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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 2, mei 2021 

 

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  

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  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 
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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  Robin van der Mark 

   tel: 06 29413644 

   e-mail: robin@maximustennis.nl 
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VOORWOORD 
 

 

Beste leden, 

 

De overheid geeft aan dat we dus langzaam open kunnen en verder 

normaliseren. Het was te laat voor de competitie maar alle leden met 

werk in de door COVID geraakte sectoren zoals horeca of sportscholen 

zullen blij zijn. Het lijken de laatste loodjes te zijn nu. 

 

De afgelopen weken zijn druk geweest. Alle vertraging door Corona 

heeft een voordeel gehad, het bestuur heeft een aantal andere zaken 

kunnen regelen. Denk hierbij aan in record tempo het aanstellen en 

integreren van een nieuwe tennisschool. Met speciale dank aan Siebe 

hier. Er zijn nog wat kleine zaken op te lossen met betrekking tot 

lesgroepen samenstellen maar we hebben nu een record aantal leden 

lessen. Meer dan 100. We wensen Lennert, Yannick en Robin en de 

andere trainers heel veel succes. 

 

Verder hebben we de winter challenge afgerond met succes. We 

groeien richting de 300 leden weer en de volgende acties staan op 

stapel. Bijvoorbeeld de zomer challenge. Nieuwe leden worden dit jaar 

wederom lid voor instap tarief van EUR 125 (volwassenen) en we hopen 

het momentum te behouden. 

 

Dan is er nog een padel casus ingeleverd bij de gemeente en besproken 

met de andere sportverenigingen op Souburgh. Het plan werd omarmd 

en we hebben nu de opdracht een financiële onderbouwing te leveren. 

De volgende fase gaat dus in. Later meer. 

 

We zijn bezig met een investeringsplan en kijken nu met name naar de 

toiletten. Daarnaast hebben we wat storingen met betrekking tot stroom 

en baan verlichting. Dit krijgt prioriteit natuurlijk. In ieder geval hebben 
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we twee nieuwe giga tosti ijzers aangeschaft dus van de zomer geen 

wachtrijen meer voor een tosti! 

 

De volgende klus wordt de activiteiten agenda. Nu we weer wat mogen 

organiseren, is het van belang snel met toernooien te komen. Daarnaast 

gaat Siebe de bekende woensdag avond training organiseren. Deze is 

met name voor alle nieuwe leden en beginners om elkaar te leren 

kennen en een potje te spelen. 

 

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

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

Wat hebben we daar naar uit gezien! 

 

Tot snel! 

Victor 
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VINKESLAG OP WEBSITE ATV 2021 
 

 

Nummer Kopij inleveren  Verschijningsdatum 

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 

 

 

Dat ik in maart schreef dat we als vereniging aan het groeien zijn naar 

de 300 leden komt steeds dichterbij, op moment van schrijven staan we 

op 276 leden. 

Het groeiend aantal leden (veel voetbal collega’s, welkom mannen) is 

zeer zeker te merken op ons park want op nagenoeg iedere avond 

wordt er op alle banen gespeeld. Van te voren afhangen is dus zeer aan 

te bevelen om een baan te reserveren. De sfeer is goed en fijn om te 

zien dat iedereen het naar zijn zin heeft op de baan. Diverse nieuwe 

leden hebben ook al hun weg weten te vinden naar de nieuwe 

tennisschool en de eerste reacties zijn zeer enthousiast. 

 

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 van Mourik 

Dhr. A Ritmeester 

Dhr. P Snel 

Dhr. M Timmer 

Mevr. B den Ouden 

Mevr. J Maat 

Dhr. R Jongeneel 

Dhr. A Meerkerk 

Dhr. M Nijhof 

Mevr. P Doodewaard 

Dhr. J van Heeswijk 
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Dhr. L Vogel 

Dhr. M van der Wal 

Dhr. A Broekzitter 

Dhr. J Kooij 

Dhr. M van Riel 

Mevr. C Lems 

Dhr. S Verloop 

Dhr. J Jongeneel 

Dhr. N Kouwen 

Dhr. M van der Kuijl 

Dhr. M Fritse 

Dhr. M Lodder 

Dhr. H de Vries 

Dhr. J Verwers 

Dhr. H Yildiz 

Dhr. T Klijn 

Dhr. E Elkhuizen 

Mevr. J van Opijnen 

 

 

Junioren: 

Jonathan Snel  

Sven Timmer 

Rayan Bouchlaghem 

 

 

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

Wilco Buitendijk, ledenadministratie 
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SOCIALE DOELSTELLING 
 

 

Beste leden, 

 

We gaan op sociaal gebied iets nieuws proberen op te zetten. Zoals 

jullie weten hebben we als bestuur een sociale doelstelling opgenomen. 

We willen dat ATV structureel iets positiefs bijdraagt aan de gemeente. 

Dat is goed voor de relatie met de gemeente maar dat is ook de rol van 

het verenigingsleven denken we. 

 

Het probleem is natuurlijk hoe en wat? We hebben een eerste stapje 

gezet door met de gemeente te kijken of we kinderen die in een 

achterstands situatie zitten, kunnen helpen. Het zou leuk zijn als sport 

een manier is om uit een armoede isolement te komen. Bovendien is 

bewegen gezond. 

 

Jullie zullen dus af en toe kinderen gaan zien waar we training en 

materiaal (schoenen en een kinderracket) sponsoren. Deze kinderen 

stromen in in de gewone lesgroepen op hun eigen beginners niveau. 

We zullen heel zorgvuldig met de gegevens van de kinderen omgaan 

en ook zullen we de gemeente volgen met aanwijzingen wie wel en wie 

niet. Daar is een speciaal armoede bestrijdings team voor. Hier hebben 

we gesprekken mee gepland hoe we dit structureel kunnen invullen. 

 

Ondertussen is het eerste kind gestart. Leuk te vermelden dat 

Tennisschool Maximus meedoet en ook wat sponsort. Dit alles wordt 

speciaal gefinancierd uit het jeugd sponsor plan. Gewone leden zullen 

hier dus niets van merken en financieel wordt dit dus apart gefinancierd. 

 

Ik denk dat dit een goede stap is om ATV een socialer gezicht te geven.  

 

Victor 
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JEUGD GOUD TOERNOOIEN 

 

 

Beste leden, 

 

Er waren een aantal redenen om een keer met een nieuwe tennisschool 

in zee te willen gaan. Niet alles zal beter worden maar zaken als les 

capaciteit, een speciale jeugd trainer of toegang tot trainen in de hal 

waren een paar voorbeelden om deze stap te zetten. 

 

Nu zijn er nog wat kleinere redenen geweest voor het bestuur dit te 

doen. Hier wil ik kort uitleggen waarom het leuk is dat Tennisschool 

Maximus ‘jeugd goud toernooien’ kan organiseren op ons park. 

 

Tennisschool Maximus (TM) is een hele professionele school en wordt 

door de KNLTB gezien als een van de beste van Nederland. Daarom kan 

TM jeugdtoernooien organiseren waar de top van Nederland aan mee 

doet. 

 

Omdat deze kinderen (en misschien later ook eens senioren) graag op 

een goede gravel baan spelen, is ATV een mooie plaats om af en toe 

eens een top toernooi te organiseren. 

 

Voor ATV is dat leuk omdat we dan wat publiciteit kunnen genereren en 

de leden kunnen eens met een biertje in de hand kijken hoe tennis nu 

echt gespeeld dient te worden      . Het kost een paar uur baan 

capaciteit maar ook deze actie gaat ATV een volwaardiger vereniging 

maken. 

 

De planning is nog niet duidelijk maar we laten het jullie weten.  

 

Victor 
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COMPETITIE EN TOERNOOIEN (VOLWASSENEN) 
 

 

Helaas is de voorjaars- en zomeravondcompetitie voor volwassenen ook 

dit jaar door COVID19 weer doorgeschoven naar het najaar. Als ik naar 

het weer van de afgelopen weken kijk, dan waren het ook hele frisse en 

vaak natte competitiedagen geworden. Helemaal omdat de kantines op 

dit moment nog altijd gesloten zijn. De competitie gaat als het goed is 

in september wel van start, maar dat zal ook afhangen van de situatie 

van COVID19 op dat moment. De inschrijving voor het najaar zal vanaf 

medio mei mogelijk zijn. Zodra daar meer over bekend is zal ik dat in de 

email aan de leden laten weten.  

 

Voor wedstrijden buiten de clubs heb ik begrepen in het van de KNLTB 

ontvangen bericht over het uitstel van de competitie dat wedstrijden 

voor 27+-ers waarschijnlijk pas weer na begin juli mogelijk gaan worden. 

Alle open toernooien van verenigingen die tot die datum stonden 

gepland zijn inmiddels geannuleerd. Wij van de toernooicommissie van 

ATV hopen natuurlijk dat wij ons ATV SNS OPEN 2021 weer gewoon 

kunnen gaan spelen. Vooralsnog gaan wij daar wel van uit en 

binnenkort worden de inschrijving hiervoor weer mogelijk gemaakt. In 

de email zullen wij laten weten wanneer dat weer mogelijk is. Houd in 

ieder geval week 36 (dat is 4 tot en met 12 september) vrij, want in die 

week staat het leukste (en enige) tennistoernooi van Alblasserdam op de 

planning. 

 

Verder maar hopen dat vaccinaties en het mooiere weer ons op korte 

termijn weer meer vrijheid geven in het algemeen, maar in het bijzonder 

ook bij ATV met de opening van de kantine zodat we allemaal weer 

meer van het tennispark kunnen gaan gebruiken en misschien zelfs 

weer een toernooitje met de leden kunnen organiseren. 
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Voor nu einde bericht met betrekking tot de competitie en het open 

toernooi en hopelijk tot snel bij ATV op de baan en/of in de kantine. 

 

Remco Tigelaar (VCL en VTL) 
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ACTIVITEITEN KALENDER 
 

 

Het is alweer een tijd geleden dat we echt iets hebben mogen 

organiseren met z’n allen, maar er lijkt nu toch echt wat licht aan het 

einde van de tunnel zichtbaar te worden. Daarom hebben we met het 

bestuur en een aantal vrijwilligers goed gekeken naar wat er (hopelijk) 

mogelijk kan zijn en op basis hiervan een mooie activiteitenkalender 

voor het restant van 2021 opgesteld. Onder de activiteitenkalender volgt 

een korte uitleg van de verschillende activiteiten. Let wel even op, de 

activiteitenkalender vormt de leidraad en is niet set in stone, dus kan 

hier en daar nog wijzigen. 

 

Mogelijkheid tot inschrijven volgt in aparte mails voor de verschillende 

events. 
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Eerst even kort iets over de wekelijkse activiteiten die op de club 

plaatsvinden: 

• Mixavond: iedere dinsdagavond vanaf half 8 vindt de mixavond 

plaats. Iedereen kan meedoen, neem dan wel je pasje mee, want 

deze worden gehusseld om zo verschillende teams te maken die 

dan tegen elkaar wedstrijdjes spelen. Na een half uur gaat 

iedereen weer naar binnen en worden de pasjes opnieuw 

gehusseld, nieuwe teams, nieuwe wedstrijdjes, etc. Echt leuk om 

op deze manier meer en verschillende leden te leren kennen. 

• Wedstrijdtraining: woensdagavond gaan we net als vorig jaar voor 

de nieuwe en competitie spelende leden wedstrijdtrainingen 

verzorgen. Het idee is dat we onderling wedstrijdjes gaan spelen, 

waarbij je verschillende opdrachten mee zult krijgen tijdens het 

spelen van deze wedstrijden om zo voor te bereiden op de 

aankomende najaarscompetitie. Deze trainingen zullen door 

Siebe geleid worden en zullen starten vanaf 20 uur op de 

woensdagavond. 

• Herenavond: donderdagavond vanaf half 8 is er herenavond. 

Zelfde idee als de mixavond op dinsdag, maar dan voor de 

mannen van ATV. Dames, de maandagavond is nog vrij…       

 

Maak kennis met Maximus Tennis (5 juni) 

Zoals jullie allemaal weten hebben we dit jaar de handen ineen geslagen 

met onze nieuwe tennisschool, Maximus Tennis. Helaas konden we in 

maart/april geen clinic of openingstoernooi organiseren, maar nu dit 

wat meer mogelijk lijkt te zijn zouden we graag op 5 juni een mooie dag 
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organiseren met clinics, wedstrijdjes, enz. om de vereniging kennis te 

laten maken met de nieuwe tennisschool. Neem op deze dag vooral 

ook vriendjes, vriendinnetjes, familie, kennissen, vrienden, buren 

(iedereen) mee. Hopelijk worden zij net zo enthousiast van het spelletje 

als wij zijn en levert dit nog wat nieuwe leden op voor onze club. 

 

Ouder-kind toernooi (12 juni) 

Specifiek voor de jeugd en alle ouders en verzorgers. Concept is 

natuurlijk heel simpel, je vormt een duo met je 

pappa/mamma/verzorger en speelt dan een middag wedstrijdjes tegen 

elkaar. Hopelijk kunnen we afsluiten met een barbecuetje. 

 

ATV Welkom Terug toernooi (19 en 20 juni) 

In de spelgeest van vorig jaar, willen we ook dit jaar weer een Welkom 

Terug toernooi organiseren. In opzet wel iets anders dan vorig jaar, 

namelijk alleen een weekend en dan geen volle sets, maar 

supertiebreaks (tiebreaks tot de 10). Hierdoor kunnen we meer 

wedstrijden spelen op 1 dag en wordt het wat behapbaarder voor 

iedereen. Net als vorig jaar lijkt het ons leuk als we ook nu weer de 

mogelijkheid bieden om in te schrijven met een introducee. Met het 

indelen van de wedstrijdjes zullen we goed proberen te kijken naar de 

gemiddelde speelsterkten om op deze manier leuke poules te kunnen 

maken. 

 

Alternatieve ATV zomercompetitie (4 zaterdag vanaf 26 juni) 

Omdat er natuurlijk geen voorjaarscompetitie plaats heeft kunnen 

vinden, leek het ons leuk om competitie-spelend ATV een alternatief te 

bieden. Het is natuurlijk ook mogelijk voor andere leden om zelf een 

team op te stellen en hiermee in te schrijven. Het idee is een interne 

onderlinge competitie. 

 

We moeten nog even goed nadenken over hoe we dat doen met 

niveauverschillen. We kunnen bijvoorbeeld het sterkere team met een 
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achterstand in games laten starten iedere set, maar we zijn hier nog niet 

helemaal uit. Hoe meer teams zich inschrijven, des te makkelijker het 

wordt overigens, want dan heb je minder verschil in speelsterkte. 

 

Mocht iemand het leuk vinden om hierover mee te denken en mee te 

helpen met de organisatie, laat het vooral weten. Leuk! Meer info volgt 

dus nog. 

 

Pinkstertoernooi (11 juli) 

Beetje vertraagd, maar zeker de moeite waard, want Adries 

Pinkstertoernooi is een ware traditie aan het worden en mag daarom 

zeker niet van de kalender ontbreken. 

 

Clubkampioenschappen (26 juli t/m 1 augustus) 

Als alle vaccinaties e.d. volgens planning verlopen dan zouden we eind 

juli toch echt van de meeste maatregelen af moeten zijn. Daarom 

kunnen we hopelijk dit jaar weer “echte” clubkampioenschappen 

organiseren. Net als vorige jaren combineren we jeugd en senioren in 

dezelfde week zodat het lekker gezellig is op het park. 

 

Zomerpaspoort (6x tussen 20 juli en 26 augustus) 

Het zomerpaspoort is een initiatief van de gemeente, waarbij kinderen 

met een aangeschaft “zomerpaspoort” gedurende de periode van de 

zomervakantie verschillende sporten kunnen uitproberen. Zo ook tennis. 

Onze penningmeester en ridder in de Orde van Oranje Nassau zal deze 

assisteren samen met Maximum Tennis. 

 

Familiedag (29 augustus) 

Eigenlijk precies hetzelfde als het ouder-kind toernooi. Specifiek voor de 

jeugd en alle ouders en verzorgers. Concept is natuurlijk heel simpel, je 

vormt een duo met je pappa/mamma/verzorgen en speelt dan een 

middag wedstrijdjes tegen elkaar. Hopelijk kunnen we afsluiten met een 

barbecuetje. 
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Open toernooi ATV (4 september t/m 12 september) 

Zet hem alvast in jullie agenda’s, want het toernooi van het jaar zal 

plaatsvinden in de eerste week van september. Inschrijven zal via de 

website van toernooi.nl geschieden. Meer info volgt. 

 

Competitie najaar 2021 

Zoals het ernaar uitziet mogen we in het najaar dan ook echt competitie 

gaan spelen. Voor de jeugd zullen we de competitie traditiegetrouw 

afsluiten met een barbecue. Voor de senioren willen we dit ook gaan 

organiseren. Meer info volgt. 

 

Dat was hem dan, de activiteitenkalender voor 2021. Lijkt het je leuk om 

bij een of meerdere van deze activiteiten te helpen, laat het me weten. 

We kunnen alle hulp gebruiken. 

Heb je zelf leuke ideeën of initiatieven, laat het ook weten, er is vast nog 

wel wat ruimte voor vrij te maken. 

 

Tot snel op de baan of misschien zelf als tot snel op het terras. 

Siebe 
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BESTUUR KRIJGT KONINKLIJK TINTJE 
 

 

Maandag heeft tijdens de jaarlijkse lintjesregen onze penningmeester 

Johan Kranendonk te horen gekregen dat het de Koning heeft behaagd 

hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit heeft 

Johan verdiend voor zijn grote inzet voor de samenleving. Johan is 

vrijwilliger geweest in kerkelijke organisaties, de Rotterdamse 

ondernemers vereniging en natuurlijk is hij onze penningmeester. Het 

bestuur is trots op Johan en we hebben hem gefeliciteerd met een 

lekker flesje. Vrijdag zal in kleine Corona kring de plechtigheid 

plaatsvinden als Burgemeester Paans hem de versierselen uitreikt. 
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TERRAS ATV 
 

 

Beste leden, 

 

Er komen wat verwarrende weken aan met betrekking tot de Corona 

maatregelen. De overheid heeft de maatregelen conditioneel gemaakt 

aan de druk op de ziekenhuizen. Op zich snappen we dat maar het 

wordt steeds lastiger uitleggen dat terrassen bij restaurants open mogen 

en onze kantine niet. Hoe dan ook het lijkt erop dat we wellicht eind mei 

of 1 juni open mogen. Er zijn allerlei voorwaarden verbonden aan de 

consumptie zoals alleen buiten en op 1.5 meter en maximaal 2 personen 

aan een tafel.  

 

Laten we er van uit gaan dat het gaat lukken. Dat betekent dat de 

barcommissie aan de slag kan. Voorraden aanleggen en wat diensten 

plannen. Dit zal even tijd kosten maar gaat dit weekend al gebeuren.  

 

Ondertussen heb ik al menig tennistas biertje gezien in de avond maar 

we hebben het grotendeels netjes gedaan allemaal. Ons eerste koude 

biertje op het terras zal dadelijk dubbel lekker smaken. Wat zeg nu zelf, 

uit de tas of uit de tap smaakt gewoon anders! 

 

Daarom geef ik een rondje om te vieren dat we weer open gaan. Voor 

iedereen geldt, dat het eerste biertje van mij is (en als je wat anders 

drinkt ook). Ik zal een lijst neerleggen bij de bar en dan geldt voor de 

week van 1 juni dat iedereen op het terras zijn eerste biertje koud van 

mij krijgt. Als de datum niet 1 juni is maar later passen we de actie aan! 

De actie stopt zondag avond van dezelfde week.  

 

Tot snel op de velden! 

 

Victor  
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