1

2

Wilgenplein 12
2951 EM Alblasserdam

ALBLASSERDAMSE TENNISVERENIGING A.T.V
Opgericht
Koninklijk goedgekeurd
Tennisbanen
Telefoon
www.tennisvereniging-atv.nl

: 11 maart 1959
: 12 april 1960
: Sportpark 'Souburgh'
: 078-6913025

Vinkeslag nummer 4, september 2022
Bestuurssamenstelling en functionarissen
Voorzitter

Victor Verberk
Westeinde 1, 2969 BK
Oud-Albas, tel: 06 22547312
e-mail: victorverberk@gmail.com

1e Secretaris

Cili Timmermans
Zeelt 50, 2954 BH
Alblasserdam, tel: 078 6919874
e-mail: timmermans.cili@ziggo.nl

2e Secretaris

Vacant

Postadres

Bas Verhoevenweg 9, 2952 BV Alblasserdam

1e Penningmeester

Johan Kranendonk
Pijlstoep 18, 2953 CS
Alblasserdam, tel: 078 6990709
e-mail: penningmeester@tennisvereniging-atv.nl
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2e Penningmeester

Jantje van der Veen
Nicolaas Beetsstraat 61, 2951 XM
Alblasserdam, tel: 078 8880465
e-mail: jantje.vander.veen@ziggo.nl

Bankrelatie

IBAN: NL66 RABO 0149578881

Functionaris
ledenadministratie

Wilco Buitendijk
Van Nesplantsoen 5, 2951 CS
Alblasserdam, tel: 06 10001405
e-mail: ledenadministratie@tennisvereniging-atv.nl

Functionaris
afhangbord

Wilco Buitendijk
Van Nesplantsoen 5, 2951 CS
Alblasserdam, tel: 06 10001405
e-mail: ledenadministratie@tennisvereniging-atv.nl

Functionaris
Seniorentennis

Siebe Versendaal
Oranjelaan 20, 2969 AW
Oud-Alblas, tel: 06 20847488
e-mail: siebeversendaal@gmail.com

VCL en VTL senioren Remco Tigelaar
De Vang 42, 2954 PA
Alblasserdam, tel: 06 24669101
e-mail: remcotigelaar@gmail.com
Functionaris
juniorentennis

Siebe Versendaal
Oranjelaan 20, 2969 AW
Oud-Alblas, tel: 06 20847488
e-mail: siebeversendaal@gmail.com
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Functionaris
tenniskids

Siebe Versendaal
Oranjelaan 20, 2969 AW
Oud-Alblas, tel: 06 20847488
e-mail: siebeversendaal@gmail.com

Functionaris
seniorentennis

Adrie Elkhuizen
Blokweerweg 62d, 2953 AD
Alblasserdam, tel: 06 30084691
e-mail: a3elkhuizen@gmail.com

Functionaris
accommodatie

Tineke Labee
De Vang 34, 2954 PA
Alblasserdam, tel: 078 6917102
e-mail: adti.waal@ziggo.nl

Functionaris
redactiecommissie

Noortje Korteweg
West Kinderdijk 103, 2953 XP
Alblasserdam, tel: 06 50266870
e-mail: noortjekorteweg@hotmail.com

Tennisschool
clubtrainer

Maximus Tennis
Yannick Lupescu
tel: 06 83 56 68 50
e-mail: jannick@maximustennis.nl
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VOORWOORD
Beste leden,
Het hoogtepunt van het seizoen is geweest. De toernooi commissie
heeft zichzelf overtroffen met meer dan 200 wedstrijden en ongeveer
200 personen die zich in hebben geschreven voor het open toernooi.
Met wat geluk (de meeste regen viel in de nacht) terwijl het op de
avonden lekker warm was, hebben we alle records gebroken. Niet in de
laatste plaats de baromzet. Een heel groot dankjewel van de voorzitter
aan deze toernooi commissie.
Dat brengt me eigenlijk bij alle andere vrijwilligers van het jaar.
Afgelopen week heeft het bestuur alle vrijwilligers in het zonnetje gezet
met een BBQ en wat potjes tennissen. Laat duidelijk zijn dat we geen
onderscheid maken tussen een toernooi organiseren en een keer
pannenkoeken bakken voor een ouder kind toernooi. Iedereen die iets
doet, ook een kleine activiteit, maakt de vereniging welke we zijn. Een
gezellige.
Heb je ideeën om een spelletjes avond of een kaart avond te
organiseren of iets anders meld je aan. Hoe meer hoe beter en het
hoeft je echt geen dagen te kosten.
Dan is het toernooi seizoen al weer afgelopen en gaan we naadloos
over in de najaarscompetitie. Ik zie redelijk wat nieuwe gezichten. Ik kan
alleen maar aanmoedigen om allemaal competitie te gaan spelen. Er is
voor iedereen een klasse en als je er 6 hebt, kun je een keer overslaan.
Zo maak je kennis met het echte tennisleven dat verslavend kan worden.
Superleuk. Probeer het eens en vraag er naar bij Siebe of je trainer.
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We gaan ook stug door met het tennispark mooier maken. Zoals
gezegd gaan we meer bomen planten. We hebben ook besloten,
gegeven de gezonde financiën, toch deze winter al de dames douches
en kleedkamer op te knappen. Het totaalplaatje moet gewoon kloppen.
En daar horen mooie faciliteiten bij. Ook is het niet goed meer schoon
te houden en dus gaan we aan de slag.
Dan een laatste oproep voor feed back. We hebben veel rokers op de
vereniging maar tegelijkertijd zijn steeds meer sportparken en
schoolpleinen ed rookvrij. Ik vraag iedereen om ons ideeën in te sturen
om te kijken of we een stapje in die richting te nemen. Denk aan een
vaste rookplek buiten of een rookvrije jeugd of ochtend periode? Afijn,
denk eens met ons mee, dan kijken we wat een mooi compromis kan
zijn.
Groet,
Victor
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VINKESLAG OP WEBSITE ATV 2022
Nummer
5

Kopij inleveren
14 november

Verschijningsdatum
Tussen 21 en 25 november

Wilt u onze leden verrassen met een leuk verhaal of heeft u andere
belangrijke mededelingen voor ons clubblad dan kunt u de kopij per
mail sturen naar Noortje Korteweg (noortjekorteweg@hotmail.com)
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LEDENADMINISTRATIE
Na de zomervakantie zijn er gelukkig weer diverse aanmeldingen
binnengekomen en voor een groot deel van deze groep is er inmiddels
ook een infoavond geweest waarin er is verteld over het reilen en zeilen
bij onze vereniging.
Het zomerseizoen heeft zijn langste tijd wel zo’n beetje gehad en we
hopen dat we de komende maanden nog kunnen blijven tennissen. Hou
de site in de gaten ivm het weer.
Wellicht trekt de volgende aantrekkelijke actie mensen over de streep als
nieuw lid;

Alle senioren die zich nu aanmelden zijn lid voor de rest
van dit seizoen en meteen het hele volgende seizoen
voor 125 euro. Dus dit is t/m maart 2024 !!
Inschrijven graag direct via onze website zodat ik alle details compleet
bij elkaar heb staan.
Onze nieuwe leden zijn:
Senioren:
Mevr. I Verhoef-Brijs
Dhr. M Kooistra
Mevr. C Barnhoorn-den Ouden
Mevr. R van Bastelaere
Dhr. S Potze
Mevr. L Menting
Mevr. S Kroos
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Dhr. C Beunis
Dhr. R Versendaal
Wij wensen u een gezellige tijd bij A.T.V. ,
Wilco Buitendijk,
ledenadministratie
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FACILITEITEN ATV
Beste leden,
De afgelopen periode bereikte mij wat vragen over de
dameskleedkamer en douches. Deze zijn over de datum natuurlijk. Daar
zijn we het allemaal over eens. Sinds de heren douches verbouwd zijn,
wordt er veel meer gebruik gemaakt van de faciliteiten.
Nu weten we dat er niet heel veel dames bij ons douchen en verkleden.
Echter dat kan veranderen. Ook moeten we klaar zijn voor groei en
padel en meer gasten.
We willen als bestuur voor iedereen iets doen. De een zal blij zijn met
een contributie verlaging en een ander met mooiere faciliteiten. We
doen het allemaal en door de tijd heen zal iedereen iets terug vinden
van zijn wensen. We zijn er voor iedereen.
Het masterplan is natuurlijk dat we er langzaamaan een van de mooiste
clubs van de regio van maken. Meer comfort, meer groen, betere
faciliteiten of lagere tarieven en dadelijk eens een nieuwe keuken. Het is
niet te stellen welk individueel punt het verschil maakt maar alles bij
elkaar doet dat het wel.
De wensen lijst is korter geworden maar er zijn nog wel leuke ideeën.
Denk dus aan een nieuwe keuken. Echter, je kunt ook denken aan een
laag of zelfs geen hek bij baan 3/4 zodat je beter kunt kijken. Een kleine
tribune erbij en je hebt een nieuw centercourt gecreëerd.
Andere ideeën zijn een betere kinderhoek, een speeltuin of een
miniveld. Kijk maar eens rond als je op bezoek bent bij een andere club.
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Elke club heeft wel ideeën die we kunnen overnemen. Maak een foto en
stuur deze op.
Ik roep iedereen op eens na te denken en zijn of haar ideeën op te
sturen. Wellicht zijn er ook ideeën van hele andere sporten. Wees
creatief en help ons de komende jaren er een plaatje van te maken.
Groet,
Victor
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ATV SNS OPEN 2022 (EDITIE 40)+ NAJAARSCOMPETITIE
De inschrijvingen kwamen dit jaar heel langzaam op gang en wij gingen
er net als onze con-collega verenigingen uit de regio eigenlijk al vanuit
dat het toernooi wat rustiger zou gaan worden dan vorig jaar. Vorig jaar
was met 179 te plannen wedstrijden voor 126 inschrijvingen ook wel erg
druk geweest. In de laatste weken voordat de inschrijving sloot was ik op
vakantie met slechte WiFi zodat de oud-deelnemers niet werden
gemaild om mee te gaan doen. Maar tegen het sluiten van de
inschrijvingen liep het ineens heel erg hard. Zo hard dat wij bij het begin
van de planning op 225 te plannen wedstrijden voor 159 deelnemers
zaten. Echt bizar veel!!
Helaas vielen er door blessures nog een paar deelnemers nog voor het
toernooi nog af, maar bij het begin van het toernooi stonden er 214
wedstrijden gepland voor 156 deelnemers (1 dubbel koppel is 2 spelers,
maar 1 deelnemer). We hadden uiteindelijk totaal 199 verschillende
spelers. Een recordaantal!! Ook deden er veel mensen voor het eerst
mee. Deze deelnemers kwamen van 30 verschillende verenigingen en
TOP had met 42 spelers het grootste aandeel in het deelnemersveld.
Van ATV deden er 37 mee.
Gelukkig konden we op de eerste zondag al ruim 30 wedstrijden spelen
en was het heel erg mooi weer. Door het mooie en droge weer van de
afgelopen weken waren de banen - ondanks het sproeien door de
baancommissie - erg droog en daarmee glad. Dat mooie weer van die
zondag hadden we op maandag en dinsdag helaas niet meer. Een
aantal wedstrijden moesten opnieuw worden gepland en er is zelfs 1
wedstrijd geweest die door de regen 3x op de planning heeft gestaan
voordat deze helemaal kon worden uitgespeeld. Op woensdag en
donderdag hadden we gelukkig een "normale" avond en konden alle
geplande wedstrijden worden gespeeld zonder dat we last hadden van
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regen. En toen kregen we een bizarre vrijdag.... De wedstrijden van 18
uur stonden (zonder druppels) op de baan en toen hoorden wij dat het
op de parkeerplaats en de Oude Torenbrug best hard aan het regenen
was. Tja, een regenbui moet natuurlijk ergens beginnen, maar dit was
wel heel dicht bij en gelukkig was het bij ATV dus nog droog. Helaas
bleef dat niet de hele avond zodat we toch nog weer 6 wedstrijden
moesten verzetten naar het weekend.
Zaterdagochtend werden we wakker met een zonnetje. Alleen jammer
dat er daarvoor toch nog zoveel regen was gevallen dat met name
baan 1 en 2 lang niet bespeelbaar waren. Dit ondanks het harde werk
van onder andere Siebe en Jochem om de banen droog te maken. Op
baan 2 ging op zaterdag pas tegen 13.30u de eerste partij echt de baan
op. Hierdoor hadden we helaas richting einde van de dag best wat
uitloop, maar gelukkig deden niemand van de deelnemers daar al te
moeilijk over.
En dan de finaledag.
Wat een mooi weer hebben we toen ook weer gehad. Met nog 36 te
spelen wedstrijden beloofde dit ook weer een drukke dag te worden. En
dat werd het ook. De finales werden gespeeld om 2 gewonnen sets
zonder super tiebreak en dat hebben we geweten. De finale van de HE8
duurde bijna 3uur!! Die begon als eerste om 10u en gooide meteen de
planning door de war. Uiteindelijk waren we rond de klok van 19uur
klaar en zat het ATV SNS OPEN 2022 er al weer op. Helaas hebben we
door verhinderingen op de zondag een paar wedstrijden met een walkover moeten afsluiten.
De conclusie na deze week:
Wat hebben we ontzettende mazzel gehad met het weer, want als mij
op de eerste zondag was gezegd dat we het toernooi op de finaledag
gewoon zouden gaan afronden zonder iets aan de wedstrijdvorm te
veranderen, dan had ik die persoon waarschijnlijk voor gek verklaard
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gezien de weersvoorspellingen die we toen hadden voor de hele week.
Van de geplande 214 wedstrijden zijn er uiteindelijk 15 niet gespeeld
door opgave en/of blessures wat natuurlijk heel jammer is.
Als commissie hebben we van veel deelnemers weer positieve reacties
mogen ontvangen en daar zijn we natuurlijk heel blij mee, want we
doen het uiteindelijk voor de deelnemers!
Al met al was het wat mij betreft weer een geslaagd toernooi en het
ATV SNS OPEN 2022 wil ik dan ook afsluiten door iedereen van ATV die
heeft meegeholpen tijdens het toernooi als bardienst, baanonderhoud
(met name natuurlijk ook Cor, Siebe en Jochem), barcommissie
(Christine en Adri), schoonmaak (Addy en Tona) en de andere leden van
de toernooicommissie (Charlotte, Wilco en Siebe) te bedanken voor hun
hulp tijdens het toernooi, want zonder deze mensen is het organiseren
van dit toernooi gewoon onmogelijk. BEDANKT en op naar volgend
jaar.
Ook financieel heeft het toernooi weer een mooie bijdrage geleverd aan
de kaspositie van ATV. Niet het belangrijkste, maar in deze tijden zeker
prettig te noemen.
Najaarscompetitie 2022
Afgelopen vrijdag 16 september is de najaarscompetitie weer begonnen
en van ATV doen er 7 teams mee op de vrijdag/zaterdag. Daarnaast zijn
er nog twee jeugdteams op de zondag. Voor wat betreft de vrijdag en
zaterdag teams doe ik hierbij een oproep om bij mij bekend te maken
of je eventueel als reservespeler met een van de teams mee wil doen als
er om welke reden dan ook een speler/speelster tekort is. Natuurlijk
probeer ik dan zo goed als mogelijk te kijken naar het spelniveau zodat
niet een 8/9 speler met bijvoorbeeld het team van Siebe (speelt niveau
4/5) meegaat.
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Aanmelden als reserve kan op toernooileideratv@gmail.com en vermeld
dan je naam en je mobiele nummer zodat ik in geval van een aanvraag
voor een reservespeler contact kan opnemen.
Groeten en tot ziens bij ATV,
Remco Tigelaar
VTL en VCL
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Bedrijfskleding
Borduren/bedrukken
Relatiegeschenken
www.ckborduren.nl
info@ckborduren.nl
06-18347333
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