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VOORWOORD 
 

 

Beste leden, 

 

We zijn er bijna. De sneeuw is weg en de banen liggen er prima bij. Een 

optimist denkt ook dat Corona op de terug tocht is. Nog heel even 

volhouden en dan zitten we met lekker voorjaarsweer op het terras. 

 

De eerste digitale ALV in de geschiedenis verliep goed via Teams. Niet 

zoals we het gewend zijn maar de betrokkenheid van velen is toch groot 

als je ziet dat er 40 leden inbellen op zo’n digitale ALV. 

 

De begroting laat natuurlijk een groot gat zien maar ik ben er van 

overtuigd dat het iets te voorzichtig is. Dat hebben we natuurlijk met 

Johan bewust gedaan. Zodra er ruimte ontstaat zullen de investeringen 

weer opgestart worden. 

 

Op dezelfde ALV heeft het bestuur genoemd dat er nieuwe 

doelstellingen zijn benoemd. Doorgroeien naar 400 leden, padel banen 

en de goede relatie met de gemeente omzetten in lagere 

abonnementstarieven. De padel commissie gaat komende week al aan 

de slag. 

 

Een andere investering of eigenlijk verandering gaat zijn het invoeren 

van een nieuwe tennisschool. Lees verder in de Vinkeslag waarom we 

dit doen. In ieder geval past dit in de plannen die we hebben. Met name 

het hebben van een tennishal voor de jeugd, padel banen, digitaal 

inschrijven voor lessen, all-in abonnementen en gewoon meer les 

capaciteit gaat nu we weer groeien een uitdaging worden. We hebben 

een hele goede deal kunnen krijgen bij Maximus, de nieuwe 

tennisschool, omdat we weer aardig draaien en het weer gezellig is. Dat 

is ook belangrijk om zo’n goede school te kunnen binden. 
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Een laatste woord over de winter challenge. Zelden had Wilco het zo 

druk. Hij blijft pasjes aanvragen. Nu maar hopen dat de meeste Winter 

leden ook gewoon lid willen worden in het voorjaar. Laten we deze 

nieuwe leden allemaal wegwijs maken in onze prachtige sport. Uiteraard 

gaan we  ze vanuit het bestuur ook helpen. Zo gaat Siebe kijken of de 

woensdagavond training weer opgestart kan worden. 

Kortom, ATV timmert aardig aan de weg zo. Jullie geduld wordt 

beloond en over een paar weken staan we in het zonnetje te tennissen. 

 

Tot snel! 

 

Victor 
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VINKESLAG OP WEBSITE ATV 2021 
 

 

Nummer Kopij inleveren  Verschijningsdatum 

2   3 mei    Tussen 10 en 14 mei 

3   14 juni    Tussen 21 en 25 juni 

4   13 september   Tussen 20 en 24 september 

5   22 november   Tussen 29 en 3 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 

 

 

De Winterchallenge heeft flink geholpen om ons ledenbestand een 

boost te geven. Bijna 50 aanmeldingen kreeg ik hiervoor binnen 

waarvan er tot nu toe al bijna 30 hebben aangegeven door te willen 

gaan als volwaardig lid. 

Een geweldig resultaat waar we als club heel blij mee zijn. Het totale 

ledenbestand kruipt hiermee steeds verder omhoog en het zou 

fantastisch als we dit seizoen kunnen doorgroeien naar de magische 

300 leden grens. 

 

Acties hebben we nog steeds om nieuwe leden te trekken, ieder nieuw 

seniorlid betaalt voor het eerste jaar 125 euro, ieder junior lid mag voor 

50 euro komen. Voor jongvolwassenen tot 23 jaar geldt de aanbieding 

voor 95 euro. 

 

Onze nieuwe leden zijn: 

 

Senioren: 

Mevr. M Aantjes-de Haan 

Dhr. E Bergacker 

Dhr. W de Block 

Mevr. I de Bruijn 

Dhr. J Demmers 

Mevr. N Elkhuizen 

Mevr. N van Esdonk 

Mevr. K Haveman-Verhaar 

Dhr. T de Jonge 

Mevr. A de Koning 

Mevr. M de Koning 

Dhr. A kortleve 

Dhr. R Lemans 
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Mevr. C Lems 

Dhr. M van Lonkhijzen 

Dhr. A de Man 

Mevr. S molenaar 

Dhr. S den Ouden 

Dhr. E van der Plaat 

Mevr. C Riske 

Dhr. M Robben 

Dhr. R Schweig 

Dhr. S Toom 

Dhr. J Versendaal 

Mevr. M verwoert 

Dhr. J Visser 

Dhr. C Vonk 

Mevr. P Vonk 

Dhr. J van der Wal 

Mevr. S Weiland 

Dhr. W Wolf 

Dhr. M Zalm 

Mevr. D Zuijderhoudt 

Dhr. P van Zuilekom 

  

Junioren: 

Samuel Clements 

Blanka Oosterom 

Vita Veen 

Nova Vonk 

 

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

 

Wilco Buitendijk, ledenadministratie 
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DANKWOORD 
 

 

Beste leden van ATV, 

 

Allereerst hartelijk dank voor jullie medeleven bij het overlijden van Jan 

Treure.  

 

Uit de vele lieve berichten en kaarten blijkt dat hij geliefd en 

gewaardeerd werd  bij velen, zeker ook  bij jullie. 

 

De prachtige blijk van waardering in de mooie advertentie in de Klaroen, 

door de ere-leden van ATV, heeft ons erg goed gedaan. De mooie en 

uit het hart geschreven In Memoriam van Fien in de laatste Vinkelslag 

heeft ons diep geraakt. Ook vanuit het bestuur kwam regelmatig een 

blijk van medeleven, zowel tijdens zijn ziekte als na zijn overlijden. 

Hartelijk dank hiervoor. 

 

Tennis heeft hem altijd ontzettend veel plezier gebracht, hij speelde 

fanatiek het spelletje, had graag contact met alle leden en in het reilen 

en zeilen van de vereniging bleef hij tot het laatst geïnteresseerd. ATV 

was tenslotte een deel van zijn leven. 

 

Jaren ging hij met veel plezier iedere maandag- en donderdagmiddag 

richting ATV om te tennissen. Dat het tennissen soms bijzaak was, 

omdat er soms meer tijd besteed werd aan het praten over alledaagse 

dingen, maakte het alleen maar leuker. Hij heeft veel plezier gehad met 

deze groep mannen. Ook tijdens zijn ziekte bleven de mannen bellen 

en contact houden. Dat deed hem goed. 

 

Vele leden zijn hem ontvallen, waar hij het soms ontzettend moeilijk 

mee had, maar er zijn er ook velen bijgekomen, waar hij dan weer 

ontzettend veel vreugde in had. En zo hoort het ook, er vallen eraf, 
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maar er komen er gelukkig ook weer bij. Daarom hopen wij, in zijn 

denkwijze, dat we nog vele jaren met elkaar het hem zo geliefde 

spelletje kunnen spelen. 

We hebben in familiekring afscheid genomen, dit omdat de huidige tijd 

ons in dit geval geen keuze liet. We wilden niemand in een situatie 

brengen die later zijn of haar gezondheid zou schaden. 

 

Hij had vele leden er graag bij gehad en had een groter afscheid 

verdiend. Maar wij weten zeker dat hij in jullie gedachten was. En dat is 

goed. Hij zal niet licht vergeten worden bij ATV. 

 

Familie Treure 
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NIEUWE TENNISSCHOOL 
 

 

Beste leden,    

 

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de stabiliteit van de 

vereniging. We hebben voortgang geboekt en plannen gemaakt voor 

de toekomst. Het geweldige lustrum jaar was de start voor het 

opbloeien van de club. We hebben geïnvesteerd in terrassen en 

kleedkamers, de financiën zijn op orde en we doen wat voor de 

samenleving in Corona tijd. De gemeente kijkt tevreden mee. 

 

De volgende periode gaat, zoals op de digitale ALV uitgelegd, in het 

teken staan van verder groeien met als doel 400 leden, het aanleggen 

van padelbanen, verdere ontwikkeling van de jeugd en we gaan verder 

met investeren. Nu zijn de keuken, de bar maar ook de 

abonnementstarieven in het vizier. Al deze doelstellingen hebben met 

elkaar te maken. 

 

Een aantal jaren geleden is op onze ALV besloten om het contract met 

tennisschool Move aHead jaarlijks te beoordelen aan de hand van 

ervaringen over en weer. Move a Head is al 13 jaar aan ons verbonden 

en de waardering van de lessende leden is over het algemeen zeer 

lovend. We denken als bestuur dat het nu een goed moment is om eens 

te kijken of deze ontwikkelingen versterkt kunnen worden met een 

nieuwe tennisschool. Mede door wat persoonlijke omstandigheden bij 

Marcel hebben we de gelegenheid genomen een serie tennisscholen te 

interviewen. Dit was sowieso in lijn met het voornemen zoals we dat 

namen op de ALV toen we het contract verlengden met Move aHead, 

de huidige tennisschool, een aantal jaren terug. 

 

Wij hebben met een vijftal tennisscholen uit de omgeving gesproken. 

Gedurende dit onderzoek kwamen we er achter dat een nieuwe 
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tennisschool, indien deze dezelfde hoge kwaliteit lessen kan garanderen 

als de huidige trainers, een nieuwe impuls zou kunnen geven. Wensen 

als een gegarandeerde toegang tot een tennishal voor lessende leden, 

meerdere trainers en dus meer les capaciteit of eindelijk voor onze 

jeugd een all-in abonnement system invoeren hebben we in deze 

gesprekken meegenomen. We denken dat de hoog gewaardeerde 

feedback van de lessende leden over Move aHead terecht is en 13 jaar 

als tennisschool verbonden zijn aan een club is heel bijzonder. Echter, 

met een nieuwe tennisschool denken we verder te kunnen groeien en 

meer service te kunnen bieden aan onze leden. 

 

Het bestuur is er trots op Tennis Academy Maximus voor te stellen als 

nieuwe tennisschool voor onze vereniging. Maximus gaat met twee 

trainers werken en is ook op andere parken zoals PTC, Zwijndrecht en 

Hiaten de tennisschool houder. We kunnen beter samenwerken en 

samen (jeugd) toernooien organiseren. Maximus gaat met twee trainers 

werken. Robin van der Mark zal de hoofdtrainer worden en zich 

focussen op de organisatie en de jeugd. Daarbij zal hij meer bij de 

wedstrijden en toernooien van de jeugd aanwezig zijn. Hij is hiermee 

echt het gezicht op ATV. Yannick Lupescu zal de lessen verzorgen op 

de dagen dat Robin vol zit. Yannick is een extreem goede tennisser en 

heeft bij de jeugd het Australian Open in het dubbelspel gewonnen. Wij 

zijn van mening dat we een goede keuze maken met Maximus, hun 

organisatie, hun goede naam binnen KNLTB en vooral hun goede, 

gekwalificeerde trainers. 

 

Er zullen nog veel vragen zijn. De komende dagen zullen we veel 

communiceren, kennismakingslessen opzetten (in hoeverre de Corona 

maatregelen dit toelaten), uitleg geven over hoe je de lessen kunt 

boeken en nog veel andere dingen. Houd uw mail dus goed in de gaten 

de komende dagen. Het bestuur en met name Siebe gaat daarbij 

helpen als TC/JC. 
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Tot slot rest ons nog Tennis Academy Move aHead enorm te bedanken 

voor de afgelopen 13 jaar en wat zij hierin voor ATV hebben betekend. 

 

Mochten jullie nog vragen hebben, stel ze gerust aan ons. De komende 

dagen krijgen alle lessende leden en alle geïnteresseerden, de uitleg die 

nodig is om de overdracht soepel te laten verlopen.   

 

Tot snel.   

 

Namens het bestuur, 

 

Siebe en Victor 
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AFSCHEID MOVE AHEAD 

 

 

Na 12 jaar op ATV Alblasserdam actief te zijn geweest hebben we in 

onderling overleg met het bestuur besloten om niet met elkaar verder 

te gaan. 

 

Persoonlijk en als organisatie ben ik en zijn wij super blij en trots wat we 

al die jaren op ATV meegemaakt hebben en voor elkaar hebben 

betekend. Nadat ik 7 jaar actief bezig ben geweest als clubtrainer heeft 

Marcel Block de afgelopen 5 jaar mijn taken overgenomen en nauw 

samen gewerkt met het bestuur en de Jeugdcommissie. Dit is zeer goed 

bevallen en ik ben Marcel en de bestuursleden van ATV daar zeer 

dankbaar voor. Samen hebben we goede tijden maar ook zeker 

moeilijke tijden meegemaakt. Desondanks hebben we nooit de 

handdoek in de ring gegooid en zijn we vol enthousiasme doorgegaan 

en hebben we geprobeerd er het beste van te maken. 

 

Binnenkort ga ik alweer mijn 5de jaar in bij TV Langeland. Een club waar 

ik mij net als bij Alblasserdam “thuis” voel en het erg naar mijn zin heb. 

We zijn al een tijd aan het groeien en het is erg lastig om tegenwoordig 

een goede trainer te vinden die zich wil aansluiten bij een andere 

tennisschool. 

 

Omdat ik Marcel Block al een tijd ken en zijn kwaliteiten erken en hem 

kan vertrouwen wil ik graag met hem verder bouwen aan een mooie 

toekomst bij TV Langeland. 

 

Wij wensen de nieuwe tennis Academy Maximus op ATV Alblasserdam 

veel succes. Wij hopen dat we met elkaar misschien leuke 

activiteiten/uitwisselingen kunnen organiseren zodat ATV Alblasserdam 

nog altijd een beetje bij “ons” blijft. 
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Met speciale dank en vol lof aan Victor Verberk. De voorzitter van 

Alblasserdam. Zonder hem en alle ander commissieleden en vrijwilligers 

onder hem zou de verenging veel minder waard zijn. 

 

Cor Zuidervliet, die altijd zorgt dat het park er netjes uitziet en de banen 

geprepareerd zijn. Dank je wel voor alle mooie jaren. 

 

Siebe Versendaal, dank je wel. Je bent een vriend en trouwe maat. Maar 

ook als voorzitter van de jeugdcommissie ben je zeer waardevol voor 

ons geweest maar ook zeker voor de vereniging. Ik hoop dat dat ook 

zeker blijft. 

 

ATV Alblasserdam....we gaan je missen maar niet vergeten. Dank je wel 

voor de vele mooie jaren... 

 

TV Langeland zal onze nieuwe uitdaging worden waar we alle energie in 

zullen steken en onze nieuwe “thuis” van gaan maken.. 

 

Tot slot willen we alle cursisten van ATV Alblasserdam bedanken. 

Zonder jullie waren wij niks. Wij zijn er van overtuigd dat de kwaliteiten 

van de lessen gewaarborgd zullen blijven bij de nieuwe Tennis 

Academy. 

 

Beste cursisten van Alblasserdam. Marcel Block zal nog tot eind Maart 

blijven lesgeven en in die periode afscheid van jullie nemen. Hopelijk 

kunnen we met elkaar het seizoen mooi afsluiten en hem succes wensen 

in zijn nieuwe uitdaging bij TV Langeland. 

 

Groet en veel liefs, 

Balázs Houthuyse 
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TENNISSCHOOL MAXIMUS 

 

 

Beste ATV-ers, 

 

De komende paar weken zullen we heel veel met jullie communiceren 

over de nieuwe tennisschool, Maximus Tennis, die bij ons vanaf dit 

seizoen de tennislessen zal gaan verzorgen. Schroom vooral niet om 

vragen te stellen. Denk maar zo, je bent vast niet de enige met die 

vraag, en wellicht dat wij als bestuur ook eens iets over het hoofd zien. 

 

In dit stuk vinden jullie informatie over de tennislessen voor aankomend 

seizoen. We hebben de belangrijkste vragen en antwoorden voor jullie 

onder elkaar gezet. Specifiek voor de junioren t/m 12 jaar gaan we dit 

jaar het all-in abonnement doorvoeren. Hierover volgt nog een aparte 

mail met uitgebreidere informatie. Hieronder de belangrijkste vraag en 

antwoorden: 

 

Van wie krijg ik training? 

De trainingen vanuit Maximus Tennis zullen bij ATV worden verzorgd 

door Robin van der Mark en Jannick Lupescu (tip: google zijn naam 

even, hij heeft zelfs zijn eigen Wikipedia-pagina…). Robin zal de 

trainingen voor onze jeugd verzorgen en de hoofdtrainer en het gezicht 

zijn voor ATV.  

 

Op de avonden dat Robin er niet is, of als er simpelweg behoefte is aan 

twee trainers, zal Jannick er ook zijn om onze senioren les te geven. 

 

Wanneer starten de trainingen? 

We hopen de trainingen in de eerste volle week van april te kunnen 

starten. Dit houdt dus in dat op maandag 5 april de eerste les gegeven 

zal worden door Maximus Tennis. Mocht dit streven nu echt te 

uitdagend blijken te zijn gezien de beperkte tijd die beschikbaar is om 
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alles goed te regelen kunnen we eventueel een week later starten. 

Echter, we mikken dus op de week van 5 april. 

 

Hoe schrijf ik mij in voor tennistraining? 

Inschrijven kan via de site van Maximus Tennis (https://maximus.tennis/). 

Eenmaal op de hoofdpagina, klik je op “Tennislessen” en scrol je naar 

beneden totdat je het logo van ATV ziet:  

 

Klik vervolgens op ons logo om 

in het winkelwagentje vervolgens 

uw keuze te selecteren. 

Alternatief is om de volgende 

link te gebruiken waarmee je direct in het ATV-winkelwagentje belandt.  

 

Zelf heb ik gekozen voor “ATV Alblasserdam zomerles 2021 – Groep – 

4p – 18x – 60m” voor 216 euro. Vervolgens kan je je naam en 

beschikbaarheid opgeven en wanneer alles correct is ingevuld, klik je op 

“Toevoegen”. Boven in beeld zie je dat jouw keuze is toegevoegd aan 

uw winkelmandje. Net BOL.com… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maximus.tennis/
https://maximus.tennis/index.php?route=product/category&path=64_108_109
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Laatste stap is door te gaan naar betalen door op afrekenen te klikken. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vul vervolgens je gegevens in, kies de betaalmethode (gespreid betalen 

kan ook!) en voeg eventueel nog een opmerking toe. Ik trainde 

normaliter bijvoorbeeld met Victor, Noortje, Bart en Lisette op 

maandagavond en heb dit hier aangegeven. Ik denk dat het slim is om 

in de opmerkingen te zetten met wie je nu training hebt en wanneer, 

dat maakt het indelen hopelijk makkelijker. 
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Als je hebt betaald is het gelukt. Bij gespreid betalen moet je links bij je 

gegevens de SEPA-machtiging invullen. 

 

Hoe duur zijn de tennislessen in verhouding tot de vorige tennisschool? 

In dit voorbeeld ga ik even uit van een groep van 4 personen, 1 uur les, 

op 1 baan. Bij Move-aHead betaalde je hiervoor 175 euro voor 13 lessen. 

Dit komt neer op 13,46 euro per persoon per lesuur. 

Maximus Tennis biedt series aan van 18 lessen, voor 216 euro. Dit komt 

neer op 12 euro per persoon per lesuur. Houdt er dus rekening mee dat 

de eindfactuur wel iets hoger zal zijn, maar dat je per les dus juist iets 

goedkoper uit bent. 

 

Welke lessen worden ingehaald? 

In principe worden alle lessen ingehaald die uitvallen door slecht weer. 

Maximus haalt alle lessen in, desnoods in overleg in het weekend. 

 

Wanneer kunnen we gebruik maken van de Topspin tennishal in 

Zwijndrecht? 

In de serie najaarslessen zullen tennislessen ook in de Topspin hal in 

Zwijndrecht gegeven worden om zo meer continuïteit te bieden aan 

onze lessende leden. 

 

Worden er nog kennismakingslessen aangeboden? 

Nee. Wanneer je eens wilt proeven aan het volgen van tennisles kan dit 

in overleg met de tennisschool. Afhankelijk van je niveau, zal de 

tennisschool je een paar keer aan laten sluiten bij een tennisles (dit is 

gratis). Daarna kun je voor jezelf beslissen of je “echte” lessen wilt gaan 

volgen. 

 

Wat houdt het all-in abonnement voor de jeugd t/m 12 jaar in? 

Het all-in abonnement is eigenlijk precies wat het zegt. Een abonnement 

waar alles in zit: lidmaatschap, tennislessen, competitie, toernooigelden, 

en eventueel nog een aantal verenigingsactiviteiten. Omdat dit een hele 



 

 

27 

klus is om dit goed uit te rekenen moeten we jullie vragen nog heel 

even geduld te hebben over de specifieke invulling hiervan en de 

daadwerkelijke kosten. Zo zijn de lidmaatschappen voor dit jaar 

bijvoorbeeld al betaald. Dit gaan we dus verrekenen met het all-in tarief. 

 

Onderzoek van de KNLTB heeft uitgewezen dat het invoeren van een 

all-in abonnement de jeugd beter motiveert en dat zij hierdoor 

gemiddeld genomen langer lid blijven van een vereniging. Uiteindelijk 

dus cruciaal voor ons om onze groeiambities te verwezenlijken. Echter, 

zoals aangegeven, nog even geduld. Meer info volgt snel voor de 

ouders van deze specifieke doelgroep. 

 

Zoals ook aan het begin aangegeven, schroom niet om vragen te 

stellen. Daar worden we met z’n allen wijzer van. 

 

Namens het bestuur, 

 

Siebe Versendaal 
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AFHANG ETIQUETTE 
 

 

Beste leden,  

 

Nu het merkbaar drukker wordt op ons park is het afhangen van een 

baan echt een must. Echter om nu op een avond meteen alle 

beschikbare banen te reserveren dat je zelf een aantal uur achter elkaar 

kunt spelen is niet sportief ten opzichte van de andere leden. 

 

Wees zo sportief, zeker in de Coronaweken, uw enthousiasme te 

temperen en anderen ook te laten spelen. Om dit technisch een zetje te 

geven zijn de afhangopties in het afhangsysteem aangescherpt. 
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TENNISCOMPETITIE 2021 
 

 

Ondanks de vooruitzichten van mogelijke versoepelingen voor het 

tennissen (buiten) is het nog afwachten of de tenniscompetitie (zowel 

voorjaars- als de zomeravondcompetitie) doorgang kan vinden. 

Natuurlijk hopen wij daar allemaal op, want dat zou betekenen dat het 

goed gaat en Nederland langzaam maar zeker uit de lockdown kan 

komen. 

 

De voorjaarscompetitie begint normaal gesproken in het eerste 

weekend van april, maar deze is door alle maatregelen en 

onzekerheden rondom COVID-19 al doorgeschoven naar begin mei in 

de hoop dat deze dan "gewoon" kan worden gespeeld. De 

inschrijvingen voor deze competitie zijn inmiddels al even gesloten en 

bij ATV hebben we 11 volwassenen teams die hieraan mee gaan doen. 

Op vrijdagavond zijn dat 3 herenteams, 1 damesteam en 1 mixteam die 

de strijd aangaan om het kampioenschap. Voor de zaterdag zijn dat 6 

teams en daar is de verdeling gelijk: 2 heren-, 2 dames- en 2 mixteams. 

De huidige planning van de KNLTB is dat deze competitie wordt 

gespeeld van begin mei tot en met begin juli (afhankelijk van het aantal 

benodigde extra speeldagen). 

 

De zomeravondcompetitie staat nog "gewoon" op de planning vanaf 

medio mei en dan voor 7 weken. Hiervoor hebben zich inmiddels 3 

teams gemeld. Twee herenteams en één damesteam. Opgeven voor 

deze competitie kan nog tot uiterlijk 18 maart bij Remco Tigelaar op 

toernooileideratv@gmail.com. Het zou leuk zijn als er nog één team bij 

komt, zodat op iedere avond er twee teams thuis kunnen spelen. 

 

Uit ervaring weten wij dat het bij eventuele afwezigheid van teamleden 

(door blessures, ziekte of ????) lastig kan zijn om invallers te vinden. 

Hierbij dan ook de oproep aan alle leden:  

toernooileideratv@gmail.com
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Als je een keertje wilt invallen bij een van de teams, laat mij dat dan 

weten, dan zorg ik dat er een app-groep komt waarin jij als reserve 

wordt opgenomen en waar de teamcaptains ook in zitten. Als er dan 

een keertje een invaller nodig is en de teamcaptain heeft binnen zijn 

team geen invallers, dan kan de vraag in die groep worden gesteld of 

een van de personen uit die groep mee wil doen. Belangrijkste voor de 

competitieteams is toch ook dat alle wedstrijden kunnen worden 

gespeeld en het plezier staat - daar ga ik vanuit - vooral voorop. Ben 

daarom niet te bang voor het niveau waarop de ATV-teams meedoen 

in de competitie, want we hebben (helaas) maar 1 team waarin de 

speelsterkte op het niveau van de 4/5 ligt. De rest van de teams hebben 

allemaal een gemiddelde speelsterkte van 7 of hoger. En meedoen is 

belangrijker dan winnen! Aanmelding als reserve kan op 

toernooileideratv@gmail.com en vermeld graag je naam en mobiele 

nummer. 

 

Hopelijk tot snel bij ATV op het park!! En laten we ook hopen dat het 

clubhuis en de bar weer zo snel mogelijk open mag!!! 

 

Groet, 

Remco Tigelaar 

 

  

toernooileideratv@gmail.com%20
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