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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 3, juni 2020 

 

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 secretariaat ATV, Postbus 150, 2950 AD Alblasserdam 

 

1e Penningmeester Johan Kranendonk 

   Pijlstoep 18, 2953 CS  

Alblasserdan, 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  Adrie Elkhuizen 

seniorentennis Blokweerweg 62d, 2953 AD 

   Alblasserdam, tel: 06 30084691 

   e-mail: tc@tennisvereniging-atv.nl 

 

VCL 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 81396755 

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

tenniskids  Oranjelaan 20, 2969 AW 

   Oud-Alblas, tel: 06 81396755 

   e-mail: siebeversendaal@hotmail.com 

 

Functionaris  Joy Riske 

kantine  Asterhof 18, 3355 BP 

   Papendrecht, tel: 078 6157750 

   e-mail: riske.joy@gmail.com 

 

Functionaris  Vacant 

accommodatie 

 

Functionaris  Noortje Korteweg 

redactiecommissie West Kinderdijk 103, 2953 XP 

   Alblasserdam, tel: 06 50266870 

   e-mail: noortjekorteweg@hotmail.com 

 

Tennisschool  Tennisschool Houthuyse 

clubtrainer  Balázs Houthuyse, Jubileumplein 6 

   3055 ZS Rotterdam, tel: 06 42101456 

   e-mail: tennisschool@houthuysesport.nl 
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VOORWOORD 
 

 

Beste leden, 

 

Dit keer ben ik blij dat terwijl ik zit te schrijven het seizoen toch echt 

begonnen is. Zelf sta ik weer elke maandag avond een potje te rammen 

met Noortje, Siebe en Marcel. Wat heb ik dat gemist. Ik zie ook dat elke 

avond het iets drukker wordt op het park. We moesten even uit de 

Corona slaap komen maar ook de Corona kilo’s moeten eraf, dus veel 

plezier allemaal. 

 

De volgende stap komt er ook aan. Waarschijnlijk mogen we per 1 juli 

weer wat meer dingen doen. Denk hierbij aan kleine evenementen en 

de bar mag weer open. De barcommissie is druk bezig een veilige 

looproute te maken en om alles continue te desinfecteren. Nog heel 

even en we kunnen weer een biertje en een wijntje pakken op het terras. 

Overigens hoopt de penningmeester dat ook, want er zit een gat in de 

begroting natuurlijk. 

 

Misschien goed even uit te leggen dat de vereniging best een buffer 

heeft. Het voorzichtige begrotingsbeleid van de afgelopen (vele) jaren, 

zorgt er nu voor dat we zonder zorgen kunnen interen. Daar zijn zulke 

buffers voor. Uiteraard zijn we druk in de weer met de gemeente voor 

financiële compensatie. We trekken op met de andere verenigingen.  

 

We willen ook geen tijd verliezen en gaan door met investeren en 

werven. We hebben goede hoop op wat financiële compensatie en 

willen de club mooier maken. Deze week is daarom de 

herenkleedkamer klaar. Het wordt een mooie, eenvoudige kleedkamer 

waar het weer uitnodigt even te douchen. 
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De voorkant van het clubgebouw is ook opgehoogd, er is gesnoeid en 

er zijn nieuwe fietsenrekken geplaatst. 

 

We winnen langzaam wat nieuwe leden dus het ‘werven’ gaat langzaam 

maar zeker vooruit. Om dit thema wat kracht bij te zetten wordt het 

clubtoernooi in een andere vorm gegoten. Niet iedereen is in vorm 

natuurlijk. Dus we gaan er een gezelligheidstoernooi van maken, waar 

ook introducees welkom zijn. Neem dus iemand mee en laten we het 

seizoen met een knaller starten. 

 

Voor de jeugd zijn we bezig weer een padel middag te organiseren. 

Houd de mail en site in de gaten want deze nieuwe sport is razend 

populair en staat ook hoog op de verlanglijst van het bestuur. Kom 

gezellig mee om te kijken wat het is. 

 

Veel plezier op de baan! 

 

 

Victor 
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VINKESLAG OP WEBSITE ATV 2019 
 

 

Nummer Kopij inleveren  Verschijningsdatum 

4  14 september  Tussen 21 en 25 september 

5  23 november  Tussen 30 en 4 december 

 

 

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 

 

 

Deze maand hebben we afscheid moeten nemen van één van 

de mede oprichters van ATV, Willem Nieuwenhuis. We wensen zijn 

familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 

 

Kon ik u de vorige keer melden dat we fantastische aanbiedingen 

hebben om nieuwe leden aan te trekken, welnu dat lijkt zijn vruchten af 

te werpen. Op zeer regelmatige basis krijg ik via het systeem 

aanmeldingen en dit jaar hebben we op onze vereniging al 27 nieuwe 

leden mogen verwelkomen. Alle categorieën van jong (6 jaar) tot wat 

ouder (68 jaar), ervaren + echte starters maar ook weer oud-leden 

worden lid. Een prachtige variatie welke we als vereniging broodnodig 

hebben. 

 

Het aantal leden staat op dit moment op 231 en er zit nog meer in het 

vat. Ik krijg via verschillende kanalen (mail, telefoon, tennisschool) 

vragen en de aanmeldingen komen dan inderdaad t.z.t. ook binnen. 

De acties gelden het hele jaar en ik wil al onze leden vragen praat 

erover met je buren, kennissen, vrienden en moedig ze aan om bij onze 

vereniging lid te worden. 

 

Het bestuur is druk bezig met de activiteitenkalender en in principe 

hebben we op 8 juli een speciale ‘avond’ voor onze nieuwe leden. 

Hierbij zal o.a. ik aanwezig zijn om allerlei vragen te kunnen 

beantwoorden m.b.t. onze vereniging, pasjes/afhangen, activiteiten enz. 

 

Onze nieuwe leden zijn: 

 

Senioren: 

Dhr. J Winter 

Mevr. A van der Stroom 



 

 

13 

Dhr. J van der Vecht 

Dhr. R de Ruiter 

Dhr. J de Wit 

Dhr. A Vogel 

Dhr. M Blaak 

Dhr. W de Zeeuw 

Dhr. J van Meerkerk 

Dhr. G Slob 

Dhr. S Waelepoel 

  

Junioren: 

Matthanja de Groot 

Jesper Kusters 

Fedde Jansen 

 

 

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

 

Wilco Buitendijk,  

Ledenadministratie 
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OPENING KANTINE 
 

 

Beste leden,  

 

We zijn het tennisseizoen dit jaar helaas iets anders gestart dan we 

allemaal hadden verwacht en gehoopt. Ondanks de vele mooie 

zomerse dagen die we dit jaar al hebben gehad, hebben we daar nog 

niet volledig gebruik van kunnen maken op ons tennispark.   

 

Sinds begin mei mogen we gelukkig allemaal, jong en oud, weer naar 

de club om een balletje te slaan met elkaar. De kantine is alleen nog 

gesloten. Nu hebben we afgelopen woensdag het goede nieuws te 

horen gekregen dat de kantine weer open mag vanaf 1 juli. Dit is erg 

mooi nieuws, want dit betekent dat we jullie vanaf dan ook weer mogen 

verwelkomen op het terras voor een drankje na jullie inspanning op de 

baan.  

 

Natuurlijk vraagt de situatie wel om een aantal aanpassingen en regels, 

die we met elkaar zullen moeten naleven om de kantine daadwerkelijk 

te mogen openen per 1 juli. Deze regels vinden jullie hieronder: 

o Blijf thuis bij klachten of klachten in het huishouden, kom dan 

niet naar de club en laat je testen! 

o We houden 1,5 m afstand van elkaar, zowel in als rondom het 

clubhuis en op de baan. 

o Probeer het clubhuis zo min mogelijk te betreden, alleen 

betreden indien noodzakelijk bijv. voor een toiletbezoek of om 

een drankje te bestellen/nemen. We verwachten dat u bij lekker 

weer buiten op het terras plaatsneemt. 

o De keuken blijft gesloten. 

o De toiletten zijn toegankelijk, maar probeer hier alstublieft zo 

min mogelijk gebruik van te maken. 
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o We verzoeken u vriendelijk om, tot nadere berichtgeving, géén 

gebruik te maken van de douches en kleedruimtes.  

o Bij de ingang van het clubhuis staat een paal met desinfectiegel. 

Zorg dat u uw handen ontsmet voordat u het clubhuis betreedt.  

o De hoofdingang van het clubhuis is tijdelijk de enige ingang tot 

het clubhuis en dient, tot nadere berichtgeving, ook enkel als 

ingang te worden gebruikt en dus niet als uitgang.  

o U kunt het clubhuis verlaten via de deur bij baan 5 en 6. Deze 

deur geldt enkel als uitgang en niet  als ingang. De andere 

deuren in het clubhuis blijven voorlopig gesloten.  

o In het clubhuis zullen op verschillende plekken, achter de bar (bij 

de kassa, de koelkasten en het koffiezetapparaat), bij de 

toiletten, de in- en uitgang en op het terras 

schoonmaakmiddelen aanwezig zijn die u kunt gebruiken om de 

apparatuur, deurklinken en andere oppervlaktes die u moet 

aanraken schoon te maken. Het schoonmaken hiervan is 

vrijblijvend, wij verplichten u nergens toe. Om die reden 

adviseren we u, desgewenst,  schoon te maken vóór gebruik. Op 

die manier bent  u er zeker van dat het schoon is op het 

moment dat u het gebruikt. Uiteraard adviseren wij alle leden 

wel  gebruik te maken van de schoonmaakmiddelen die 

aanwezig zijn. Alleen op die manier houden we de club voor 

iedereen zo schoon en veilig mogelijk. 

 

Het is helaas niet mogelijk om dagelijks iemand toezicht te laten houden 

op de club om alles in goede banen te leiden. We vertrouwen er 

daarom op dat iedereen de verantwoordelijkheid neemt, naar zichzelf 

maar ook zeker naar zijn medeleden toe, om de regels die gelden ook 

daadwerkelijk na te leven 

 

 

 



 

 

17 

Let op: Mocht u het coronavirus oplopen en in die periode op de club 

zijn geweest, dan verzoeken wij u dringend om contact op te nemen 

met de 1e Secretaris Cili Timmermans (timmermans.cili@ziggo.nl). Dit 

stelt ons in de gelegenheid om alle leden zo spoedig mogelijk van dit 

nieuws op de hoogte te brengen en  hen te adviseren hun gezondheid 

in die periode goed in de gaten te houden en zich bij klachten te laten 

testen op het virus.  

 

Bardienst juli en augustus (vakantieperiode) 

Omdat 1 juli samenvalt met de start van de zomervakantie, zal de 

kantine vanaf 1 juli niet standaard geopend zijn omdat er dan geen 

bardienst aanwezig is. Mocht u in de periode van 1 juli t/m 31 augustus 

gaan tennissen en verwacht u gebruik te gaan maken van de bar, dan 

kunt u vooraf contact opnemen met Christine Visser (06-28212606) voor 

de sleutel van het clubhuis. Ook hierin vertrouwen we erop dat alle 

leden zelf de verantwoordelijkheid nemen om de genuttigde drankjes af 

te rekenen, de consumpties na afloop op te ruimen (in de prullenbak of 

in de kratten onder de bar), eventuele gebruikte glazen af te wassen en 

het clubhuis netjes achter te laten en af te sluiten, zoals u normaal 

gesproken ook zou doen als u bardienst heeft. 

 

Bardienst vanaf september  

Omdat “ons” ATV open toernooi begin september en de 

najaarscompetitie vanaf half september tot november gepland staan, 

hebben we de hoop dat deze evenementen beide gewoon 

georganiseerd mogen worden! 

 

Uiteraard is bardienst dan noodzakelijk. Daarom kunt u zich voor het 

najaar (vanaf 1 september) weer inplannen voor bardienst. Er wordt een 

voorlopig rooster geplaatst,  de inschrijving staat al open.  
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Ieder lid wordt verzocht zich voor 1 bardienst in te schrijven, graag 

tijdens een activiteit, want we hebben uw hulp hard nodig.  

 

We hopen op jullie begrip voor de situatie,  laten we er met elkaar het 

beste van maken! 

 

Bij vragen of opmerkingen horen we dit natuurlijk graag.  

Namens de barcommissie,  

Joy Riske 
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RELATIE GEMEENTE ALBLASSERDAM 

 

 

Beste leden, 

 

Drie jaar geleden hebben we als bestuur negen speerpunten 

opgeschreven. Een paar van de speerpunten heeft te maken met het 

sociale gezicht van de vereniging en de relatie met de gemeente. Om 

met het laatste te beginnen, de gemeente heeft allerlei ideeën, subsidies 

en plannen om dingen te organiseren voor de samenleving. Denk hierbij 

aan gehandicapten lessen, zomer paspoorten voor kinderen zonder 

sport lidmaatschap of gewoon om mensen aan het bewegen te krijgen. 

 

Het is belangrijk te begrijpen dat een gemeente dus erg naar de 

verenigingen kijkt hoe deze zich opstellen ten opzichte van zulke 

wensen en ideeën. Als wij meedoen en proberen mee te denken, komen 

daar andere gunsten en voordelen voor terug. Denk hierbij aan 

subsidies of investeringen in het park of de positie van ons binnen de 

GRS (bestuur sportpark). 

 

Sowieso is het goed als vereniging te laten zien dat je een sociaal 

gezicht hebt. Het plaatst je meteen midden in de lokale samenleving en 

zal op termijn ook leden op leveren vanwege het positieve imago. 

Overigens is het ook gewoon goed iets terug te doen soms als het kan. 

 

Terug naar de gemeente. De gemeente heeft wel erg veel ideeën. Dus 

soms moeten we kiezen en we hebben vrijwilligers nodig die eens naar 

een vergadering kunnen om te luisteren naar nieuwe plannen. Op dit 

moment doet Henri hier erg veel. Dank je wel Henri, je bent een echte 

ATV-er. 

 

Op dit moment hebben we een sportakkoord ondertekend waar we 

gaan samenwerken op gebied van duurzaamheid, jeugd plannen ed. 
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Concreet betekent dit dat volgende week basisschool Het Palet een 

maandag twee uur alle banen krijgt om een alternatieve gymles te 

krijgen. De tennisschool en Johan en vrienden helpen mee. Super. 

 

Er zijn ook plannen (al een tijdje maar ze worden steeds concreter) om 

met de BSO te gaan samenwerken. Nu ook gestimuleerd door de 

gemeente. 

 

Vorig jaar heef Davina al eens met Marcel iets voor gehandicapten 

gedaan. Hier kunnen we dan ook weer subsidie voor krijgen, niet het 

doel natuurlijk maar het helpt. 

 

Kortom, met een goede relatie met de gemeente komen we verder. Als 

er leden zijn die eens willen horen van Henri wat het Sportakkoord 

inhoud, om eens eenmalig ergens mee te helpen, meldt je aan ajb! 

 

Victor 
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ATV SNS OPEN 2020 

 

 

Het ATV SNS OPEN 2020 (editie 38) gaat (voorlopig nog) door!! 

 

Ik heb zomaar het vermoeden dat in het clubblad op diverse plekken al 

is geschreven over de problemen die er ook voor de vereniging zijn met 

betrekking tot het COVID19 virus. En dat is ook logisch, want de 

maatregelen die voor - of misschien beter tegen - dit virus zijn getroffen 

hebben een grote impact op alles en iedereen. Zo ook op onze 

vereniging en de organisatie van ONS open toernooi: het ATV SNS 

OPEN 2020 (editie 38). 

 

Vorig jubileumjaar hebben wij als commissie de vraag gesteld hoe vaak 

het ATV OPEN al was georganiseerd in de hoop dat dit mogelijk ook 

een lustrumjaar zou zijn zodat we tijdens het toernooi dubbel feest 

zouden hebben. Navraag bij diverse personen zorgde er uiteindelijk 

voor dat Tona ons kon vertellen dat wij in 2019 voor de 37ste keer het 

ATV OPEN zouden gaan spelen. Helaas geen lustrum dus, maar dat 

komt dus nog! Voor dit jaar staat dus de 38ste editie op het programma 

als we straks in september van de overheid en de KNLTB tenminste ons 

ATV OPEN mogen organiseren. Wij als organisatie hopen natuurlijk van 

wel en daarom gaan wij voorlopig door met de organisatie. 

 

Als het toernooi door kan en mag gaan, komen we dit COVID-jaar 

misschien wel in een hele bijzondere positie. Normaal zijn wij het laatste 

zomertoernooi van de regio, maar nu kunnen we zowel het eerste als 

het laatste zomertoernooi van de regio zijn. Daar komt dan nog bij dat 

de competitie is doorgeschoven naar het najaar en dat pas vanaf 1 

september weer wedstrijden mogen worden gespeeld buiten de eigen 

vereniging. Dat kan dus betekenen dat ons ATV SNS OPEN 2020 straks 

het enige toernooi in de regio is dat wordt gespeeld voor de competitie 

medio september gaat beginnen. Hopelijk betekent dat dan ook dat er 
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veel mensen op ons toernooi gaan afkomen! Als we dan mooi weer 

hebben om alle wedstrijden tijdig te kunnen spelen kan het ATV SNS 

OPEN toch een succes gaan worden. Misschien kunnen we door alle 

maatregelen pas op de dinsdag 1 september beginnen, maar dan gaan 

we kijken of we het toernooi toch kunnen gaan spelen door iets langer 

door te gaan. 

 

Wij als commissie hebben er net als andere jaren weer veel zin in en de 

voorbereidingen hebben wij in ieder geval alvast langzaam opgestart. 

Als eerste hebben wij de inschrijvingen alweer open staan, zodat we 

straks als de inschrijvingen allemaal zijn ontvangen snel kunnen 

opstarten. Inschrijven kan op www.toernooi.nl zoals dat voor eigenlijk 

alle toernooien nu moet.  

 

Het toernooi wordt gespeeld van 29 augustus (als dat dan al mag) tot 

en met 6 september (met mogelijke uitloop naar 9 september).  

 

Als je niet meespeelt, is het natuurlijk ook leuk om naar wedstrijden te 

komen kijken. Inschrijvingen staan open voor de categorieën 2 tot en 

met 9, zodat wedstrijden van alle niveaus kunnen worden bekeken.  

 

Wij hopen veel van jullie tijdens deze toernooiweek als deelnemer of 

toeschouwer bij ATV te zien.  

 

Groeten de toernooicommissie 

 

Charlotte Koops, Wilco Blaak, Siebe Versendaal en Remco Tigelaar 

 

email toernooileiding: toernooileideratv@gmail.com 

 

 

  

mailto:toernooileideratv@gmail.com
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PLUS SPONSORACTIE ATV 
 

 

Beste leden, 

 

Supermarkt PLUS VAN HOLTEN wil de sportverenigingen waaronder 

ATV een steuntje in de rug geven. Zij hebben een speciale sponsoractie 

opgezet en verdelen hiermee €10.000 onder de deelnemende 

sportverenigingen.   

 

Hoe werkt het? 

De klanten van Plus Van Holten krijgen van 06-07 t/m 19-08 bij elke 

€10,- een zegel. (of tot de €10.000,- bereikt is) Deze plakken ze op een 

spaarkaart. Bij 20 zegels is deze kaart vol en kan deze bij de servicebalie 

omgewisseld worden voor een voucher twv €2,50,-. Deze voucher kan 

de klant doneren aan ATV, door de voucher in de inleverton met het 

logo van ATV te stoppen. Aan het einde van de periode worden alle 

vouchers opgeteld en ontvangt ATV het totaal aan ingeleverde 

vouchers in euro’s terug. Deze mogen naar eigen wens besteed 

worden; uitbreiding van de kantine, nieuwe kleding, een team dag etc.   

 

Op 15-08-2020 reiken Monique en Michael van Holten van de Plus aan 

alle deelnemende verenigingen het totaal gespaarde en gesponsorde 

bedrag uit.   

 

Laten we er samen een mooie sponsoractie van maken en zoveel 

mogelijk familie, vrienden en bekenden zegels laten sparen voor ATV!   

 

Met hartelijke groet,   

 

Het Bestuur 
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JEUGDCOMMISSIE 

 
 

Beste ATV’ers, 

 

Vorig jaar feliciteerde ik Marcel Block en Frances Kroeze met het 

behalen van de titel als clubkampioen in resp. de hoogste heren en 

dames enkel categorie. Kon ik melden dat de voorjaarscompetitie was 

afgelopen en dat het open jeugdtoernooi deze week plaats vond op 

ons park. Hoe anders is het nu?! 

 

Competitie 

Maar ook dit jaar zijn er wel weer een heleboel leuke events in aantocht. 

Zo kunnen zowel jeugd als senioren zich weer opgeven voor de 

najaarscompetitie. Let op. Inschrijven kan tot en met 1 juli door een 

mailtje te sturen naar siebeversendaal@gmail.com met daarin de namen 

van de teamleden, de captain, en de competitievorm. 

 

ATV Welkom Terug Toernooi 

Van 3 t/m 12 juli organiseren we het ATV Welkom Terug Toernooi. 

Geheel volgens de ledenwerving spirit vinden wij het ook leuk als je 

inschrijft met een introducee. Inschrijven kan via de volgende link: 

https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=8B4AEF45-002D-4056-

952F-6E6BE637C2C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=8B4AEF45-002D-4056-952F-6E6BE637C2C3
https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=8B4AEF45-002D-4056-952F-6E6BE637C2C3
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Familiedag 

Eind augustus (de 23e) staat ook dit jaar weer de traditionele familiedag 

op het programma. Officiële uitnodigingen zullen hier nog voor volgen, 

maar alle ouder-kind koppels kunnen zich nu al aanmelden via de mail: 

siebeversendaal@gmail.com. 

 

Tot snel! 

 

Met sportieve groet, 

 

Siebe Versendaal 
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Bedrijfskleding  

Borduren/bedrukken 

Relatiegeschenken 

www.ckborduren.nl 

info@ckborduren.nl 

06-18347333 

 


