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Van de bestuurstafel 
 

De activiteitenkalender, te lezen op de website van onze club, geeft aan dat de 
activiteiten stoppen per eind november. Dat is ook zo, maar de banen zullen voor 
het eerst in de geschiedenis dit jaar niet sluiten. Sinds april van dit jaar hebben we 
all-weather banen en deze zijn geschikt voor wintertennis. U kunt dus het gehele 
jaar blijven tennissen. Er zullen geen bardiensten zijn maar er zijn / worden met 
groepen, die buiten blijven spelen, afspraken gemaakt om een versnapering te 
kunnen kopen. Het assortiment zal, in de wintermaanden, worden aangepast. De 
nadruk op de openstelling van de bar zal liggen op de maandag- en 
donderdagavond. Opgemerkt dient wel te worden dat deze winter een 
proefperiode is en het bestuur zal e.e.a. na de winter evalueren en eventueel 
andere beslissingen nemen dan wel  aanpassingen maken aan de openstelling in 
de winterperiode.  Het  kan natuurlijk voorkomen dat het gaat sneeuwen en 
vriezen in de wintermaanden, dan is het gebruik van de banen niet toegestaan. 
Ook als het hek op slot is kunnen de  banen niet worden gebruikt. Het 
baanonderhoud en het schoonmaken van het clubhuis zal in de winter gewoon 
doorgaan, waarbij wij u vriendelijk verzoeken alles netjes achter te laten.  
Overigens is het wel een genot te spelen op deze nieuwe ondergrond. We hebben 
geen negatieve geluiden gehoord. 
De jaarvergadering staat gepland op donderdag  25 januari a.s. om 20.15 uur in 
het clubhuis, inloop vanaf 20.00 uur. Hier kunt u meedenken / meepraten over het 
beleid van onze club. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Noteer de 
datum alvast in uw agenda. 
Dat was de toekomst, nu nog kort over het seizoen 2017. We begonnen dit jaar 
met de opening van het seizoen gelijk met de opening van de nieuwe banen. Dat 
was een groot succes. Evenals andere jaren was de activiteitenkalender weer 
gevuld met talrijke activiteiten onder het motto voor elk wat wils.  Over het 
algemeen was de deelname goed te noemen. Het ledenaantal is door de jaren 
heen wat verminderd maar we zien gelukkig ook weer nieuwe leden.  
In 2018 willen we gaan  proberen korte (een avond, een zaterdag/zondag of een 
weekend) ook andere activiteiten te gaan organiseren en op die wijze proberen 
onze leden vast te houden en ook het aantal uit te gaan breiden.  Leden die 
bereid zijn te helpen bij het organiseren van deze (nieuwe) activiteiten zijn 
natuurlijk van harte welkom.     
Rest mij u een prettig en sportief winterseizoen toe te wensen. 
Nb. Persoonlijk zou ik een schaatsperiode ook erg waarderen. 

 
Jaap Ritskes, voorzitter 
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D A C  D in s d a g  a v o n d  c o m p e titie   
  
De dinsdag avond competitie is dit jaar goed verlopen. 18 DAC avonden, alle deelnemers hebben 22 
wedstrijden kunnen spelen. 
We hebben maar 1 dinsdagavond in juni niet kunnen spelen wegens de regen. 
 
Het is een prachtig seizoen geweest met mooie wedstrijden en gezelligheid, vooral heel belangrijk, wij als 
organisatie bedanken jullie voor jullie sportiviteit. 
 
De laatste avond werd afgesloten met als 1e prijs een wisselbokaal met bloemen met de naam van  
“ Netty Rietveld  Bokaal” en deze werd met waardering ontvangen door de deelnemers. 
 
Pleun en Lida zorgden voor heerlijke lekkere hapjes. 
Hoewel april 2018 nog ver lijkt kunnen de deelnemers die dit nog niet gedaan hebben en ook nieuwe 
belangstellenden zich opgeven voor 1 januari 2018. Ook voor meer informatie over de DAC wedstrijden kunt 
u ons benaderen. Per mail janb.koning@tele2.nl. 
Namens de organisatie Lida, Pleun en mij, tot volgend  jaar. 
 
Eindstanden: deelnemers zijn: 
 
Eindstand dames       Deelnemers  2018 
1  Agnes Blom 22 41           1 Tiny van Ber Bravenboer 
2  Daniëlle Stas 22 40     2 Grietje Walraet 
2  Jolanda Treure 22 40     3 Lida de Jong 
4  Rita van Buren 22 36     4 Jolanda/Tineke 
5  Tineke Hordijk 22 34     5 Agnes/Jolande 
6  Grietje Walraet 22 29     6 Helga/Annemarie 
7  Tiny v Berg B Boer 22 28     7 Rita v Buren 
7  Jolande v.d.Coeve 22 28     8 Daliëlle Stas 
9  Alice de Boer 22 24     9 ………………………… 
10Helga/Annemarie 22 22     10 ………………………. 
11Natasja/Bettina 22 21     11 Alice de Boer 
12Lida de Jong 22 19     12 Natasja/Bettina   
 
Eindstand heren 
1  Ton Treure  22 57     1 Simon Brandse 
2  Jan/Pleun  22 43     2 Wim de Boom 
3  Ton Sterrenburg 22 35     3 Kees v Meijeren 
4  Jan Blom  22 34     4 Jan     
 Jan/Kees 22 34     5 ……………………….. 
6  Bernard Zom 22 31     6 Bert Verkerk 
7  Wim de Boom 22 28     7………………………… 
8  Aren Trouwborst 22 24     8 ………………………. 
9  Simon Brandse 22 22     9 ……………………….. 
10Arie Bode  22 15     10  Ton Treure 
11Kees Spee  22 13     11 Bernard Zom 
12 Bert Verkerk 22 9     12 Pleun/Jan 
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De winnaars van de DAC 2017 Agnes en Ton 

 
 
Parkcommissie 
 
Namens de parkcommissie kan ik mededelen dat er geen bijzonderheden zijn. 
 
Wel leuk om te vertellen dat de banen er erg goed bij liggen en dat er met veel plezier wordt gespeeld. Zelfs 
bij regenachtig weer zie je nu dat er gebruik gemaakt wordt van de banen en dat komt de vereniging alleen 
maar weer ten goede. 
 
Arnoud Koppe 
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Barcommissie 
 
Het oliebollen toernooi. 
Op donderdagmiddag 28 december willen wij een oliebollentoernooi 
organiseren.  Aanvang 13.30 uur. 

U kunt zich aanmelden via de mail:  

Barcommissietcb@hotmail.com 
 
Ook hangt er een inschrijflijst in de kantine. 
 
 

 
 
 
 
 
De barcommissie heeft ook van alles gevonden in de kleedkamers: 
 
Lippenstift rood 
Dames driekwart broek creme 
Blauwe Umbro sweater M 
Zwart vest XL 
Blauwe  trainingsbroek Adidas 140 
Spijkerjasje Only 40 
Blauw vestje 158/164 
Zwarte driekwartbroek dames 
Blauw jasje Hema M 
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Grijs vestje met bontvoering Kind 
Grijs sweatvest 34 
Witte zonneklep 
Pet groen, Pet zwart met print NY 
Witte handdoekjes 
Verschillende bidons 
Linnentasje met blauw rokje en shirtje 104 
 
Mocht er iets van u bij zijn, laat het ons weten via de mail: barcommissietcb@hotmail.com.  

 
Rozec 
 24ste  Rozec seizoen afgesloten.     

Op zondag 29 oktober jongstleden hebben we  het 24e ROZEC seizoen afgesloten met het traditionele  
appeltaart toernooi. Het was genieten op een mooie ROZEC zondag.  Winnaars van het toernooi zijn 
geworden  bij de dames Neli Simons en bij de heren Marcel van der Ent. Na de prijsuitreiking hebben de 
deelnemers nog van een in eigen beheer vervaardigd buffet genoten. We kunnen weer terugkijken op een 
gezellig en sportief ROZEC seizoen. 

Volgend jaar het 25e ROZEC seizoen.  De slotdag volgend seizoen zal in het teken staan van dit jubileum.  

De ROZEC competitie is een interne competitie voor echtparen of samenwonende partners. De ROZEC-
wedstrijden worden iedere zondag, behalve als er andere clubactiviteiten zijn, tussen 10.00 tot 14.00 uur 
gespeeld, waarbij je zelf op kan geven welke zondagen je beschikbaar bent.  De indeling geschiedt op basis 
van speelsterkte om hiermee zoveel mogelijk tegen gelijkwaardige tegenstanders te spelen. Nieuwe 
deelnemers zijn van harte welkom. 

Aanmelden kan bij ondergetekende dan wel per mail Rozec@tcbergambacht.nl. 

Aart van Bergen Bravenboer   
 
W is t  u  d a t:  
 
we een AED hebben? 
dat de AED in de commissiekamer hangt? 
het gebruik een leven kan redden! 
je kunt meespelen met het oliebollentoernooi op 28 december 
je kunt meespelen met de DAC 2018  
je kunt meespelen met de ROZEC 2018  
 
 
 


