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ALBLASSERDAMSE TENNISVERENIGING A.T.V 

Opgericht    : 11 maart 1959 

Koninklijk goedgekeurd  : 12 april 1960 

Tennisbanen    : Sportpark 'Souburgh' 

Telefoon    : 078-6913025 

www.tennisvereniging-atv.nl 

 

Vinkeslag nummer 5, december 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  Wilco Buitendijk 

ledenadministratie Van Nesplantsoen 5, 2951 CS 

   Alblasserdam, tel: 06 10001405 

   e-mail: ledenadministratie@tennisvereniging-atv.nl 

 

Functionaris  Wilco Buitendijk 

afhangbord  Van Nesplantsoen 5, 2951 CS 

   Alblasserdam, tel: 06 10001405 

   e-mail: ledenadministratie@tennisvereniging-atv.nl 

 

Functionaris  Siebe Versendaal 

Seniorentennis 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  Siebe Versendaal 

juniorentennis Oranjelaan 20, 2969 AW 

   Oud-Alblas, tel: 06 20847488 

   e-mail: siebeversendaal@gmail.com 
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Functionaris  Siebe Versendaal 

tenniskids  Oranjelaan 20, 2969 AW 

   Oud-Alblas, tel: 06 20847488 

   e-mail: siebeversendaal@gmail.com 

 

Functionaris  Adrie Elkhuizen 

seniorentennis Blokweerweg 62d, 2953 AD 

   Alblasserdam, tel: 06 30084691 

   e-mail: a3elkhuizen@gmail.com 

 

Functionaris  Tineke Labee 

accommodatie De Vang 34, 2954 PA  

Alblasserdam, tel: 078 6917102 

e-mail: adti.waal@ziggo.nl 

 

Functionaris  Noortje Korteweg 

redactiecommissie West Kinderdijk 103, 2953 XP 

   Alblasserdam, tel: 06 50266870 

   e-mail: noortjekorteweg@hotmail.com 

 

Tennisschool  Maximus Tennis 

clubtrainer  Yannick Lupescu 

   tel: 06 83 56 68 50 

   e-mail: jannick@maximustennis.nl 
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VOORWOORD 
 

 

Beste leden, 

 

Op het moment van schrijven zit ik ergens weer eens op een vliegveld 

te hangen en de tijd te doden. Op naar Azië. Terwijl ik schrijf bedenk ik 

me hoe leuk onze zomers toch zijn met alle toernooien en competities. 

Ik mis het tennissen snel, jullie ook? 

 

Nu zijn er genoeg leuke dingen op de club hoor. Op mooie 

winterdagen kun je gewoon lekker spelen. Ook kun je een baantje huren 

in Zwijndrecht of probeer eens te gaan padellen met 3 vrienden. Dat is 

ook enorm leuk. Vorige week heb ik mijn eerste KNLTB padel competitie 

dag gehad. Dat wil zeggen het duurt maar een paar uur. Beter wellicht 

te plannen dan hele dagen zaterdag of zondag competitie tennissen. 

 

Dat brengt me op de padel plannen. Verderop in de Vinkeslag staat er 

ook nog een stukje over. De gemeente heeft in haar wijsheid besloten 

dat de hockeyveld renovatie voor gaat. Sterker nog het wordt een duur 

waterveld. Leuk voor de hockey maar het betekent dat padel binnen de 

GRSS 1 of 2 jaar moet wachten…….. 

 

Dus niet. We zijn nu in gesprek met de gemeente om een andere weg 

te bewandelen. Misschien nog wel een snellere. Als bestuur hebben we 

besloten te kijken of we een manier kunnen vinden om een en ander 

zelf te financieren en organiseren. Zijn we ook niet afhankelijk van 

anderen. Meer dus verderop in de Vinkeslag. 

 

Een hoogtepunt was het Winterfest. Het drukbezochte feest was een 

groot succes. Dank aan de feest commissie en misschien heeft de 

commissie zin om nog iets te organiseren.  
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Wat goede feesten betreft, wisten jullie dat jullie redactrice van deze 

Vinkeslag getrouwd is? Het was een geweldig feest op een kasteel. 

Gefeliciteerd namens ATV Noortje! 

 

Overigens kunnen jullie allemaal iets voorstellen natuurlijk. Of je komt 

een keer je verjaardag vieren in het clubhuis. Alles is leuk als de leden 

maar gebruik maken van het clubhuis. Van mij mag je zelfs ook trouwen 

in het clubhuis! 

 

Gesproken over het clubhuis. Jullie zullen wederom deze winter wat 

hinder ondervinden want we gaan dus de dames kleedkamer 

opknappen. Dat is het slotstuk van alle investeringen in het sanitair ed. 

In april bij de opening van het seizoen is alles klaar. 

 

Bij terugkomst uit Azië gaat het bestuur bij elkaar zitten om de ALV voor 

te bereiden. De financiën zien er dankzij twee pitbulls van 

penningmeesters prima uit. Die geef ik vast. 

 

Misschien kunnen we op die ALV eens een discussie hebben over de 

banen. Er nadert een groot onderhoud van de banen 1 tot 4. We 

zouden eens kunnen bespreken met de GRSS of twee gras of andere 

kunststof banen meer continuïteit zou brengen in de winters en voor de 

trainingen. Vind je hier wat van? Kom naar de ALV in Februari. 

 

Groet, 

Victor 
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VINKESLAG OP WEBSITE ATV 2023 
 

 

Nummer Kopij inleveren  Verschijningsdatum 

1   6 maart   Tussen 13 en 17 maart 

2   8 mei    Tussen 15 en 19 mei 

3   12 juni    Tussen 19 en 23 juni 

4   4 september   Tussen 11 en 15 september 

5   13 november   Tussen 20 en 24 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 

 

 

Het seizoen glijd langzaam de winterperiode in maar toch zijn er nog 

steeds enkele aanmeldingen van nieuwe leden. Nu inschrijven betekent 

dat je voor een aantrekkelijk bedrag heeeeel lang kunt tennissen bij 

onze mooie vereniging. Daarom prijzen we onderstaande actie van 

harte aan;   

 

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. M Stehouwer 

Dhr. A Ruikes 

 

Wij wensen u een gezellige tijd bij A.T.V. ,  

 

Wilco Buitendijk,  

ledenadministratie 

  



 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

PADEL BANEN 
 

 

Beste leden, 

 

Zoals in het voorwoord vermeld, heeft de gemeente dus gekozen om 

het hockeyveld dat bij ons naast baan 1 en 3 ligt te renoveren. Dit wordt 

een vernieuwend waterveld. Leuk voor de hockey maar dit is dusdanig 

duur dat er geen geld meer is voor padel banen. Dit zal dus een jaartje 

of zo moeten wachten. Zeer teleurstellend. Zeker na alle goede 

gesprekken met het vorige B&W. Bovendien waren wij klaar met een 

business case, bodem onderzoek en alles. We zijn het niet eens maar 

zullen moeten accepteren. 

 

Nu zijn we als bestuur met de financiële commissie gaan zitten. Deze 

commissie kent veel wijsheid en ervaring. We hebben daar gesproken of 

het mogelijk zou zijn zelf de banen te financieren. Met sponsors, een 

klein beetje eigen vermogen en een bank zou het mogelijk moeten 

kunnen zijn. 

 

De wethouder heeft mondeling hierover het een interessante gedachte 

genoemd. Het zou dan buiten de GRSS begroting om moeten. Het 

betekent dat de nieuwe padel vereniging alle lusten en lasten zal 

moeten dragen. De business case wordt dus belangrijker dan. 

 

Wij denken als bestuur dat padel dusdanig ‘hot’ is, en de KNLTB laat 

zulke spectaculaire cijfers zijn tov leden aanwas, dat het weleens een 

leuk traject kan zijn. Natuurlijk is het van belang dat er op geen enkele 

manier risico voor ATV is. Het betekent dat er echt een paar forse 

sponsors moeten komen die het risico willen dragen. 

 

Tot slot betekent het dat de zusterclub dan eerst zo snel mogelijk de 

schulden moet aflossen voordat eventueel de padelclub kan fuseren 
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met ATV. Ook zou de padelclub de padelbanen om niet (gratis) moeten 

schenken na aflossing van de schulden. We gaan het verenigingsleven 

niet over boord gooien voor een commercieel avontuur. 

 

Als onze hoofdsponsor mee wil werken, zou dit wel eens een mooi plan 

kunnen worden. 

 

Afijn, nog veel hoofdbrekens over grondgebruik, verzekeringen, 

onderhoud en ledenadministratie en tarieven. Echter, we moeten blijven 

dromen om de club mooier te maken. Dit is het waard uit te zoeken. En 

dus gaan we dat doen. Wellicht kunnen we op de ALV al wat meer 

vertellen. 

 

Ik heb wel eens gegrapt dat ik voorzitter blijf tot die banen er liggen. Nu 

weet ik niet of ik verder mag in februari maar laat iig duidelijk zijn dat 

wat de gemeente ook besluit, ons bestuur is heeeel vasthoudend. 

 

Groet, 

Victor 

  



 

 

16 

 

 

   

   



 

 

17 

KAMPIOENEN NAJAARSCOMPETITIE 

 

 

Beste ATV-ers, 

 

Ik geloof alweer een van de laatste edities van de Vinkenslag voor dit 

jaar. De feestcommissie heeft haar best gedaan om het 

competitieseizoen feestelijk af te sluit met het oktober – winterfest. 

Volgens mij een groot succes! 

 

Wat betreft de competitie hadden we ook iets te vieren. Dit najaar zijn 

er namelijk maar liefst 4 teams kampioen geworden. Gefeliciteerd! Dit 

zijn: 

 

Team Remco (Heren 17+ Zaterdag (NH+ZH) – 5e klasse): 

- Remco Tigelaar 

- Wilco Buitendijk 

- Marcel Smeets 

- Guido Houwing 

- Ruud Boudewijn 

- Patrick Verhoeven 

- Michel Mosch 

  

Team Amber (Gemengd Dubbel 17+ Vrijdag Avond – 4e klasse): 

- Amber Wennekes 

- Cynthia Kroeze 

- Wijnand Reedeker 

- Maxime Abels 

- Niels Jonker 

- Patrick Verhoeven 

- Frances Kroeze 

- Jordi van Dam 

- Jessica Hoorn 
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Team Siebe (Gemengd 17+ Zaterdag – 2e klasse): 

- Siebe Versendaal 

- Victor Verberk 

- Jochem Versendaal 

- Julia van Maren 

- Eva den Uijl 

- Noortje Korteweg 

  

Team Laura (Meisjes 13 t/m 17 jaar Zondag – 3e klasse): 

- Laura Verberk 

- Floor Mosch 

- Nanna Berghout 

- Sacha Verberk 

- Frances Verboom 

 

Binnenkort zullen jullie een bericht ontvangen waarin jullie worden 

uitgenodigd je weer op te geven voor de voorjaarscompetitie. Leuk als 

we weer met zo veel mogelijk teams mee kunnen doen. 

Tot snel! 

 

Groeten,  

Siebe 
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Bedrijfskleding  

Borduren/bedrukken 

Relatiegeschenken 

www.ckborduren.nl 

info@ckborduren.nl 

06-18347333 

 


