 - 4.10
18.10
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JEUGD OPEN HELVOIRT

BAVARIA TOERNOOI

VRIJWILLIGERSDAG

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JUNIOREN
EN SENIOREN
PANNENKOEKENMIDDAG VUGHTSE
TENNISCLUBS

26.10 - 30.10

HERFSTVAKANTIE

30.10 - 8.11

PARKENTOERNOOI

WELK M
De volgende leden heten wij van harte welkom bij TV Wolfsbosch

SENIOREN

JUNIOREN

Ben Boelens
Marieke Frijns-Vorspel
Rob Hemmen
Yvette Holl-Stobbe
Riezette Jong
Robin van Klaveren
Dirk van Kleef
Martijn Koning
Barbara de Leeuw
Tijs Linders
Maikel Prince
Ingrid Segers
Roy Seuren
Angela Stelljes
Karin Sprik
Cris Vorstenbosch van Tuel
Annemiek Vorstenbosch van Tuel
Suzanne Willemse

Fleur Blaas
Willem van Eijndhoven
Belle van Eijndhoven
Max de Fijter
Pepijn Knotter
Lise Lagro
Jorik de Leeuw
Gidon Overweg
Madelief Rensen
Ewout Scheffer
Roos Segers
Valentino Stakenburg
Sybe Stegenga
Sarah Valk

Wij wensen jullie veel tennisplezier bij onze club!
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SENIOREN VOORJAARScOmpEtItIE 2015
De voorjaarscompetitie loopt alweer bijna op zijn einde. Het is redelijk weer
geweest en vrijwel alle wedstrijden konden gespeeld worden. De irritatie tav
de website, app en systemen van de knltb zijn voorbij. Op sommige gebieden is
het zelfs beter dan vroeger. Zo kunnen we met de knltb app nu alle uitslagen en
standen zien van alle competities.
TUSSENSTANDEN
Ook kunt u de standen opzoeken via http://www.knltb.nl/tennissers/competitie/uitslagen-standen/
Kies ‘Districtscompetitie regio Zuid Voorjaar 2015’ en kies vereniging ‘TV Wolfsbosch’, of zoek rechtstreeks via Afdeling. Voor de landelijke teams: Kies ‘Landelijk voorjaar 2015’ en vervolgens vereniging
‘TV Wolfsbosch’ of zoek rechtstreeks via Afdeling.
Het gemengd team 1e klasse district op zondag maakt een goede kans op het kampioenschap. Ons
ere-divisie (hoogste klasse!) gemengd team op de zaterdag doet het erg goed. De kans is redelijk
groot dat zij zich kunnen handhaven in deze klasse wat een superprestatie zou zijn. Het tweede en
derde gemengde team op zaterdag staan in de middenmoot. Het zaterdag gemengd dubbel team
heeft serieuze kampioenskansen.
Ons eerste en derde gemengd dubbel team op de vrijdagavond hebben het erg lastig. Het tweede
team staat gedeeld tweede.
Heren 1, heren 3 en het heren 35+ team op de zaterdag staan bovenaan. In alle poules is het
spannend, maar een kampioenschap is nog niet binnen. Heren 2 en 5 staan keurig derde, terwijl heren
4 zal moeten vechten tegen degradatie. Hetzelfde geldt voor ons heren 50+ team op de vrijdagmiddag en ons herendubbel team op de vrijdagavond.
Onze dames teams op de zaterdag doen het met een derde plek prima. Het eerste team zal zich dus
weer in de 1e divisie weten te handhaven.
Het eerste dames dubbel team op vrijdagavond is inmiddels kampioen geworden in de hoogste klasse.
Ook het vierde damesteam heeft kampioenskansen. Team 2 en 3 staan redelijk in het midden, evenals
het dames team op de donderdagochtend.
Wij als TC hopen op veel kampioenen, maar vooral dat iedereen zijn best blijft doen om met veel
plezier voltallig en sportief te blijven deelnemen. Succes allemaal!
NAJAARSCOMPETITIE
Er hebben zich 13 teams ingeschreven voor de najaarscompetitie op de vrijdagavond. Vier teams die
waren uitgeloot voor de voorjaarscompetitie kunnen gaan meedoen. Medio mei zal loting plaatsvinden: 9 teams loten voor 4 plekken.

Roland de Die en Marga van de Ven
Namens de Technische Commissie
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tRAININGEN WINtERSEIZOEN 2015-2016
Vanaf eind juni kan er weer worden ingeschreven voor de wintertrainingen.
Vanuit het trainingsprogramma zal een mail worden verstuurd zodra de
inschrijving is geopend. De deadline voor inschrijven is: zondag 6 september.
Alle gegevens zullen dan ook op de website van Wolfsbosch en op de trainingswebsite terug te vinden zijn en informatie over de trainingen zal worden
gepubliceerd in het volgende clubblad, dat eind augustus zal uitkomen.
Voor de Technische Commissie is het ieder half jaar een flinke puzzel om de trainingsindeling te maken. Daarbij proberen we zo goed mogelijk rekening te houden met ieders voorkeur. Voor een dag en
starttijd, voor een trainer of voor groepsgenoten. Aan wensen kunnen we in veel gevallen voldoen,
maar niet altijd. Zo kan bijvoorbeeld niet iedereen op maandag om 20.00 uur beginnen aan een training, een van de meest favoriete tijdstippen. Aan maar 16 personen kunnen we dan een plek bieden.
Om de puzzel zo goed mogelijk te kunnen leggen, hanteren we een aantal regels bij de inschrijving:
•

•

•

•
•
•

Iedereen schrijft individueel in en geeft minimaal 2 mogelijke dagen en minimaal 8
mogelijke starttijdstippen op (kan om de 30 minuten). Handig om te weten:
• Senioren kunnen ook om 18.00 of 18.30 uur starten.
• Vóór 20.00 uur zijn er op een aantal dagen 3 trainers aanwezig en beschikken
we over meer trainingsbanen.
De wensen van trainingsgroepen die ‘georkestreerd inschrijven’, zodat er maar één dag
en tijdstip overblijft waarop iedereen kan, worden alleen gehonoreerd indien andere
leden niet worden benadeeld. Dit betekent dat groepen (in overleg) gesplitst kunnen
worden.
Helaas is het voor ons onmogelijk te onthouden wat er mondeling is besproken met
individuele leden. Zet daarom in het opmerkingenveld alle zaken waarvan je wil dat wij
er rekening mee houden.
Schrijf je je in voor de training, dan zit je eraan vast, tenzij wij geen passende dag en
tijdstip aan kunnen bieden binnen de genoemde 2 dagen en 8 starttijdstippen.
Inschrijven betekent ook akkoord gaan met de automatische incasso. Tenzij wij geen
passende training aan kunnen bieden uiteraard.
Mocht na de indeling onverhoopt de toegekende dag of het tijdstip toch niet passen,
stuur dan een mail naar training@wolfsbosch.nl om de reden aan te geven. Vermeld
daarbij het gewenste soort training, de dagen en tijden dat je wel beschikbaar bent en
eventuele andere wensen. Wij zullen dan proberen een oplossing te vinden.

Marga van de Ven
Trainingscoördinator Wolfsbosch

selectiewedstrijdjeugd@wolfsbosch.nl
073-6561165 / 06-43439993
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KNLtB WINtERcOmpEtItIE 2015-2016 JUNIOREN EN SENIOREN
TV Wolfsbosch biedt junioren en senioren verschillende mogelijkheden om competitie te spelen; van woensdag tot
en met zondag kan er worden gespeeld. Voor de in november startende Wintercompetitie 2015-2016 kan inmiddels
worden ingeschreven. De inschrijving sluit zondag 30 augustus! Inschrijven kan alleen via www.wolfsbosch.nl.
De data van de wintercompetitie liggen al vast:

Competitie
Groen
Klasse t/m 14
Klasse t/m 17
SENIOREN

Dag
woensdagmiddag*
zondag
zondag

Competitie

Dag

Dames Dubbel 17+
Gemengd Dubbel 17+
Gemengd Dubbel 55+
Heren Dubbel 55+
Gemengd Dubbel 35+
Dames Dubbel 35+
Heren Dubbel 35+
Dames Dubbel 17+
Gemengd Dubbel 17+
Heren Dubbel 17+
Heren Dubbel 35+
Dames Dubbel 35+
Dames Senioren 17+
Gemengd Senioren 17+
Heren Senioren 17+

donderdagmorgen
donderdagavond
vrijdagmiddag
vrijdagmiddag
vrijdagavond**
vrijdagavond**
vrijdagavond**
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zondag
zondag
zondag

Wedstrijden
geb.: 2003 t/m 2005
geb.: 2001 t/m 2004
geb.: 1998 t/m 2004

Aanvangstijd*
14.30 uur
10.30 uur
10.30 uur

Wedstrijden

Aanvangstijd*

(4x DD)
(DD-HD-2x GD)
(DD-HD-2x GD)
(4x HD)
(DD-HD-2x GD)
(4DD)
(4x HD)
(4x DD)
(DD-HD-2x GD)
(4x HD)
(4xHD)
(4xDD)
(2x DE – 3x DD)
(DE-HE-DD-HD-GD)
(4x HE – 2x HD)

10.00 uur
19.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
11.00 - 13.00 uur
11.00 - 13.00 uur
11.00 - 13.00 uur
11.00 - 13.00 uur
11.00 - 13.00 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur

*Wolfsbosch houdt voor de woensdagmiddag een starttijd aan van 14.30 uur.
**In verband met de aanhoudende populariteit van de vrijdagavond, zijn wij wellicht weer genoodzaakt
te loten voor deelname. Rekening houdend met trainingen en het aantal banen, kunnen we maximaal
8 teams toelaten voor de vrijdagavondcompetitie. De plaatsings- en lotingsprocedure zijn te vinden
op de website. Wij wijzen nadrukkelijk op de mogelijkheid competitie te spelen op donderdagavond,
zaterdag en zondag.
Let op: aangezien de vrijdagavond erg populair is onder onze leden bestaat de kans dat er teams uitgeloot worden.
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KNLtB WINtERcOmpEtItIE 2015-2016 JUNIOREN EN SENIOREN
AANVANG AANWEZIGHEID
Speelt u thuis dan wordt van u verwacht dat u een kwartier eerder aanwezig bent. Ook bij
uitwedstrijden wordt van u verwacht dat u er op tijd bent. Kijk op de KNLTB-site wat de aanvangstijd is van deze wedstrijden, want ook de ontvangende verenigingen kunnen variabele
aanvangstijden hebben.
BAANVERDELING
Bij de thuiswedstrijden is er geen competitieleider aanwezig die de baanverdeling regelt op de
desbetreffende speeldag. De seniorenteams vinden de baanverdeling in de competitiemap.
INSCHRIJVEN
Ga naar www.wolfsbosch.nl en kies voor Activiteiten – Competitie – KNLTB Wintercompetitie. Click op de link hier onder het kopje ‘Inschrijving’. Kies welke competitie je wilt spelen en
voer een eventuele opmerking in. Indien je als team inschrijft, voer dan alle gegevens in van
alle teamleden. Click na het invoeren van alle gegevens op ‘Versturen’. Voer ook je gegevens
in als je je wilt opgeven als reservespeler.
INDELING
Voor de jeugd wordt er in samenspraak met de trainers ingedeeld op volgorde van clubbelang, teambelang en individueel belang. Voor de wintercompetitie wordt waar kan rekening
gehouden met individuele wensen.
De Technische Commissie streeft naar een grootte van dames- en herenteams van minimaal
5 spelers en gemengde teams van minimaal 6 spelers. Daarbij wordt rekening gehouden met
de speelsterktes; die kan van invloed zijn op de indeling.
Wij verwachten van de deelnemers dat zij met hun team alle competitiedata met voldoende
mensen aan de wedstrijden kunnen beginnen. Eventuele (financiële) consequenties van onvoltalligheid worden op de speler(s) c.q. het team verhaald.
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VOORWAARDEN DEELNAmE AAN KNLtB WINtERcOmpEtItIE 2015-2016
1. De TC zal zich inspannen om zoveel mogelijk inschrijvingen voor de competitie te honoreren. Géén
garantie kan worden gegeven dat u aan de competitie kunt deelnemen. Dit in verband met de voorschriften van de KNLTB en de mogelijkheden binnen de vereniging.
2. De TC stelt in overleg met de trainers de (junioren)teams samen. Hierbij wordt rekening gehouden
met de voorschriften van de KNLTB en de speelsterkte. Daarnaast zal de indeling in de volgorde van
het clubbelang, teambelang en individuele belang worden gemaakt. De TC behoudt zich het recht voor
om te allen tijde de indeling te wijzigen indien noodzakelijk.
3. De TC zal de samenstelling van de teams tijdig bekend maken.
4. De bijdrage voor deelname aan de seniorencompetitie bedraagt € 26,- per persoon. Voor jeugdleden: € 15,- per persoon. Met de inschrijving geeft u aan akkoord te gaan met de inning van de competitiebijdrage via automatische incasso bij deelname aan de competitie.
5. Met inschrijving voor de competitie verplicht u zich gedurende de weken dat de competitie loopt
beschikbaar te zijn inclusief eventuele inhaal- en/of promotiewedstrijden.
6. Bij terugtrekking van een team uit de wintercompetitie 2015-2016 kunnen wij een boete verschuldigd zijn van € 225,- 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.
7. De TC heeft het recht een boete, die door de KNLTB is opgelegd wegens wangedrag zoals vermeld
in het KNLTB-competitiereglement, door te berekenen aan individuele spelers en/of teams. Tevens
heeft de TC het recht om individuele spelers en/of teams een boete op te leggen wegens wangedrag
en/of het weigeren van competitiespelers om (samen) competitie te spelen.
8. Junioren mogen worden ingeschreven door ouders en/of voogd. De selectiewedstrijdjeugd hoeft
niet apart in te schrijven. Dit doen zij als gebruikelijk bij de inschrijving voor het seizoen 2015-2016. De
uitnodigingen voor het nieuwe seizoen komen per mail in juni 2015. De inschrijvingen voor het volgende seizoen moeten vóór 30 augustus binnen zijn in verband met de organisatie van de wintercompetitie.

Marga van de Ven, Vereniging Competitieleider junioren
Roland de Die, Vereniging Competitieleider senioren
Namens de Technische Commissie
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HERINNERING: INscHRijvING 25+/45+ toERNooI sluIt op 4 juNI

Beste (senior) Wolfsboschers,
Denken jullie aan de inschrijving voor het 25+/45+ toernooi?
Dat wordt gespeeld van 15 tot en met 21 juni.
Dit open toernooi wordt gespeeld in meerdere categorieën in twee leeftijdsklassen.
Naast de prestatie staat vooral de gezelligheid tijdens dit toernooi centraal.
Inschrijven kan tot en met donderdag 4 juni via toernooi.nl.
Check bij het inschrijven meteen even of je maatje ook al heeft ingeschreven,
indien van toepassing uiteraard!
We proberen weer zoveel mogelijk in poultjes te spelen.
Tot ziens in juni!
De Toernooicommissie
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WOLFSBOScH

stapt over naar cashloos betalen
Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 17 maart 2015 is besloten na de zomervakantie over te stappen naar cashloos betalen. Doelstelling is in juni het betaalsysteem
daarvoor gereed te hebben. Na een tijdje oefenen zal het naar verwachting in augustus
niet meer mogelijk zijn om met cash te betalen. Hoe gaat cashloos betalen in zijn werk en
wat betekent dat voor de leden en bezoekers van Wolfsbosch? Een gesprek met initiatiefnemer Hubrecht de Pree, penningmeester van onze tennisclub.

WAT BETEKENT CASHLOOS BETALEN?
“Cashloos betalen houdt in dat je straks aan de bar van Wolfsbosh niet meer kunt betalen met munten papiergeld. In plaats daarvan kun je betalen met je pinpas of met je KNLTB-pas, waarop je met
behulp van je pinpas geld kunt storten. Betalen met je pinpas kan contactloos bij bedragen lager dan
25 euro als je pinpas daarvoor geschikt is. Dat betekent dat je geen pincode meer hoeft in te voeren.
Voor de club zou het echter fijn zijn als leden hun KNLTB-pas gebruiken bij het betalen, zodat Wolfsbosch de kosten van pintransacties laag kan houden en niet hoeft te verrekenen in de barprijzen. Elke
keer dat we het pinapparaat gebruiken, kost ons dat namelijk vijf cent.”
VANWAAR DE KEUZE VOOR CASHLOOS BETALEN?
“Werken met contant geld zorgt voor extra kosten èn werk voor de vereniging. Zo moeten wij nu
bijvoorbeeld steeds muntgeld kopen en wisselen. Dat is voor veel kleine winkeliers een reden om
geen cash meer te accepteren. Het hebben van veel contant geld in een winkel of sportclub brengt
bovendien gevaren met zich mee. Zo is een van de leden van LTV Haaren een tijd geleden in zijn
winkel overvallen. Dat heeft die tennisclub van de wenselijkheid van cashloos betalen overtuigd. Zij
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gebruiken sinds 2014 naar tevredenheid het betaalsysteem van Le Credit Sportif. Dat voorbeeld gaan
wij volgen, want we willen ook voor de vrijwilligers die een late bardienst draaien een zo veilig mogelijke situatie creëren. Tennisvereniging Bergenshuizen stapt eveneens af van munt- en papiergeld.
Zodra cashloos betalen is ingevoerd, wordt alles wat wordt aangeslagen ook betaald. Dat komt de
nauwkeurigheid achter de bar ten goede. Last but not least: cashloos betalen levert een boel gemak
op. Niemand hoeft er meer aan te denken geld mee te nemen naar de club. De KNLTB-pas hebben de
meeste leden toch al in de tennistas zitten om te kunnen afhangen. Op competitie-avonden worden
teampassen verstrekt, waarop bestellingen worden gezet. Na afloop kan ieder zijn of haar deel afrekenen.”
WAT MOET ER GEBEUREN VOORDAT HET ZO VER IS?
“De artikelen die wij bij Wolfsbosch verkopen en de prijzen die wij voeren moeten worden opgenomen
in het betaalsysteem van Le Credit Sportif. Daarnaast zullen de KNLTB-passen van alle leden van onze
vereniging eenmalig aan dat systeem moeten worden gekoppeld. Daar hoeven de leden niets voor te
doen. Vervolgens zullen we alle leden via e-mail informeren over deze verandering en hen uitnodigen
om bij hun eerstvolgende bezoek aan de club geld te storten op hun KNLTB-pas. Dat kan namelijk
alleen op Wolfsbosch.
Voor de bardienst zal het in het begin even wennen zijn. Bij hen zullen we de nieuwe werkwijze in het
bijzonder onder de aandacht brengen. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat we de nieuwe betaalwijze
allemaal zullen omarmen.
Bezoekende jeugdteams zullen voor hun komst naar Wolfsbosch worden geïnformeerd, net zoals onze
teams op de hoogte worden gebracht over het cashloos betalen op andere verenigingen. Kinderen
zonder pinpas zullen een volwassene moeten vragen voor hen te betalen. Jeugdleden van Wolfsbosch
kunnen hun ouders vragen geld op hun KNLTB-pas te storten.”
WORDEN TOERNOOIEN VANAF NU OOK VOLLEDIG CASHLOOS?
“Om tijdens toernooien de vaart erin te houden, werken we dan met bonnen. Bezoekers zouden anders
allemaal gebruik moeten maken van het ene pinapparaat dat we straks rijk zijn.”

Als dit logo op je pinpas staat,
kun je contactloos betalen

Meer informatie
Voor meer informatie over cashloos en contactloos betalen kun je contact opnemen met
Hubrecht de Pree via hubrechtdepree@hotmail.com
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SUccESVOL VERLOpEN 17E EURO tENNIStOERNOOI
Op zondag 15 maart is het Euro Tennistoernooi op de kunstgrasbanen van Wolfsbosch afgerond
met 54 finales. Die vormden het einde van een succesvol verlopen toernooi, waarin 550 senioren
en 250 junioren in totaal 775 wedstrijden hebben gespeeld. Het feit dat twee toernooien, voor
zowel senioren als junioren, tegelijkertijd bij één club worden gespeeld, maakt dit evenement
uniek. De 800 deelnemers waren afkomstig van zo’n 60 verenigingen en varieerden in de leeftijd
van 5 tot 73 jaar.
Als vanouds was er een sterke bezetting in de derde klasse. De heren enkel drie werd gewonnen
door Pepijn van Hal, die het toernooi afsloot met een woord van dank voor de organisatie en
de ondersteuning van de lokale middenstand. Hij won, samen met partner Tom van Ooij, ook de
heren dubbel drie. Esther Grandia nam als dame in deze klasse twee keer de prijs mee naar huis,
eenmaal voor de mix met partner Tim van Rodijnen en eenmaal voor de dames dubbel met partner Suzan Spierings. Op veler verzoek is de heren- en damesenkel acht weer terug van weggeweest. Daarin namen Cetus Palm en Linda Gougou de prijzen mee naar huis.
Ook de junioren hadden een sterk deelnemersveld. Zij speelden het toernooi op leeftijdscategorie, onderverdeeld in groen 10 t/m 12 jaar en geel 11/12 jaar, 11 t/m 14 jaar en 11 t/m 17 jaar.
Dit resulteerde in veel gedreven winnaars in alle categorieën.
De Eurocommissie
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WOLFSBOScH ZOEKt EEN ExtRA cOmpEtItIELEIDER

Zin in een uitdagende vrijetijdsbesteding bij een leuke club mensen? Op zoek naar een manier om binnen zeer korte tijd veel mensen te leren kennen? Speel je al jaren competitie
en wil je zelf een keer een bijdrage leveren aan het organiseren van de competitie? Wil je
wel eens weten wat een Verenigings Competitie Leider (VCL) eigenlijk doet? En hoe je dat
wordt? Stap dan in de wereld die competitie heet…
Wolfsbosch zoekt namelijk een extra competitieleider die competitieleiders Roland en Marga in
eerste instantie kan ondersteunen en op termijn zelfstandig opereert als competitieleider. Als toekomstig VCL is het een voordeel als je zelf competitie speelt of hebt gespeeld. Wolfsbosch biedt
je de mogelijkheid om een korte opleiding van de KNLTB te volgen. Na een succesvolle afronding
ben je voor de club contactpersoon richting de KNLTB. Verder ben je verantwoordelijk voor de
samenstelling en aanmelding van de senioren- en o/f juniorenteams voor de zomer- en wintercompetitie. Je deelt de teams in, delegeert rechten aan de aanvoerders, verzorgt de digitale uitnodigingen in het KNLTB-systeem en controleert de tijdige en correcte invoering van de standen.
Interesse? Vragen? Dan kun je Menno Moen (voorzitter TC) bellen of een e-mail sturen (0610986520 of mennomoen@hetnet.nl). We hopen snel iemand te vinden om Roland en Marga te
ondersteunen.

Menno Moen
Voorzitter Technische Commissie

NB: ook voor het 25+/45+ toernooi zoeken we nog enthousiaste vrijwilligers! Interesse? Neem dan contact op!
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pARKpRAAt
Het gaat echt gebeuren: over een

De Open Dag heeft veel nieuwe

paar maanden betalen we bij

leden opgeleverd:

Wolfsbosch allemaal Cashloos!

welkom allemaal!

Peter Aalders is benoemd tot
erelid van onze vereniging.
Peter nogmaals gefeliciteerd!

Gerrit-Jan Kayser heeft Amber van
Wel opgevolgd als secretaris en is
daarmee lid van het (dagelijks) bestuur
geworden. Gerrit-Jan is ook nog steeds
webmaster. Hij hoopt dat iemand die
rol snel van hem wil overnemen.
De nieuwe webmaster zal deel uitmaken van de communicatiecommissie.
Heb je interesse? Stuur dan snel een
mailtje naar
secretariaat@wolfsbosch.nl!
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pARKpRAAt
Vergeet als je bardienst hebt
niet om af en toe een rondje
langs de tafels binnen en buiten
te lopen.

Wist je dat het paviljoen van
alle leden is en stamtafels op
Wolfsbosch dus niet
bestaan?

We hebben tegenwoordig een
communicatiecommissie. Kersverse
voorzitter Irenka van den Hout heeft meegewerkt aan dit clubblad en zoekt nog
enthousiaste commissiegenoten met
affiniteit met woord en beeld. Aanmelden
kan via secretariaat@wolfsbosch.nl.

Het afhangbord geeft

Manon van Steenpaal, voorzitter van

duidelijk aan welke banen

de sponsorcommissie, hoort voortaan

vrij zijn. Als er banen

ook bij het bestuur.

beschikbaar zijn, is het niet

Zij kan nog

mogelijk spelers te

versterking gebruiken

verzoeken van jouw

voor haar commissie!

favoriete baan te gaan.

sponsorplan@wolfsbosch.nl
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SENIOR
PLUS EVENT
27 APRIL 2015
EEN TOERNOOI MET KONINKLIJKE ALLURE

Graag willen wij met dit berichtje alle deelnemers van het Senior Plus Event 2015
heel hartelijk bedanken voor hun supersportieve deelname. Ondanks het feit dat
27 april ook Koningsdag bleek te zijn, waren er toch nog 44 deelnemers. Het merendeel van de deelnemers verscheen in een vrolijke oranje outfit en de versnaperingen en de lunch waren, daar waar mogelijk, feestelijk gekleurd.
Als gevolg van een wat lager deelnemersaantal dan normaal werd gekozen voor
een andere spelindeling zodat we allemaal tegelijk konden spelen. Geen poules
dus dit keer, dus ook geen winnaar per poule. Dit maakte de hele dag wat minder
competitief, maar zeker niet minder gezellig! Zelfs Maxima verscheen ten tonele
in de feestelijke gedaante van Christa! En ook het weer was van koninklijke allure !
Wij als organiserend comité willen graag de onvermoeibare inzet van de mensen
achter de bar en in de keuken vermelden en in het bijzonder Ton van Ham bedanken, die als vrijwilliger de gehele dag fantastisch heeft meegeholpen.
Mede gelet op de vele enthousiaste reactie van de deelnemers zullen we graag en
met gelijke inzet volgend jaar de organisatie wederom op ons nemen.
Marja Filipiak / Jeannette van Passel / Luuk Simons
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pARKBEHEER
In april heeft de eerste parkdienst plaatsgevonden. Het was een groot succes want er is veel
werk verzet. Naast de leden die de parkdienst als vervanging voor de verplichte bardienst hebben gedaan waren er ook enkele vrijwilligers. Erg fijn omdat we zo met een gezamenlijke inspanning het park tegen geringe kosten toch mooi kunnen houden. Vanuit onze commissie heeft
Johan in samenwerking met Henk en Rob deze ochtend geregeld. Bedankt!
Een kort verslag van deze eerste parkdienst heeft ook op de website gestaan:
De eerste gezamenlijke parkdienst van Wolfsbosch was afgelopen vrijdag een succes. Met een team
van 9 man (en vrouw) zijn we aan de slag gegaan met het inplanten van de beukenhaag, het oliën van
alle bankjes naast de banen, het schoonmaken van de bankjes op de banen en het grondig schoonmaken van het speeltuintje.
De parkdienst is sinds dit jaar een alternatief voor de bardienst. Het is de bedoeling van de commissie
parkbeheer om zo’n 3x per jaar met een flinke groep gezamenlijk in het park aan de slag te gaan. Afgelopen vrijdag heeft aangetoond dat er veel werk verzet kan worden in korte tijd. Het was daarnaast
heerlijk weer, erg gezellig en de afsluitende lunch smaakte prima.
Mogelijk wordt er voor de zomer nog een parkdienst georganiseerd. Er zal er zeker eentje volgen in het
najaar. Hoewel de parkdienst kan gelden als alternatief voor de bardienst zijn ‘gewone vrijwilligers’
ook van harte welkom. Er zal een beperkt aantal plaatsen zijn, dus wees er snel bij!
Daarnaast is in april een aantal bomen gekapt bij baan 1 en bij de toekomstige uitbreiding van
de parkeerplaats. Het kappen was noodzakelijk om zo de gewenste herinrichting van ons park
verder vorm te geven. Helaas is enkele dagen hierna ook een treurwilg achter baan 2 door de
harde wind gesneuveld. Maar gelukkig komt alles weer in bloei en kunnen we genieten van ons
schitterende park.
Tot slot zijn begin mei de sloten van het paviljoen vervangen. Omdat er door de jaren heen veel
sleutels zijn uitgegeven en er onvoldoende zicht is op wie een sleutel bezit, is ervoor gekozen alle
sloten te vervangen. De nieuwe sleutels zijn verspreid via de diverse commissies. Indien je geen
nieuwe sleutel hebt ontvangen en er wel een nodig hebt, laat het dan weten aan de voorzitter
van de verantwoordelijke commissie. Hij/zij beoordeelt de noodzaak en bestelt indien nodig een
nieuwe sleutel.
Mocht je opmerkingen, klachten, vragen of tips hebben, stuur dan een mail naar
parkbeheer@wolfsbosch.nl.

Bart van Pagée
Namens de commissie parkbeheer
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IN HET
Z NNETJE
Deze keer zetten we Roland de Die in het zonnetje.
Sinds een aantal jaren is Roland één van onze twee verenigingscompetitieleiders. Hij regelt dat de senioren ieder jaar weer
voorjaar- en wintercompetitie kunnen spelen. En dat we dit jaar
ook op vrijdagavond najaarscompetitie kunnen spelen.
Daarnaast is hij actief lid van de technische commissie en altijd
bereid om nieuwe leden wegwijs te maken binnen de club.
Genoeg reden dus om Roland deze keer in het zonnetje te zetten!
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OpEN DAG
Op zondag 22 maart vond de jaarlijkse Open Dag plaats. ‘s Ochtends organiseerde de Jeugdcommissie het Vriendjes en Vriendinnetjestoernooi. Elders in dit clubblad is daarvan een verslag
opgenomen.
Aan het eind van de ochtend werd door trainers Erik en Alexander een clinic georganiseerd voor
(net) nieuwe leden en junioren en senioren die geïnteresseerd waren in onze club. Het resultaat:
een aantal nieuwe leden heeft zich aangemeld en heeft inmiddels elke week les. Welkom!
‘s Middags konden senioren die meedoen aan de voorjaarscompetitie oefenwedstrijdjes
spelen. Afgevaardigden van elf competitieteams hebben onderling geoefend en zijn dus extra
goed voorbereid de competitie ingegaan.
Voordat het middagprogramma begon, heeft de Jeugdcommissie het jongensteam t/m 17 van
Bela, Yorick, Matthijs, Lars en Jorie gehuldigd. Zij zijn deze winter kampioen geworden en kregen
daarom allemaal een medaille, een stapeltje chocolade en natuurlijk ‘Champagne’.

Zie bijgaande foto’s voor een impressie van de dag.
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cARlA WEijERs
Interview door Henk ten Have

Weinig leden van tennisvereniging Wolfsbosch zullen het haar nadoen: zeven keer
clubkampioen worden. Carla Weijers speelde het klaar. “De clubkampioenschappen vond ik het ergste van het hele seizoen: tegen je maatjes tennissen ...”, vertelt
Carla in haar huis in Vught tussen haar eigen schilderijen. Want haar liefde voor
schilderen is minstens zo groot als die voor tennis.

Carla Weijers (1939) werd in 1976 lid van tennisvereniging Wolfsbosch. Vanaf 1969 tenniste ze
bij Bastion Baselaar in Den Bosch, maar in 1970
verhuisde ze met haar man en hun twee kinderen
naar Vught. Vanaf 1978 speelde ze zondagcompetitie bij Wolfbosch. “Ik was toen 38, terwijl mijn
medespelers en tegenstanders vaak twintig jaar
jonger waren”, zegt Carla.

Duur voor de club
“Ik kwam er ook niet onderuit om mee te doen met de clubkampioenschappen. Dat was voor de club het hoogtepunt van
het seizoen. Het hele terras zat op de zaterdag en zondag afgeladen vol voor de finales. Ik was altijd heel nerveus, maar kon
mijn zenuwen gelukkig goed beheersen.” Carla werd de eerste keer dat ze meedeed meteen clubkampioen bij de dames.
Daarna won ze nog vijf keer op rij. Het jaar daarop ging het
kampioenschap aan haar neus voorbij, maar in 1984 behaalde
ze wederom de eerste plek. “Dat was duur voor de club, want
het betekende drie keer een nieuwe wisselbeker.”
Om de clubkampioenschappen spannender te maken werd
besloten af te stappen van het afvalsysteem en de beste acht
dames en de beste acht heren in twee poules te zetten. “Nu
gingen er dus een aantal partijen aan de finale vooraf, waarbij
behoorlijk werd gejaagd op de toppers.” Aranka Huiberts, die
toernooien speelde in binnen- en buitenland, pakte de titel
van Carla af.
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Afterparties en moeilijke jochies
Tot haar 58ste speelde Carla competitie. Ze zat in het eerste – gesponsorde - team, met René Wildevuur, Willem Jan Schellekens en
Virginie Paro. “Witte trainingspakken met lichtblauwe letters van de
Wiltenhal: we voelden ons bijna Wimbledon-spelers. We speelden
zeven weken met z’n vieren. ‘s Avonds waren we doodmoe, maar
hadden met veel bier en ons loyale publiek prachtige afterparties.”
Met een ander team bereikte Carla één jaar de tweede klasse. “Dat
was in die tijd voor een dorpsclubje een behoorlijk niveau.”
Na haar actieve tijd in de competitie heeft Carla nog twaalf jaar de
zaterdagcompetitie geregeld. Ook coachte ze “moeilijke jochies
die goed konden tennissen” en werd haar vaak gevraagd ‘kom je
even kijken’ als clubgenoten het in een wedstrijd zwaar hadden.
Men nam graag wat van haar aan. “Ik zei altijd: fouten maken mag,
maar niet twee achter elkaar.”

Met de schilderdoos op vakantie
Tennis was belangrijk voor Carla, maar schilderen ook, en nog
steeds. Al begon Carla’s creatieve carrière in 1970 met het maken
van wandkleden. Maar toen haar echtgenoot in 1980 plotseling
overleed en Carla alleen voor de kinderen moest zorgen én het
assurantiekantoor dat ze samen met haar man runde voortzette,
kwamen de creatieve aspiraties logischerwijs nogal in het gedrang.
“Maar in 1984 won ik met het immens populaire veteranentoernooi
van Wolfsbosch een schilderdoos. Die ging mee op vakantie naar
Spanje. Ik maakte met olieverf gemengd met zand het schilderijtje
‘Zand en zee’. Ik wist meteen: dit is mijn ding.”

Expositie
Van 11 mei tot en met eind juni exposeert Carla Weijers
haar schilderijen in de Lambertuskerk in Vught.
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Van autodidact tot beeldend kunstenaar van Vught
Carla raakte in de ban van het schilderen. Inmiddels heeft ze vijfhonderd schilderijen gemaakt. Sinds de verkoop van het assurantiekantoor in 2006 schildert ze bijna dagelijks. Op de zolder van haar huis heeft Carla haar atelier. Ze schildert met acrylverf. Carla heeft
nooit schilderles gehad. “Ik ben een autodidact.” Om naam te maken als schilderes, stuurde Carla foto’s van haar schilderijen naar
bedrijven. Zo maakte ze onder meer de directie van Nationale Nederlanden in Rotterdam enthousiast. “Ik kreeg de mooiste locatie
van het kantoor om te exposeren.” Deze expositie gaf haar bekendheid een boost. “In 1998 kwam ik door de ballotage van de kunststichting en werd ik door de gemeente Vught benoemd tot ‘professioneel beeldend kunstenaar van Vught’.”
Een ‘Carla’ bij jou thuis?
Door exposities in onder meer het provinciehuis in Den Bosch, theater de Speeldoos in Vught, het Kruithuis in Den Bosch en de
Vughtse Petruskerk werd het werk van Carla steeds bekender. Ze exposeert ook al twintig jaar in het clubhuis van Wolfsbosch. De
schilderijen van Carla hangen intussen op vele plekken, in binnen- en buitenland. Tegenwoordig werkt ze veel samen met twee binnenhuisarchitecten. “Die komen bij mij langs om te kijken of ik een schilderij heb dat past in het huis dat zij aan het inrichten zijn. Of
ze vragen mij om een schilderij te maken voor een bepaald interieur. Af en toe maak ik ook wel een opdracht voor particulieren, met
name als ik sterk de indruk krijg dat in de aangeboden ruimte wel een ‘Carla Weijers’ zou moeten hangen”, lacht Carla.
Lef en geduld
Carla schildert voornamelijk grote linnen doeken van gemiddeld 1,10 bij 1,40 meter. “Mijn voorliefde gaat uit naar de abstracte stijl.
Bij het maken van abstracte schilderijen kan ik wegzakken in mijn eigen fantasie.” Met een schilderij is Carla ongeveer zes weken
bezig. Het maken van een schilderij blijft moeilijk, vertelt ze. “Je moet lef en geduld hebben. Maar ik kan wel zeggen dat ik het vak
inmiddels onder de knie heb.”

Oproep
Ken jij een lid van Wolfsbosch met een bijzonder verhaal,
die dat in deze rubriek zou willen delen?
Tip dan de redactie via redactie@wolfsbosch.nl.
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Zoals velen van jullie hebben kunnen zien was de loterij tijdens
het laatste Eurotoernooi weer een feestje. We hebben 350 prijzen en prijsjes kunnen uitreiken. Nu staan we voor de uitdaging
om voor komend jaar weer een en ander bij elkaar te sparen.
Wij zijn dan ook op zoek naar: pennen, tassen, sokken, shirtjes, schriften, sleutelhangers etc. Denk aan artikelen die bedrijven als relatiegeschenk weggeven. Of die bij supermarkten en
tankstations gespaard kunnen worden. Ook privé worden wel
eens geschenken ontvangen die in een kast verdwijnen omdat ze niet bij het interieur passen of al (drie)dubbel aanwezig zijn. Herkenbaar? Denk dan aan de Wolfsbosch-jeugd!
We zoeken nadrukkelijk geen tweedehandsmateriaal, maar
roepen alle leden van Wolfsbosch, hun ouders of familieleden op eens in eigen kring rond te kijken of er spulletjes voor de jeugd (van 4 t/m 17 jaar) liggen die wij
zouden kunnen gebruiken. Met z’n allen moeten
we dit goede doel toch kunnen ondersteunen!
Heb je iets voor ons? Stuur dan een mail
naar eurojeugd@wolfsbosch.nl We
spreken graag een tijdstip
af om het in ontvangst te
nemen.
Bij
voorbaat
dank,
namens alle
jeugd
Marga van de Ven

GEVRAAGD
pRIJZEN VOOR
JEUGDEVENEmENtEN
Niet iedereen kan de hoofdprijs en een beker winnen. Toch proberen we jeugdevenementen voor
alle deelnemers aantrekkelijk te maken. Bijvoorbeeld door een loterij te organiseren, waarbij
iedereen een prijsje kan winnen.
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sElEctIEWEDstRijDjEuGD 2015-2016 EN compEtItIE

De uitnodigingen voor de selectie- en wedstrijdjeugdtrainingen zullen volgende maand, via de
mail, worden verstuurd. Indien iemand op 1 juli niets heeft ontvangen en hieraan wel wil
deelnemen neem dan even contact op met de trainingscoördinator.
Diegene die aan de selectie willen deelnemen zullen dit vóór 30 augustus via de mail kenbaar
moeten maken. De selectie zal half september bekend worden gemaakt.
Alle beschikbaarheid voor de selectie en de wedstrijdjeugd zal op 6 september in het trainingsprogramma moeten staan. Zie voor alle verdere info de uitnodigingsbrief van volgende maand
en bel of mail indien iets niet helemaal duidelijk is!
Voor de wintercompetitie en zomercompetitie 2016 geldt het volgende:
1. Alle recreantenjeugd geeft op vóór 30 augustus, via
selectiewedstrijdjeugd@wolfsbosch.nl
2. Indien je meedoet aan de selectie 2015-2016 wordt je automatisch ingeschreven
voor de wintercompetitie 2015-2016 en voorjaarscompetitie 2016; indien van
toepasing gezien leeftijd en sterkte.
Diegene die niet in de selectie worden opgenomen gaan automatisch naar WED2 en
worden dus ook automatisch voor deze 2 competities ingeschreven.
3. Indien je in het wedstrijdprogramma wilt gaan spelen geef dan vóór 31 augustus via
de mail aan welk programma en welke competitie:
- WED2 is training, motorische vaardigheid en winter en voorjaarscompetitie
- WED3 is alleen training met keuze winter en/of voorjaarscompetitie en/of op
de reservelijst staan. Geef dan dus duidelijk aan dat je met de competitie wilt
mee doen en welke!
De wintercompetitie indeling zal worden gepubliceerd op de website van Wolfsbosch.
Met vriendelijke groet,
Marga van de Ven
Trainingscoördinator Wolfsbosch

073-6561165 / 06-43439993
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Op het moment van dit schrijven zijn we net over de helft van de voorjaarscompetitie; de meeste
teams hebben vijf van de zeven competitierondes achter de rug. Het weer is wisselvallig geweest,
maar in het algemeen best goed. Alle speeldagen zijn tot nu toe dan ook doorgegaan.
Tussenstanden
Tussenstanden zijn te vinden op http://publiek.mijnknltb.nl/standenenuitslagenzoeken.aspx. Kies ‘Districtscompetitie regio Zuid Voorjaar 2015’ en vervolgens vereniging ‘TV Wolfsbosch’ of zoek rechtstreeks via Afdeling. Voor de landelijke teams: Kies ‘Landelijk voorjaar 2015’ en vervolgens vereniging
‘TV Wolfsbosch’ of zoek rechtstreeks via Afdeling.
Mogelijke kampioenen
Een aantal teams doet het goed en heeft nog kampioenskansen. De meerderheid van de teams hangt
ergens in de middenmoot, terwijl enkele teams vechten tegen degradatie.
Teams die nog kampioen kunnen worden:
- Op woensdag: Groen 2 Team 1 ( Jesse Boers, Duco op de Coul, Guillaume van Dijk,
Mathieu Frijns, Boris Maas en Chile Werneke). Groen 2 team 3 (Valerie Raijmakers,
Jet Posthumus, Kiki op de Coul, Maartje Frijns en Veerle van ’t Westeinde)
- Op zondag: Landelijk Jongens t/m 17 jaar 2e klasse Team 1 (Matthijs Meijerink,
Jori Kuijpers, Jasper Kuijpers en Lennart Sinjorgo), Landelijk Jongens t/m 14 jaar Hoofdklasse Team
1 (Yorick Alkemade, Lars van den Bogaert, Pieter Frijns, Béla van der Krabben, Daan Rump),
Landelijk Meisjes t/m 14 jaar 3e klasse Team 1 (Elise Bos, Jonna van Druten, Caroline Jong,
Nadine Muijderman, Aniek van Woesik, Valérie Zweep
Wij hopen op veel kampioenen. Zeker voor het team dat op zondag in de hoogste klasse uitkomt
(Hoofdklasse jongens team t/m 14 jaar) zou dat een unieke prestatie zijn. Maar meer nog hopen wij dat
iedereen zijn best blijft doen om voltallig, sportief en met veel plezier te blijven deelnemen.
Succes allemaal!

Namens de Technische Commissie,
Roland de Die en Marga van de Ven
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tOpSHELF OpEN KIDSDAY
10 JUNI 2015, AUTOTRON ROSMALEN
Voor Wolfsbosch tennisjeugd van 8 tot 12 jaar
Wil jij de coolste freestyle tennismoves leren, mooie prijzen winnen met allerlei tennisspellen, handtekeningen scoren, les krijgen van een tennistopper of
vragen aan hem of haar stellen tijdens de Kidspersconferentie?
Ga dan op 10 juni mee naar de Kidsday op Topshelf Open!
Het programma duurt van 12.30u tot 17.30 uur.
Kosten: € 20,= (entreebewijs inclusief lunch)
Inschrijven doe je via www.wolfsbosch.nl/jeugd/topshelf-kidsday of door een
mail met daarin je naam, adres en leeftijd te sturen naar
jeugdcommissie@wolfsbosch.nl
Geef daarbij aan of je vader of moeder evt. kan rijden.
Doe daarna € 20,= voor de entreekaart in een envelop met daarop je naam
en de tekst “Kidsday” in de brievenbus bij
Corné van de Sande, Theresialaan 7, Vught.
Let op: een inschrijving zonder betaling = geen inschrijving, omdat aan de
reservering van kaarten kosten verbonden zijn.
Dus lijkt het je leuk om bijvoorbeeld samen met je vrienden uit je team naar
topspelers te gaan kijken en verschillende gave tennisspellen te doen?
Schrijf je dan in vóór 3 juni 2015.

Tennisgroet van de Jeugdcommissie,
Corné van de Sande

Tel. 06-53460862

35

U
JE
• Rood-Oranje
Rood-Oranje wedstrijden worden tot het eind van dit jaar gespeeld volgens het schema
dat op de website van Wolfsbosch staat onder ‘Tenniskidstoernooi’. Het kan zijn dat we in
november nog een extra middag organiseren. Informatie hierover volgt via de website en
e-mail.
• Groen (woensdagmiddag)
In groen wordt op een volledige baan met de groene (stage 1) bal gespeeld. Jongens en
meisjes spelen in groen door elkaar. Er is dus geen onderscheid tussen gemengde-, jon
gens- en meisjesteams. Er wordt gespeeld om twee gewonnen ‘korte’ sets (4 games). In
alle sets wordt bij de stand van 4-4 een tiebreak (7 punten) gespeeld. Het Beslissend Punt
Systeem is van toepassing (bij 40-gelijk wordt om één beslissend punt gespeeld, waarbij
de ontvanger bepaalt vanaf welke kant wordt gereserveerd). Wanneer in een wedstrijd de
stand één set gelijk is, wordt er een beslissende wedstrijdtiebreak (7 punten) gespeeld om
de wedstrijd te beslissen.
Deze tiebreak vervangt dus de beslissende derde set. Per wed
strijddag worden zes partijen gespeeld: vier enkelspelen en twee dubbelspelen.
De aanvang van deze competitie wordt bij de thuiswedstrijden 14.30 uur. Bij uitwedstrij
den zal die liggen tussen 14.30-15.30 uur.
Er wordt gespeeld op twee niveaus: groen 1 en groen 2.
Deelname is alleen mogelijk voor spelers en speelsters die geboren zijn op of na 1 januari
2003 en voor 1 januari 2006. Geef bij aanmelding aan of je op de lagere of middelbare
school zit als je in 2003 geboren bent.
Wij proberen in de wintercompetitie aan wensen van kinderen ten aanzien van indeling
tegemoet te komen, dus zet voorkeuren duidelijk bij de inschrijving. We kunnen helaas
geen garanties afgeven.
• Leeftijd 11 t/m 14 (zondag)
Deelname is alleen mogelijk voor spelers en speelsters die geboren zijn op of na 1 januari
2001 en voor 1 januari 2005. De indeling in soort en niveau wordt gemaakt op basis van de
inschrijvingen en de teamgemiddelden.
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• Leeftijd 11 t/m 17 (zondag)
Deelname is alleen mogelijk voor spelers en speelsters die geboren zijn op of na 1 januari
1998 en voor 1 januari 2005. Er mag 1 speler uit 1997 meespelen per wedstrijddag.
De indeling in soort en niveau wordt gemaakt op basis van de inschrijvingen en de
teamgemiddelden.
Inschrijvingen moeten voor 30 augustus gemaild zijn naar selectiewedstrijdjeugd@wolfsbosch.nl
of knltbcompetitie@wolfsbosch.nl. Dat kan door het aanmelden van deelname aan een trainingsprogramma Selectie of WED2 waarin de competitie als onderdeel is opgenomen (zie elders in dit
clubblad) of een losse inschrijving van kinderen die WED3 of recreantentraining volgen.
Met vriendelijke groet,

Namens de Technische Commissie,
Vereniging Competitieleider junioren,
Marga van de Ven
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Op zondag 22 maart 2015 vond het jaarlijkse Vriendjes & Vriendinnetjestoernooi plaats. We hadden dit jaar heerlijk weer en de opkomst was dan ook groot; ruim 30 kinderen hadden zich aangemeld. Rond 10.00 uur kwam de enthousiaste Wolfsbosch-jeugd met vriendjes en vriendinnetjes
naar de club. Trainer Alexander deed eerst een goede warming-up met hen op baan 1, waarna het
toernooi van start ging. De kinderen speelden drie partijtjes in hun poule. Tussendoor was er tijd
voor drinken, koek en snoep. Als laatste stond een rondje rond de baan op het programma. De
kinderen speelden tegen Lennart Sinjorgo en Jan Janssen.
Voordat alle kinderen richting huis gingen, kregen ze een lekker broodje knak en een cadeautje
omdat ze zo goed hun best hadden gedaan.
Combinatie met open dag geslaagd
Ook de open dag vond plaats op 22 maart. Er waren al vroeg kinderen aanwezig. Op baan 1 deden
zij met trainers Alexander en Erik allerlei tennisspelletjes. Enkele deelnemers aan het toernooi
vonden het ook leuk om daaraan mee te doen. Het was dan ook een gezellig en geslaagde dag.

Namens de jeugdcommissie,
Monique en Dot
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VEEL ANImO VOOR VRIENDJES
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Op woensdag 3 juni 2015 organiseren wij weer een competitiemiddag speciaal voor
alle Rood mini’s en Oranje driekwartvelders bij Wolfsbosch. We ontvangen de jeugd
van Wolfsbosch, Helvoirt, D’Oggelen en Bergenshuizen.
De middag begint om 14.00 uur en eindigt om ongeveer 16.30 uur.
We maken er een leuke middag van met spannende wedstrijdjes. Deze middag is bedoeld voor alle kinderen die met de Rode of Oranje bal spelen. Zowel voor kinderen
die net begonnen zijn met tennis als kinderen die al wat langer tennissen (leeftijd 6
t/m 11jaar). De trainers maken de indeling, waarbij we ook dubbels spelen in Oranje.
Jullie kunnen je kosteloos inschrijven via toernooi.nl. Daar kom je ook door de link
op de website van Wolfsbosch te volgen die te vinden is onder ‘Jeugd-Tenniskidstoernooi’. Mocht je niet weten of je Rood 1 of 2 bent of Oranje 1 of 2 vraag het dan
aan je trainer. Als je nog andere vragen hebt of nog geen bondsnummer hebt, mag
je je inschrijving ook naar tenniskids@wolfsbosch.nl sturen. Vermeld dan je naam,
leeftijd en hoe lang je al tennist.
Hopelijk tot ziens in Vught!
De volgende Rood-Oranje wedstrijdjes staan ook nog op het programma:
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Beste Rood en Oranje spelers,
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HERINNERING!
Als het goed is, hebben alle Rood en Oranje spelers al een mail over de competitiemiddag gehad. Zo niet, laat het dan even weten via tenniskids@wolfsbosch.nl.
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ROOD – ORANJE WEDSTRIJDJES

Beste groen en geel competitiejeugd
Jij hebt dit voorjaar competitie gespeeld en dat gaan we vieren!
De Jeugdcommissie nodigt alle groen en geel competitiejeugd uit
voor een gezellige afsluiting op zaterdag 13 juni 2015 van 16 tot 20 uur.
We huldigen de kampioenen, er zal natuurlijk getennist worden en
we sluiten af met een lekker barbecue.
De exacte invulling van het programma laten we nog weten.
Voor nu is het belangrijk dat je deze datum alavst in je agenda zet!

Zodat jullie er alle 46 bij zijn!
Graag horen we van iedereen of hij/zij wel of niet kan komen.
Stuur ajb een mail naar jeugdcommissie@wolfsbosch.nl
Als het je niet lukt om er om 16 uur te zijn, mag je natuurlijk ook
later aansluiten, maar vermeld dat dan in de mail.

Groetjes van de Jeugdcommissie
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JAAP DEN DEKKER
lEEFtijD
Ik ben 8 jaar en dat is ook mijn lievelingsgetal.
Ik heb 2 jongere broertjes.

ScHOOL
Ik zit op het Molenven in groep 5B bij juf
Martine en juf Sanne. Juf Sanne heeft haar
knie gebroken.

SpEELt SINDS
Ik zit 2 jaar op tennis en hockey ook. Ik heb les
van Erik en speel oranje. Vorig jaar had ik nog
les met mijn broertje maar nu niet meer.
Ik houd van hard slaan en vind de spelletjes
aan het eind van de les het leukste.

FAVORIEtE SpELER
Mijn favoriete speler is papa. Daar zou ik graag
eens een wedstrijdje mee spelen.
We gaan wel soms oefenen samen.
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Helvoirtse
Tennisverenigingvereniging

Beste Rood en Oranje spelers,
Woensdag 24 juni 2015 organiseert de Helvoirtse TennisVereniging

weer een competitiemiddag speciaal voor alle Rode Miniveldspelers
en Oranje driekwartvelders. Behalve Helvoirt en Wolfsbosch doet ook
de jeugd van d’Oggelen, Teco en Were Di mee.

De middag begint om twee uur en eindigt om ongeveer half vijf.
We maken er een leuke middag van met spannende wedstrijdjes. Deze
middag is bedoeld voor alle kinderen, zowel startende als kinderen
die al wat langer tennissen. De trainers maken de indeling en er
worden ook dubbels gespeeld.
Jullie kunnen je kosteloos inschrijven via www.toernooi.nl Als je nog
geen bondsnummer hebt mag je je inschrijving ook naar je trainer of
het volgende mailadres sturen; tc@htvhelvoirt.nl Vermeld dan je
naam, leeftijd en hoe lang je al tennist.
Hopelijk tot ziens bij onze tennisvrienden in Helvoirt!
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