
Van de voorzitter 

Op 1 april vindt de opening plaats van onze nieuwe banen en van het seizoen 2017. Zie het 

programma op de website www.tcbergambacht.nl. U bent allen van harte uitgenodigd en het is een 

programma voor elck wat wils. Het belooft echt een leuk feest te worden. 

We staan aan de vooravond van een nieuw seizoen. 2017 zal in de geschiedenisboeken terugkomen 

als het jaar dat TC Bergambacht gaat spelen op Advantage red Court. Na de oprichting in 1973 werd 

er gespeeld onder het alom bekend gravel (rood/oranje banen waarop je een sliding kon maken). In 

1999 werd deze baansoort vervangen door Canada Tenn  (mintgroen van kleur).  Nu gaan we dus 

spelen op Advantage Red Court (oranje). Dit is een kunststof baansoort ingestrooid met keramische 

infill. Deze baansoort benadert de speeleigenschappen  van het gravel van vroeger. Het zijn all-

weather banen. Als u op ons park komt zult u niet alleen nieuwe banen zien maar ook zijn de 

oefenkooi en de coniferen daar verdwenen. Er is op de plaats van de oude oefenkooi een groot 

terras aangelegd en het gehele middenterrein is herstraat. Dit is uitgevoerd door een flink aantal 

vrijwilligers in samenwerking met onze sponsor Molenaar.  We hopen dat de boomwortels van onze 

natuurlijke parasols de weg naar beneden gaan vinden i.p.v.  naar boven, er zijn nabij de 

boomstammen nu zware tegels gelegd van 90 x 90 cm en 10 cm dik.. Heren en dame vrijwilligers van 

harte bedankt voor jullie goede inzet bij het nieuwe terras en het middenterrein.  Na de bouw van 

ons mooie clubhuis nu dus nieuwe banen. Tennisclub Bergambacht is trots op haar fraaie complex 

en is helemaal klaar voor de toekomst.   

Rest mij onze nieuwe penningmeester Jos van Schajik succes te wensen in zijn nieuwe functie. 

Een sportief seizoen 2017 gewenst.  

Jaap Ritskes 

 

Van de bestuurstafel: 

-de activiteitenkalender is bij deze Nieuwsbrief bijgevoegd en staat ook op de website. Bijna alle 

activiteiten die al jarenlang voorkomen staan dit jaar weer op de agenda. Probeer aan zo veel 

mogelijk activiteiten deel te nemen. Er is ook nog ruimte voor nieuwe activiteiten. Mocht u iets leuks 

weten? We horen het graag! 

-onze club is op zoek naar nieuwe leden. Het bestuur is hier druk mee maar ook leden kunnen 

hieraan meewerken. Uw buren, vrienden zijn misschien geïnteresseerd. U kunt ze over de drempel 

helpen. 

-na iedere wedstrijd dient de baan te worden gesleept met het aanwezige sleepnet. Vrijwel direct na 

een regenbui kan er weer worden gespeeld. Na winterse  opdooi is het gebruik van de banen niet 

mogelijk en daarom verboden.  

-Hoe we omgaan met het spelen in de winter op onze nieuwe banen  is op dit moment nog niet 

beslist. Wordt het seizoen verlengend of wordt het,  het gehele jaar open.  We dienen hierover nog 

na te denken: wat doen we b.v. met de barfaciliteiten?  We hebben onvoldoende leden om het 

http://www.tcbergambacht.nl/


gehele jaar bardiensten te kunnen invullen. En zo moeten  er nog wat knopen  worden doorgehakt. 

Wordt vervolgd dus.       

 

 

 

 

 

-Op dit moment worden de laatste voorbereidingen getroffen om de contributiefacturen per mail te 

versturen. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om de contributiefacturen in 2 termijnen te betalen 

.Informatie hierover zal gelijktijdig met het versturen van de contributiefacturen bekend worden 

gemaakt. 

-we proberen u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op ons park d.m.v. foto’s op 

facebook en onze website. 

-Deze baanwerkzaamheden worden op de voet gevolgd door de KIWA zodat onze banen aan de 

laatste eisen voldoen. 

-de banen zijn dus nieuw net als ons clubhuis. De hekken niet, dat is nog niet nodig. We krijgen wel 

nieuwe toegangs deuren naar de banen.  

-over de afscheiding tussen ons park en de buren  zijn we in overleg met de buren en de gemeente. 

-we zijn heel blij met de vrijwilligers die ons hebben geholpen met het snoeien, afbreken van de 

oefenkooi , met het straatwerk verwijderen.  

 

JEUGD 

Het tennisseizoen staat weer voor de deur. Ook voor de jeugd organiseren we weer diverse 

activiteiten. Uitnodiging van een activiteit volgt altijd per mail. Wij hebben er zin in en we hopen 

jullie ook. 

Noteer in ieder geval vast in je agenda het ouder/kind toernooi op 5 juni. 

Heb je wensen of vragen stel ze gerust bij de jeugdcommissie!! 
 
 



  

World Tour voorjaar 2017 
 
TC Bergambacht doet in 2017 met 1 "groene" team mee aan de World 
Tour competitie voor Tenniskids  

 
Speeldata thuis zijn zondag 9 en 30 april, en 21 en 28 mei 
 
Team bestaat uit Sem Stout, Jort ter Braak, Mees van der Niet, Danique Hogendoorn, Lars de Kluijver 
en Thara Brandse 
 

 

 

 

 

 

 Van de barcommissie 

 

Binnenkort krijg je de barlijst voor het komend seizoen in de bus ,het was weer een hele puzzel om 

het voor elkaar te krijgen maar het is gelukt. Mocht je onverhoopt je bardienst niet kunnen vervullen 

probeer dan zelf met iemand te ruilen en geef dat door aan de barcommissie. 

Graag ook de consumpties aanslaan die via de gleuf worden afgerekend.   

We wensen jullie een fijn tennisseizoen toe. 

 

 

Van de VCL 
 
Nog even en de voorjaarscompetitie gaat weer van start. 
We hebben dit voorjaar weer een volle agenda op vrijdagavond. 
 Er moest weer geloot worden en het team van Tineke kan helaas deze keer niet mee doen. 
 De competitieteams zijn geworden : 
Op dinsdag 1 x damesteam, vrijdagavond 2 x gemengd, 1 x dames en 1 x herenteam. 
Op zaterdag 1 x gemengd team. 
 
Wat betekent dat voor de vrijdagavond? 
Om onduidelijkheid te voorkomen geldt het volgende: 



De competitieteams hebben beide 1 x vaste baan.  De andere banen ( 1 baan na de lessen van de 
trainer ) zijn wissel- recreatiebanen. 
Dit houdt in dat als er een competitieteam op deze baan aan het spelen is, dit team te allen tijde de 
wedstrijd af mag maken (dus kan niet worden afgehangen). Daarna mag een eventueel 
recreatieteam de baan gebruiken, maar hebben daarna speelrecht van niet langer dan de toegestane 
45 minuten. Daarna moet de baan, indien nodig, weer vrij gemaakt worden voor de competitie. Het 
recreatieteam kan dan eventueel wachten tot er een andere baan vrij komt om daar nogmaals 45 
minuten gebruik van te maken.  
 
De voorjaarscompetitie duurt maar 7 vrijdagen, daarna zijn er op vrijdag weer genoeg banen om vrij 
te spelen. 
 
Geniet van de nieuwe banen en succes. 
 
Hennie Talmon. ( VCL ) 

Van de dac-commissie. 
 Nog een paar weken te gaan en we starten weer de DAC avonden, op nieuwe nieuwe banen. Ook 
onze nieuwe deelnemers hartelijk welkom; 
 Annemarie den Ouden, Helga de Bruijn, Natasja Stuy, Bettina Fuhrmann, 
 Simon Brandse en Kees Spee. 
 Voorlopig zijn er 96 partijen ingepland tot 20 juni en na de vakantie vanaf 22 augustus. 
 Voor elke deelnemer zijn dat 16 wedstrijden, minimaal 1x tegen elkaar. 
 In de vakantie periode kijken we of er DAC avonden zijn uitgevallen wegens regen. 
 Die worden na 22 augustus in volgorde ingehaald. 
 De laatste DAC avond is op 17 oktober voor alle deelnemers. 
 De punten telling is als volgt bij gewonnen wedstrijd 3 punten , bij een gewonnen wedstrijd met een 
invaller 2 punten, bij een gelijk spel 1 punt, en bij een verloren wedstrijd  0 punten.  
 Ook is er op dinsdag avond  een racket avond op baan 1 en 2 . 
 We zijn nog op zoek naar een heer voor de DAC wedstrijden i.v.m. een blessure, 
 van Gert Jan den  Ouden. 
 Tenslotte hebben wij Lida de Jong bereid gevonden om ons te komen helpen bij de DAC avonden. 
  
 Veel tennisplezier  
 Pleun, Lida, en Jan  
                                                                            


