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Aan de tennis- en korfballeden van TOP
TOPTennisCommissie
De TOPTennisCommissie bestaat vanaf december 2017 uit 5 leden, t.w.:
José Hielkema, Eline van der Meij, Hans Koenen, René de Ruijter en Hans de Nooij.
De laatst genoemde persoon is sinds december 2017 lid van de commissie, de overige
leden maken er sinds jaar en dag deel van uit. Het is niet vreemd als mensen die
langdurig deel uitmaken van een commissie op een gegeven moment aangeven te willen
stoppen als lid. Dit hebben José en Eline dan ook gedaan. Het aardige van deze
scheidende leden is, dat ze hun ‘taken’ nog wel willen voortzetten. Dat verdient minstens
een pluim.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat ook René meerdere keren heeft aangegeven te
willen stoppen. Hij had echter dikke pech, want José en Eline waren hem nipt voor.
Gelukkig is hij wel zo sportief om te bedenken dat drie vertrekkende leden binnen een
commissie erg veel van het goede is.
Het is gewenst, dat de commissie op z’n minst uit 4 leden bestaat. Vooruitlopend op het
definitieve besluit van René zou aanvulling van de commissie met 2 leden gewenst zijn.
Ben je geïnteresseerd? Spreek mij of één van de andere leden van de commissie aan of
mail naar tennis@kvtop.nl
‘Gelet-op-de-samenstelling’ zou niet meer genoemd mogen worden, maar met alléén
maar mannen in de commissie wordt het wel heel eentonig, laat staan met alléén maar
Hans’en.
CONTRIBUTIE TENNISLEDEN
Tennissers kunnen zich bij TOP aanmelden als jaarlid, maar ook als winter- of zomerlid.
Het winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
Het zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september.

Jaarabonnement vanaf 18 jr.
winterabonnement
zomerabonnement
jaarabonnement vanaf 16 jr.
jaarabonnement tot 16 jr.

Geen korfballid
€ 125
€ 65
€ 65
€ 95
€ 50

Korfballid
€ 105
€ 65
€ 65
€ 75
gratis

De contributies worden medio oktober automatisch van de rekening afgeschreven.
TENNISPASSEN
Op het moment van schrijven worden de pasjes voor het seizoen 2018-2019 gedrukt.
Omdat er de afgelopen jaren al veel kleuren gebruikt zijn, is afgesproken om een eerder
gebruikte kleur te gaan herhalen. Dat betreft het pasje van het jaar 2010-2011 met de
kleuren rood/groen. Volgend jaar herhalen we de kleur van het jaar 2011-2012. Na een
reeks van 8 jaar wordt weer gestart met de kleuren rood/groen.
Als de pasjes terugkomen van de drukker, neemt José het vervolg voor haar rekening.
Zij zorgt er voor dat de gegevens op de pasjes geprint worden.
Let wel: Mocht het tennispasje van 2010-2011 nog in je bezit zijn, op het nieuwe pasje
wordt het nieuwe seizoen vermeld. In dit geval dus 2018-2019. Er kan niet gesjoemeld
worden.
De pasjes kunnen aan het eind van de maand september opgehaald worden in de
kantine.
ZOMER- EN WINTERLADDER
Nog tot en met 30 september kunnen de wedstrijden van de zomerladder gespeeld
worden. Daarna maakt Hennes Voorn de stand op en kunnen we lezen wie boven aan
staat en hoeveel procent van de wedstrijden gespeeld is.

We zijn Hennes buitengewoon erkentelijk voor zijn trouw en inzet om de deelnemende
tennissers hun wedstrijden te kunnen laten spelen. Dank en hopelijk volgend jaar weer.
Vanaf halverwege de maand september kan weer worden ingeschreven voor de
winterladder. Evenals vorig jaar neemt Eline van der Meij de organisatie van de
winterladder voor haar rekening. Inschrijven voor de winterladder kan via de website tot
6 oktober. De wedstrijden kunnen vanaf 15 oktober gespeeld kunnen worden.
OPENINGSTOERNOOI
Om het seizoen goed te beginnen organiseren we op vrijdagavond 5 oktober het
openingstoernooi. We hopen op een onverwacht grote opkomst.
Nadere informatie volgt op de website en het publicatiebord.
Het uiterste inschrijfmoment: woensdag 3 oktober om 19.00 uur.
TENNIS’TOPPERS’
Het zijn spannende weken voor de tennisafdeling van TOP. Afgelopen week zijn de flyers
uitgereikt en werden de potentiële deelnemers in de gelegenheid gesteld om aan te
geven dat ze belangstelling hebben voor het volgen van tennislessen. Voor de kleurrijke
flyers zijn Tessa Hielkema en Sofie van Rooij verantwoordelijk. Met ontzettende veel
enthousiasme heeft Tessa dit project opgepakt en met evenveel enthousiasme heeft
Sofie de flyer grafisch vorm gegeven. Ik ben hen daarvoor heel dankbaar.
Dank zij de positieve houding van de voorzitters van de TC Jeugd, Steven Baart en
Steven Kalkman, de spontane medewerking van Lisette van der Willik, de jeugdtrainers
en -coaches hebben ongeveer 250 jeugdleden van TOP de informatie aangereikt
gekregen. Tot en met 15 september is er gelegenheid om het ingevulde
inventarisatieformulier in te leveren.
Bij voldoende deelname zal in overleg met de tennisdocente Janneke van Kessel het
vervolgtraject afgesproken worden.
L.J. SPORT heeft zich bereid verklaard om niet alleen in het traject verder mee te willen
denken, maar ook een royaal gebaar te willen maken door rackets voor de deelnemende
jeugdleden tegen gereduceerde prijzen aan te bieden. Deze rackets worden aangekocht
en beschikbaar gesteld door TOP/SolarCompleet.
Mogelijk dat hier of daar nog een ongebruikt jeugdracket aanwezig is. We nemen die
graag voor gebruik in ontvangst. De overige materialen worden door Janneke van Kessel
meegenomen.
In de nieuwsbrieven 5 en 6 heb ik het belang van het beoefenen van meerdere sporten
door kinderen aangegeven. Tevens heb ik de zorgen van de racketsportbonden omtrent
de noodzakelijke algemene en specifieke motorische vaardigheden van jonge kinderen
aangehaald. Beide nieuwsbrieven zijn terug te vinden bij korfbal en tennis, op de website
van TOP. Spannende weken dus, we zijn reuze benieuwd!
ROOD/GROENE TENNISPASJES
Rood-groene tennispasjes dus, evenals in het seizoen 2010-2011 en als het (veel) meezit
mogelijk ook weer over 8 jaar, in het seizoen 2026-2027.
Vanuit dat perspectief zie ik mijzelf het hek passeren dat toegang geeft tot het
sportcomplex, schuifelend achter mijn gestroomlijnde rollator, die voor het overige ook
van alle gemakken is voorzien.
Op het sportcomplex aangekomen ontwaar ik op de muur van de uitgebouwde sporthal
de naam ‘TOP/SolarCompleetSportcomplexBollenstreek’, in karaktervolle letters. Om mij
toegang te verschaffen tot de kantine doe ik moedige pogingen om de drempel te
slechten. Een tennissende jongen, ongetwijfeld van de lichting 2018, roept mij toe om de
andere ingang te nemen en voegt er veelbetekenend aan toe dat daar een hellingbaan
aangelegd is.
Binnengekomen begeef ik mij naar de hal waar het publicatiebord moet hangen. Het is
er, nog steeds op dezelfde plek. Steunend met mijn rechterhand op de rollator probeer ik
met mijn linker de tussendeur te sluiten om de publicaties goed te kunnen lezen. De deur
is zwaar en werkt niet mee. Onverrichterzake ga ik weer naar buiten en zie dat het roodgroene tennispasje van mijn tennismaat nog in het vakje op het afhangbord voor veld 13

staat. "Zeker vergeten mee te nemen", mompel ik grinnikend. Ik pak het uit de houder,
stop het in mijn zak en vervolg mijn weg naar de uitgang.
Mede namens de TTC-leden wens ik iedereen voor het komend seizoen gezondheid en
plezier bij het spelen van de korfbal- en tenniswedstrijden.
Met hartelijke groet,
Hans de Nooij

