
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Seizoensopening 
26 maart staat gepland als seizoensopening voor het jaar 2016, we starten deze dag 
met activiteiten voor de  jeugd vanaf 14 tot 16 uur. Ook houden we op deze middag 
open huis voor nieuwe leden. Je kunt deze dag ook je KNLTB pasje ophalen. Onze VCL 
Hennie Talmon is er ook voor informatie t.b.v. onze KNLTB-competitieteams. 

 
De activiteitenagenda 2016 kunt u vinden op onze website www.tcbergambacht.nl.  
Onze website zal dit jaar frequenter van nieuws worden voorzien. In ieder geval ziet u 
direct de activiteiten welke op korte termijn op ons park gaan plaatsvinden.  Naast dit 
medium staat TC Bergambacht ook op Facebook. Heb je iets te melden op Facebook:  
een appje naar Johan de Rooij, Arnoud Koppe, Helga de Bruijn of Jaap Ritskes. We 
denken nog na over een clubapp………….  
 
Je leest in de activiteitenkalender dat alle jaarlijkse activiteiten in onze club ook weer 
terugkomen in 2016. Er zal gelukkig weer een open toernooi gespeeld worden (we 
zoeken nog wel uitbreiding in de bemensing van de OTC). Ook tref je aan een activiteit 
op zaterdag 4 juni en zaterdag 24 september waar nog niet precies een invulling voor is 
gevonden. Het is de bedoeling dat leden deze invulling gaan verzorgen. Het kan een 
dag worden met tennis waarbij je iemand inviteert en speelt tegen een ander lid die ook 
speelt met een geïnviteerde. Het kan ook zijn dat straten of wijken het tegen elkaar 
opnemen, of tennis met een kennis. Kortom een tweetal mogelijkheden om wat leven in 
de brouwerij te krijgen. Wie pakt het op???? 
 
Verder in deze nieuwsbrief  leest u over ledenwerving, onderzoekscommissie nieuwe 
banen en wist u dat. 
 
Een prettig en sportief tennisseizoen gewenst, Jaap Ritskes 

 

L e d e n w e rv in g  
 

Op korte termijn zal er in ons dorp, huis aan huis, een flyer van onze club worden  
bezorgd, zodat, naast onze leden, ook anderen de weg naar ons mooie park kunnen 
vinden. Ledenwerving dus;  jarenlang mochten we ons als club gelukkig prijzen met een 
constant ledenaantal. Vanaf eind 2014 tot heden hebben we een flinke uitstroom (een 
KNLTB term) gehad. De tennissport in het algemeen is  al een flink aantal jaren minder 
populair maar ging tot voor kort onze deur voor bij. Ik las onlangs in een magazine van 
de KNLTB dat het aantal tennissers jaarlijks met 90.000 !! afneemt. Dat zijn aantallen. 
Als bestuur onderkennen we de situatie in onze club en willen samen met jullie trachten 
nieuwe leden te krijgen. Er is studie gedaan welke leden zijn vertrokken en waarom. 
Daarnaast dienen we  ook de huidige leden te behouden door leuke activiteiten  te 
organiseren en er aan deel te nemen. Heb je suggesties? Het bestuur is zeker 
enthousiast en ziet goede mogelijkheden om weer voldoende gezellige activiteiten te 
ontwikkelen die ook aantrekkelijk zijn voor zowel het huidige ledenbestand als voor 
nieuwe leden. Op 16 en 23 april a.s. is er van 10.00 tot 11.00 uur een info-uurtje voor 
nieuwe leden op ons park. 

 Maart 2016  
 Nummer 1 Nieuwsbrief  

Tennisclub 
Bergambacht 
 

Lekdijk West 5 
2861 ER Bergambacht 
 
0182- 35 32 32 
 
Website: 
www.TCBergambacht.nl 
 
KNLTB nr.  70250 

Contributie: 
 
Rabobank: 
NL44RABO0307303896 
BIC: RABONL2U 
 
ING: 
NL82INGB0005483700 
BIC: INGBNL2A 

 

 
Inhoud: 
 
• Van de bestuurstafel 
• Ledenwerving 
• Barcommissie 
• Jeugdcompetitie 
• World on tour kids 
• Voorjaarscompetitie 

senioren 
• Parkcommissie 
• Onderzoekscommissie 

nieuwe banen 
• ROZEC 
• Wist je dat 

 

 

Voor de leden van Tennisvereniging Bergambacht 

Van de bestuurstafel 
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BARCOMMISSIE 
 
Nieuws  van  de  barcommissie  

 
De eerste die  ‘s morgens / ‘s middags binnen komt zet de kassa aan. 
Alles moet aangeslagen worden, ook wat in de gleuf gaat. Onder het kopje wegboeken staat  ook gleuf.  
Dus druk op betaal, dan wegboeken, dan gleuf. 

 
We hopen dit seizoen ook op een goede samenwerking met de commissies.  
Hebben jullie iets nodig zoals: hapjes- broodjes- koek of iets dergelijks, geef het aan ons door en wij zorgen dat het er 
komt. Want alle inkoop gaat via de barcommissie. 
Het is niet de bedoeling dat leden zelf boodschappen gaan doen. 

 
We wensen jullie allen een heel fijn tennisseizoen. 
De barcommissie. 
 
Mark, Jolanda, Rita, Jan en Pleun 
 

 
Je u g d c o m p e titie  
 
Voor de jeugd willen we ook dit jaar weer leuke activiteiten organiseren. Om te beginnen de opening op 26 maart met 
leuke activiteiten voor de kinderen. Kom allemaal om 14.00 uur naar de tennisbaan met je kinderen. 
Verder staat op het programma het wel bekende ouder/kind toernooi. Dat gaat dit jaar plaatsvinden op maandag 16 mei. 
Dus noteer deze datum vast in je agenda! Uitnodiging volgt later via de mail. 
Verder hebben we nog de World Tour, jeugdcompetitie en de clubkampioenschappen voor de jeugd. Heb je nog wensen 
of suggesties, laat het ons weten! We staan open voor ideeën. 
 
Voor de voorjaarscompetitie is er één team ingeschreven, een meisjesteam 11 t/m 17 jaar. Op 17 april, 8 en 29 mei en  
5 juni speelt dit team thuis. Bij één thuisspelend team worden er twee banen gebruikt. Het baanschema zal opgehangen 
worden in het informatiebord bij de ingang van het tennispark. Voor de competitiespelers: veel succes, mooi weer en 
hopelijk veel overwinningen.  
 
Elke Spel, Rieneke Verschoor, Ina van den Berg, Regine ter Braak, Natasja Stuy, Ramona de Langen en Helga de 
Bruijn 
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W o rld  T o u r  v o o rja a r 2 0 16  
 
TC Bergambacht doet in 2016 met twee teams mee aan de World Tour competitie voor Tennis kids Oranje (zondag). 
 
Speeldata zijn 6 en 20 maart, 3 en 24 april, 22 mei, 12 en 26 juni.  
Oranje 1 bestaat uit Sem Stout, Merlijn Spel, Jort ter Braak, Mees van der Niet, Dionne van Luit, Danique Hogendoorn 
en Zara Ouwerkerk. 
Oranje 2 bestaat Olivia de Langen, Niek ter Braak, Fenna Bezemer, Merel van der Vlist, Roos Broere, Melanie van 
Rijswijk en Anna Heikoop. 
                                                         

C o m p e titie  s e n io re n  
 
Allereerst zal ik mij even voorstellen. … 
 
Ik ben Hennie Talmon en met ingang van 2016 de opvolger van Arnoud Koppe als VCL van T.C.Bergambacht. 
Wij spelen zelf al jaren herfstcompetitie en aangezien er iemand gezocht werd om VCL  te worden heb ik toegestemd om 
deze taak op me te nemen. 
 
Bij de voorjaarscompetitie is de vrijdagavond weer favoriet. 
Er hebben zich voor de vrijdagavond weer 5 teams aangemeld. 
Aangezien we maar ruimte hebben voor 4 teams hebben we besloten om te loten. 
Het mix team van Danielle Rodenburg is helaas het team wat dit jaar geen vrijdagavond competitie kan spelen.  
 
De teams die dit voorjaar competitie spelen zijn: 
Dinsdag DD 45+hoofdklasse Team Martha Wagenaar 
Vrijdagavond GD17+ 1e klasse Team Esther Bezemer 
Vrijdagavond GD17+ 2e klasse Team Linda Vermeijs 
Vrijdagavond DD17+ 2e klasse Team Regine ter Braak 
Vrijdagavond DD17+ 4e klasse Team Tineke Hordijk 
Zaterdag GD45+ open  Team Ton van de Coevering 
 
De captains zullen nog persoonlijk worden uitgenodigd om op de openingsdag (26 maart a.s.) 
de formulieren en ballen in ontvangst te nemen. 
Op die dag is het ook mogelijk om de pasjes van jezelf en eventueel van je teamgenoten in ontvangst te nemen. 
 
Het speelschema is inmiddels op de site geplaatst. 
Tijdens de competitie zijn dus de mogelijkheden om vrij te spelen wat beperkt, maar het is natuurlijk ook leuk om bij je 
clubgenoten te komen kijken…. En aan te moedigen. 
Voor vragen omtrent de competitie kun je contact met me opnemen. 
Tot snel op de tennisbaan. 
 
Hennie Talmon 
hennietalmon@ziggo.nl 
06-50860601 
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Verrassing! 
Voor de jaarvergadering van januari jl. had ik besloten om me niet meer herkiesbaar te stellen en te stoppen met mijn 
bestuurlijke taken. Gezien mijn leeftijd vond ik het nodig om plaats te maken voor de jongere leden. 
Arnoud Koppe neemt het stokje over, Arnoud dank hiervoor. 
Tijdens de vergadering werd ik bedankt met mooie woorden en bloemen, maar de grote verrassing was wel dat ik werd 
benoemd tot lid van verdienste. 
Langs deze weg wil ik het bestuur en de leden hiervoor bedanken, ik was echt even sprakeloos! 
 
De werkzaamheden op het park blijf ik voorlopig nog uitvoeren met natuurlijk het onmisbare vrijwilligersteam. 
Wij hopen dit nog met plezier en gezelligheid voort te zetten. 
Mijn benoeming is dan ook jullie verdienste. 
Nogmaals iedereen bedankt voor het vertrouwen en de prettige samenwerking. 
 
Sportieve groet van Jan van den Berg 
 

Onderzoekscommissie nieuwe banen 
 
In november jl. is de onderzoekscommissie nieuwe banen van start gegaan.  In het 2e kwartaal 2016 zullen ze een 
advies uitbrengen aan het bestuur.  Als we de ledenaantallen in ogenschouw nemen en de eventuele plannen tot 
wijziging van baansoort, dan begrijpen we dat we als club verantwoorde keuzes dienen te maken. 

 
R O Z E C  
ROZEC is een Recreatieve Onderlinge Zondagochtend Echtparen Competitie van TCB'73 welke in 2016  voor de 23ste  
keer  verspeeld gaat worden. Het is een interne competitie voor echtparen of samenwonende partners. De ROZEC-
wedstrijden worden iedere zondag tussen 10.00 en 14.00 uur gespeeld, behalve als er andere clubactiviteiten zijn.                                                
Er wordt gespeeld  in twee of drie poules. De indeling geschiedt op basis van speelsterkte om hiermee zoveel mogelijk 
tegen gelijkwaardige tegenstanders te spelen. Ingaande het seizoen 2016 is er weer ruimte voor nieuwe deelnemers 
welke we graag verwelkomen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij ondergetekende dan wel per mail 
Rozec@tcbergambacht.nl.  

Aart van Bergen Bravenboer   
 
 
 

 
• Johan de Rooij niet alleen de website up to date houdt, maar ook een Facebook account heeft aangemaakt; 
• Jan van den Berg tot lid van verdienste is benoemd tijdens de laatste jaarvergadering; 
• Jan is gestopt als bestuurslid technische zaken (park en clubhuis) en opgevolgd is door Arnoud Koppe; 
• Jan wel de animator blijft van de werkploeg die op maandag ons park onderhoudt; 
• Helga de Bruijn de opvolgster is van Liesbeth Soede v.w.b. de jeugdzaken in het bestuur; 
• Naast Liesbeth en Jan we ook afscheid hebben genomen van penningmeester Peter de Groot; 
• De functie van penningmeester nu vacant is. Heb je interesse en wil je inlichtingen, dan kun je contact opnemen met 

Cees Mooibroek of Jaap Ritskes; 
• Er in het bestuur ook nog een vacature is voor sporttechnische zaken (deze functie wordt tijdelijk door Jaap Ritskes 

waargenomen); 
• De prijzen van de consumpties in ons clubhuis ongewijzigd zijn gebleven! 
 

  

Parkcommissie 

Wist je dat …. 


