
 

 
 
   
   
 

 
 
 

 

 

 

Contributie: 
 
Banknummer: 
NL44RABO0307303896 
BIC: RABONL2U 
 
Giro: 
NL82INGB0005483700 
BIC: INGBNL2A 
 

 
 
 
 
 
 
 

Van de bestuurstafel  
 

Het voorjaar is in aantocht maar dat is geen garantie dat de winter voorbij is. Dat is 
de afgelopen week maar weer gebleken. Zelfs onze mooie nieuwe banen moesten 
toch even in de winterstand. Maar op dit moment schiet de temperatuur omhoog en 
gaan de “tennis hormonen” weer opspelen. Niet dat er voor de vorstperiode niet 
kon worden getennist hoor; integendeel -er is op regelmatige dagen goed gebruik 
gemaakt van onze “all season-weather” banen! We hebben met elkaar afgesproken 
dat we het verloop van het winsterseizoen nog zullen evalueren. 
 
Op 25 januari jl. hadden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Er waren, inclusief 
het bestuur 31 leden aanwezig. We hadden een volle agenda met daarin een 
terugblik op het afgelopen jaar, maar vooral ook een vooruitblik op het nieuwe jaar 
en de “beleids” plannen van de diverse commissies, bestuurszaken en al het 
andere wat er zoal komt kijken bij het reilen en zeilen van onze club. We namen in 
de vergadering ook afscheid van onze voorzitter Jaap Ritskes. Jaap was op deze 
dag precies 16 jaar en 1 dag voorzitter. Na een periode van zoveel betrokkenheid 
hebben we aan de leden voorgesteld hem te mogen benoemen als erelid. Dat wil 
zeggen, dat hadden we tijdens de vergadering willen doen….echter is dat er bij de 
aanstelling van de nieuwe voorzitter en het verdere verloop en afscheids- en 
welkomst praatjes in de vergadering bij ingeschoten. We hebben daags na de 
vergadering alle aanwezige leden een email gestuurd en alsnog de voordracht 
gedaan en aan de hand van alle positieve reacties Jaap alsnog kunnen benoemen 
als erelid! We gunnen het hem van harte!  
De bestuursfunctie “vertegenwoordiger van de sporttechnische commissie” is al 
enkele jaren vacant. Omdat de diverse commissies tegenwoordig behoorlijk 
zelfstandig functioneren hebben we aangekondigd deze functie te willen laten 
vervallen en daarvoor in de plaats de functie van “’algemeen bestuurslid” te 
introduceren. We willen graag dat deze functie z.s.m. wordt ingevuld. We verwijzen 
u graag naar de oproep op de website en Facebook en hopen dat u zich geroepen 
voelt….! 
Gelukkig konden we Liesbeth de Rooij-Soede verwelkomen en aanstellen als 
nieuwe voorzitter en daar zijn we heel erg blij mee! Zie ook haar bijdrage in deze 
nieuwsbrief! 
 
Liesbeth is al erg druk geweest; o.a. met het oppakken van de contacten met de 
gemeente Krimpenerwaard en onze buren. We willen graag dat het park ook aan 
oostzijde weer wordt afgesloten en dat er uiterlijk eind maart een nieuw hekwerk 
staat. Of dat ook tijdig lukt wordt een uitdaging want we hebben naast de gemeente 
en onze buren ook nog te maken met het kadaster en een notaris. Maar we doen 
ons best.  
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In een soort van “’afsprakenpakket” hebben we in overleg met de betrokken partijen waaronder ook de 
OmgevingsDienstMiddenHolland (ODMH) afgesproken dat we als aanvullende maatregel een zwaailicht op 
het park zullen monteren die rond 22.45 zal gaan branden ten teken dat op alle 4 de tennisbanen om uiterlijk 
23.00 uur het licht uit moet zijn! We verzoeken een ieder om dit ook strikt na te leven! De verlichting eerder 
uitschakelen mag (moet) natuurlijk ook zodra er geen volgende partijen worden verwacht.  
 
Tot slot is het goed om, i.v.m. het “vervagen” van het tennisseizoen, -we kunnen nu nagenoeg het hele jaar 
doortennissen-, te vermelden dat het lidmaatschap gelijk loopt met het kalenderjaar; de contributie betaling is 
dus geldig van 1 januari t/m 31 december. Het financieel boekjaar zullen we niet veranderen en loopt van 1 
november van het vorig jaar tot en met 31 oktober van het volgend jaar. Dit houdt in dat opzeggingen van het 
lidmaatschap uiterlijk op 31 oktober van het lopende jaar binnen moeten zijn!  
Tot zover…we wensen u veel leesplezier met de bijdragen van de diverse commissies. 
Graag zien we u op de banen en hopen dat u er bij zult zijn tijdens het openingstoernooi waarvoor u inmiddels 
de uitnodigende flyer hebt ontvangen. 
 
Namens het bestuur,  
Cees Mooibroek. 

 
EVEN VOORSTELLEN   
   
Sinds eind januari heb ik het voorzitterschap van Jaap Ritskes overgenomen. Na de vraag of ik dat wilde 
gaan doen, heb ik uiteraard goed nagedacht of ik dat wilde. En ja, ik wil dit gaan doen. Ik ben al jaren lid van 
de TCB en eigenlijk altijd betrokken geweest bij veel activiteiten: jeugdcommissie, bestuur, nieuwe 
clubhuiscommissie, nieuwe banencommissie, kascommissie, Open Toernooi. Ik vind het leuk om actief iets te 
betekenen voor een club waar ik zelf ook veel plezier aan beleef. Een potje tennis is de leukste manier om te 
bewegen, sociaal bezig te zijn en daarna ook nog gezellig bij te kletsen. Ik vind het erg interessant om mee te 
denken en mee te beslissen over de zaken die een sportclub aangaan. Zo hebben we in deze korte periode al 
nagedacht over omgewaaide hekken, erfafscheiding met de buren, verlichting, competitiezaken en ga zo 
maar door. Er valt genoeg te doen en samen met een mooi en betrokken bestuur heb ik er het volste 
vertrouwen in.  
Tot op de tennisbaan.  
 
Vriendelijke groet, 
Liesbeth de Rooij-Soede 
 
O p e n in g  n ie u w e  s e iz o e n  
 
De opening van het nieuwe seizoen is op zaterdag 31 maart van 14.00-17.00 uur. Op deze middag zijn 
junioren en senioren van harte welkom om een balletje te komen slaan in de vorm van “Racket trekken”. Je 
kunt iemand meenemen die nog geen lid is en zo kennis laten maken met onze vereniging. Die kan dan 
natuurlijk ook mee tennissen. Voor de kinderen zijn er paaseieren verstopt. 
Ook kun je op deze dag je KNLTB pas afhalen, welke je vanaf nu nodig hebt om te kunnen betalen op ons 
park.  
En natuurlijk is het gezellig om iedereen weer even te zien na een lange winter binnen getennist te hebben J 
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R a b o  C lu b k a s  C a m p a g n e  
  
Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Krimpenerwaard hun stem uitbrengen 
op de clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen, hoe hoger de bijdrage. Dit jaar hebben we 
€ 60.000,- te verdelen, dus doe mee! 
Onze leden bepalen van dinsdag 27 maart t/m dinsdag 10 april welke verenigingen en stichtingen een donatie 
krijgen. Zo gaat een deel van de winst van de bank naar de lokale doelen die onze leden belangrijk vinden. 
Bent u dus lid van de Rabobank, geef dan 1 van uw stemmen aan onze mooie vereniging TCB.  Dan kunnen 
we extra middelen inzetten om onze club nog mooier, gezelliger en leuker te maken. Alvast bedankt! 

 
Parkcommissie 
 
Naar aanleiding van de storm waar wij recentelijk mee te maken hebben gehad, kunnen wij het volgende 
mededelen. De schade aan de hekken is opgenomen door een schade-expert en gehonoreerd door onze 
verzekering. Vanwege de aanhoudende vorst lopen de werkzaamheden bij de betreffende leverancier niet 
volgens zijn planning. Wij verwachten dat de schade voor half maart is hersteld. 
 
Arnoud Koppe 

 
Barcommissie 
 
Het belangrijkste nieuws van ons is: we gaan dit seizoen over op pinnen en we hebben dus geen contant geld 
meer in kas. U kunt voortaan pinnen met uw bankpas of ledenpas. Hier komt een duidelijke uitleg over bij de 
kassa te liggen. Ook willen we u op de openingsdag informeren over het opwaarderen en betalen met uw 
pas. 
We zijn op dit moment bezig met de aanschaf van een nieuwe koffieautomaat. 
Er zijn nieuwe wijnglazen gekocht. 
We gaan een ander biertje erbij proberen n.l.: Affligem, daar zijn 3 soorten van: Blond, Dubbel en Tripel.      
Blond = zacht hoppig, Dubbel= licht gekruid en Tripel = vol en fruitig. Wij zeggen: gewoon proberen. 
Verder hopen we dat aan uw wensen is voldaan met betrekking op de bardienstindeling.  Als u toch niet kunt, 
dan kunt u zelf ruilen en dit doorgeven aan ons. Dit geldt ook voor verhuizingen en/of een ander 
telefoonnummer.  
We willen jullie een heel fijn en sportief tennisseizoen wensen. 
 
Namens de barcommissie, 
Rita van Buren 
 
 

Open toernooi 
 
Van Egmond Makelaardij Open 2018 
 
We zijn al druk bezig met de voorbereidingen van ons Open Toernooi. Ons Open toernooi zal dit jaar 
gehouden worden van 23 juni tot en met 1 juli.  
Zet deze data in je agenda als je mee wilt spelen en/of wilt komen kijken! 
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Inschrijven kan vanaf 1 april. 
 
Onderdelen: 4, 5, 6, 7, en 8/9 
Gemengd dubbel 
Dames dubbel  
Herendubbel 
 
Houd de site/ Facebook en je mail in de gaten! 

 
Clubkampioenschappen 
 
TCB Clubkampioenschappen 2018: 
Dit jaar worden de clubkampioenschappen anders dan jullie gewend zijn. Hè? Ja, we gaan het roer 
omgooien! Uiteraard komen we daarmee tot meer tennisplezier, een betere organisatie en nog meer 
gezelligheid. 
Tijdens de laatste clubkampioenschappen hebben we gemerkt dat het voor veel deelnemers lastig is om tijd 
vrij te maken voor de deelname aan ons gezellige toernooi. Ook werd het uitlopen van wedstrijden als 
vervelend ervaren en was het tennispark niet altijd zo gevuld als we eigenlijk zouden willen. Door de koppen 
weer even bij elkaar te steken, te luisteren naar ideeën van onze leden en creatief te bedenken hoe het 
anders kan, zijn we tot een nieuwe opzet gekomen voor 2018. 
We gaan de clubkampioenschappen in 2018 niet meer gedurende een week organiseren, maar in twee 
(lange) weekenden. De datums zijn als volgt: 

• Mix en singles 24 t/m 27 mei 2018 
• Heren- en damesdubbels 13 t/m 16 september 2018 (tip: noteer dit vast in je agenda). 

We houden de kampioenschappen dus op donderdagavond, zaterdag en zondag (op vrijdag is er competitie). 
Zowel de veteranen, jeugd als senioren worden in deze weekenden ingepland. Of je net lid bent geworden, of 
al jaren wekelijks staat te meppen, jong, bejaard, prof of beginner bent, de clubkampioenschappen zijn voor 
iedereen.  

We gaan het dan wel helemaal bomvol plannen met wedstrijden van een uur (of minder minuten bij veel 
animo). Hierdoor weet je (net zoals bij het poldertoernooi in de Stoep) precies van wanneer, tot wanneer je 
speelt. Dat is makkelijk plannen (zowel voor ons als voor jullie). Iedereen weet zo waar hij aan toe is en hoeft 
niet een hele week in zijn agenda vrij te houden. Wel zo prettig! Bovendien wordt het wellicht minder 
belastend om twee of drie keer op een dag te spelen (voor onze toppers die ver komen in meerdere 
onderdelen) en hebben we een vol programma met veel toeschouwers op het park. 
Uiteraard gaan we ook nadenken over ontbijt, lunch en diner, een feestje, iets lekkers voor bij de koffie en een 
hapje en een drankje. Heb je misschien suggesties? Of ben je bereid om te helpen? We kunnen nog wel wat 
hulp gebruiken! Dus laat het dan even weten bij Johan de Rooij (j.de.rooij22@gmail.com)   
Wij kijken uit naar een beregezellig, sportief en bomvol clubkampioenschap. Wil jij de datums vast in je 
agenda reserveren? De extra informatie volgt nog. 
 
Johan de Rooij 
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Sponsorcommissie 
 
Zoals bekend biedt TC Bergambacht vele mogelijkheden voor sponsoring, Algemene sponsoring dan wel 
sponsoring voor specifieke evenementen (Open toernooi, clubkampioenschappen e.d.). 
Met de meeste sponsors hebben we de samenwerking kunnen verlengen voor het komend seizoen, maar 
helaas zijn er ook enkele sponsors gestopt. Gelukkig hebben we ook weer nieuwe sponsors aan kunnen 
trekken t.w. 
 
-) International Welding & Construction Detacherings BV, Recruitment Specialist uit Spijkenisse; 
-) Steel Solutions International BV te Dordrecht. 
 
Het Open Toernooi wordt dit jaar mede mogelijk gemaakt met steun van Van Egmond Makelaardij, Plus Van 
der Vlist, Streakers (Schoonhoven) en de Gouden Roos. De clubkampioenschappen worden financieel 
ondersteund door Assurantiekantoor De Hoop BV in Capelle aan den IJssel 
Uiteraard zijn nieuwe sponsors van harte welkom en geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met 
één van onze bestuursleden dan wel ondergetekende. 
Een overzicht van al onze sponsors is terug te vinden op onze website alsmede op het Sponsorbord op ons 
tennispark. 
Op vrijdag 22 juni a.s. wordt ons jaarlijkse sponsortoernooi gehouden. 
 
TC Bergambacht dankt alle sponsors voor hun steun. 
 
Aart van Bergen Bravenboer 

 
Rozec 
 
25 jaar Rozec: nieuwe deelnemers welkom! 

Dit jaar is een jubileum jaar voor de Rozec. Voor de 25ste keer wordt er een Rozec competitie georganiseerd. 
Onder de deelnemers  nog  een aantal tennissers welke vanaf het begin af aan hebben deelgenomen t.w.   
Ad en Jan van den Berg, Nel en Jaap Ritskes en Marry van Vliet. De afgelopen jaren hebben 63 tennis 
echtparen  aan de Rozec  deel genomen en in dit jubileumjaar is er nog ruimte voor enkele nieuwe 
deelnemers. Geïnteresseerden  kunnen zich melden bij ondergetekende of per mail 
Rozec@tcbergambacht.nl. 
Voor meer informatie zie ook de website onder het menu activiteiten. 
 
Aart van Bergen Bravenboer 
 

 
DAC 
 
Beste Deelnemers dinsdag avond competitie, nog	een	paar	weken	te	gaan	en	we	starten	3	april	weer	de	DAC	
avonden,	met	24	deelnemers	,	de	nieuwkomers	dit	jaar	zijn	Elke	en	Bart	Spel	en	Daniëlle	de	Hoop. 
Voorlopig	zijn	er	72	partijen	ingepland	tot	19	juni	en	in	de	vakantie	ontvangen	jullie	het	vervolgschema	vanaf	
21	augustus	tot	23	oktober.	Op	23	oktober	wordt	de	afsluitingsavond	gehouden.	
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In	de	vakantie	periode	kijken	we	of	er	DAC	avonden	zijn	uitgevallen	wegens	regen.	
	Die	worden	na	21	augustus	in	volgorde	ingehaald.	
	Er	zijn	elke	dinsdag	3	heren	en	3	dames	die	uitvallen.	
	Kun	je	om	wat	voor	reden	niet	spelen,	dan	dien	je	altijd	zelf	voor	vervanging	te	zorgen.	
	Het	inschrijfgeld	is	€	3,00	pp	voor	het	hele	seizoen,	graag	afrekenen	met	de	1e	wedstrijd.	
	De	laatste	DAC	avond	is	23	oktober	voor	alle	deelnemers.	
	De	puntentelling	is	als	volgt:	bij	gewonnen	wedstrijd	3	punten,	bij	een	gewonnen	wedstrijd	voor	
	degene	die	als	invaller	voor	jou	speelt	2	punten,	bij	een	gelijk	spel	1	punt,	en	bij	een	verloren	wedstrijd	
	0	punten.		
		
	Veel	tennisplezier		
	Pleun,	Lida,	en	Jan	
	

	
 

 
W is t  u  d a t:  
 
we een AED hebben? 
dat de AED in de commissiekamer hangt? 
het gebruik een leven kan redden! 
 
 
 


