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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 4, september 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  

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  Robin van der Mark 

   tel: 06 29413644 

   e-mail: robin@maximustennis.nl 
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VOORWOORD 
 

 

Beste leden, 

 

Wat een week hebben we achter de rug. Het hoogtepunt van het jaar is 

ons Open SNS Toernooi. Daar waar vorig jaar Corona ons wat dwars 

zat, konden we dit jaar makkelijker kijken en aan de bar staan. Iets dat 

de penningmeesters graag gezien hebben. Dit jaar was het weer ook 

prachtig met bijna zwoel najaarsweer. De toernooicommissie heeft er 

weer een spektakel van gemaakt met de deelnemers van 30 

verenigingen, 179 geplande wedstrijden en 43 super tie-breaks.  

 

Ik mag de barcommissie niet vergeten met alle hapjes en een perfecte 

planning. Het lijkt allemaal heel gewoon met zulke ervaren commissies 

maar als leden moeten we deze vrijwilligers nooit gewoon vinden. Cor 

ook bedankt, het park lag er perfect bij. 

 

We gaan ons nu opmaken voor de najaarscompetitie. Na een verloren 

voorjaar gaan de eerste competitie wedstrijden deze week starten. Let 

dus even op met vrijspelen in het weekend. Er kunnen wat banen 

geblokkeerd zijn voor de competitie. Ik noem dit omdat er een hoop 

nieuwe leden zijn en ik zie dat een aantal aardig verslaafd aan het raken 

is. Blijf allemaal vrienden uitnodigen om een keer mee te spelen. Doe 

een paar weekjes mee bij Maximus en laten we samen de club weer 

bloeien. Wij zullen nadenken over een nieuwe winteractie om dit te 

ondersteunen. 

 

Tennisschool Maximus heeft ondertussen ook alles redelijk op de 

planning. Let op, inschrijven voor lessen, ook voor als je in de hal in 

Zwijndrecht wilt lessen, gaat via de website van Tennisschool Maximus. 

Dus niet even regelen op de baan. Echt even op de site je voorkeuren 

aangeven. 
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Gedurende het najaar gaat het bestuur ook verder met investeren. 

Ondertussen hangen de heaters op het terras maar we gaan verder. We 

proberen van de winter de toiletten aan te pakken. Ook hebben we een 

tegenvaller want de koffiemachine is kapot. Aangezien onze bar 

beroemd is op Souburgh voor de lekkere koffie, gaan we die vervangen. 

 

Tot slot gaan we langzaamaan ook de financiën opmaken. We wachten 

hiervoor nog op de Wethouder Sport, om de nieuwe tarieven voor de 

baanhuur te bespreken voor volgend jaar. Hopelijk meer daarover in de 

volgende Vinkeslag. 

 

Voor nu wens ik jullie een leuk najaar. Even bijkomen van het SNS Open, 

en dan knallen in de competitie en lekker vrijspelen. 

 

Victor 
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VINKESLAG OP WEBSITE ATV 2021 
 

 

Nummer Kopij inleveren  Verschijningsdatum 

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 

 

 

Lid worden bij ATV is nog steeds in trek, dit blijkt uit het feit dat we ook 

in de 2e helft van het seizoen nog steeds nieuwe leden mogen 

verwelkomen. De nieuwe tennisschool heeft zijn aantrekkingskracht en ik 

denk ook dat alle investeringen op de vereniging inmiddels zijn vruchten 

afwerpen. Op dit moment telt de vereniging 290 leden en de magische 

300 komt steeds dichterbij, zullen we dat dit jaar nog halen? 

 

Onze nieuwe leden zijn: 

 

Senioren: 

Dhr. G Slob 

Mevr. M Abels 

Dhr. S Toom 

Dhr. L Kooijman 

Dhr. A van Schijndel 

Mevr. J van Sinttruije 

Mevr. L de Haas 

Mevr. N Bergman 

Mevr. E Duijnhouwer 

Dhr. D Roos van Raadshooven 

Mevr. N Roos van Raadshooven 

 

Junioren: 

Elijah Engelen 

Nikita de Haan 

Dakota de Haan 

Britt Roos van raadshoven 

 

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

Wilco Buitendijk, ledenadministratie 
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AFHANGBORD ETIQUETTE 
 

 

Per direct is de manier van een baan reserveren / afhangen gewijzigd. 

 

Afhangen op afstand (via de app) kan nog maar 1x per dag. 

 

Wilt u diezelfde dag nog een keer afhangen dan kan dat alleen via het 

afhangbord in het clubhuis. 

 

Het bestuur hoopt met deze manier op een meer eerlijke verdeling van 

de boekingen op met name de avonden. 
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VAN DE ATV TOERNOOI- EN COMPETITIELEIDER 
 

 

De deadline voor de Vinkeslag verliep met afloop van het ATV SNS 

OPEN 2021. Komt mooi uit om meteen even een stukje te schrijven over 

het toernooi. Daarnaast staat de competitie 2021 op het punt van 

starten en daar kunnen sommige teams nog wel wat ondersteuning 

gebruiken, maar daarover later meer.  

 

 

Het ATV SNS OPEN 2021 (editie 39) 

Het Open toernooi begon op 5 september met 16 wedstrijden en op 

zondag 12 september hebben we afgesloten met nog eens 25 

wedstrijden. Totaal zijn er 179 wedstrijden gepland, maar helaas zijn er 

door afzeggingen (met name door blessures) een aantal niet gespeeld. 

Er hebben 164 verschillende spelers meegedaan van ruim 30 

verschillende verenigingen. Het aantal deelnemers van ATV zelf was 33. 

Daarnaast waren TOP, PTC, Oudelande en Ter Steeghe de leveranciers 

van de meeste deelnemers. 

 

Gelukkig viel het mee met het weer en hebben we alleen op 

vrijdagavond en zaterdagochtend even binnen moeten zitten omdat de 

banen door de regen niet bespeelbaar waren. Gelukkig hebben we alle 

wedstrijden of kunnen verschuiven of alsnog kunnen spelen. 

 

Van de gespeelde wedstrijden was er 43 keer een derde set nodig om 

tot een winnaar te komen. Er werd dus hard gestreden om de winst. 

Van deze 43 stuks werden er 7 op de finaledag gespeeld. 

 

We hebben van de deelnemers gelukkig vooral heel veel positieve 

reacties ontvangen en daar zijn wij als commissie natuurlijk heel blij mee. 

Namens de toernooicommissie wil ik bij deze dan ook alle deelnemende 

leden nogmaals bedanken, want zonder deelnemers geen toernooi. 
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Maar natuurlijk ook de leden die tijdens het toernooi op een of andere 

manier hebben meegeholpen achter de bar, in de keuken of met het 

onderhoud. Ook door jullie kunnen wij dit organiseren. 

 

Onze conclusie als commissie is dat het weer een mooie week was met 

veel en leuk tennis, maar vooral ook een hoop gezelligheid op het park. 

Op dit moment is mij nog niet bekend wat de bijdrage in de baromzet is 

geweest, maar ik hoorde van Adrie dat de vaatjes tapbier heel erg hard 

gingen en er tot twee keer extra zijn gehaald. Ook dat ziet er dus goed 

uit…. 

 

Een drukke week hebben we daarmee weer goed afgesloten en kunnen 

we voor wat betreft het toernooi weer gaan kijken naar volgend jaar. De 

40-ste editie van het ATV OPEN. 

 

Zou ik het bijna vergeten, maar als toernooileider zou ik dit NOOIT en 

dan bedoel ik ook echt nooit kunnen doen als ik niet hulp zou hebben 

van mijn andere commissieleden Charlotte Koops, Wilco Blaak en Siebe 

Versendaal. Ook jullie dit jaar weer heel erg bedankt!!! 

 

 

Competitie 2021 

Komende vrijdag 17 september begint de tenniscompetitie weer en van 

ATV doen er 9 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. 

 

Voor nu een vermoeide maar happy groet 

 

Remco Tigelaar 

(VTL en VCL) 
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GELIJKE KANS 
 

 

Beste leden, 

 

Toen we aantraden als bestuur hebben we 9 speer punten benoemd. 

Het laatste speerpunt was dat van de sociale rol van de vereniging in de 

samenleving. Dat is belangrijk want een sportvereniging bestaat door en 

voor de gemeenschap om ons heen. 

 

Daarom zijn we bezig iets nieuws op te zetten. We hebben afspraken 

gemaakt met de gemeente om kinderen die in armoede opgroeien te 

helpen door ze te laten sporten bij ATV. Vergis je niet, een kind kan 

pech hebben of gewoonweg op een minder gunstige plek geboren zijn. 

Daar kan het niets aan doen. 

 

Tennisschool Maximus en een paar sponsoren hebben de handen ineen 

geslagen en het programma ‘gelijke kans’ opgezet. De gemeente 

selecteert kinderen en gezinnen welke een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken. Wij zorgen dat deze kinderen les kunnen krijgen en een 

sport outfitje krijgen. 

 

Op deze manier willen we proberen een tiental kinderen via sport weer 

een plek in het midden van de samenleving te geven. Dat is goed voor 

de weerbaarheid en kansen voor het kind. Het programma is net gestart 

en de eerste kinderen zijn nu aangemeld. 

 

Overigens zijn we als bestuur onder de indruk van de gemeente op dit 

gebied. Er worden goede afspraken gemaakt met de gezinnen en alles 

wordt goed gepland. Denk hierbij ook bijvoorbeeld aan zwemlessen als 

eerste behoefte. Hierna komt dan een sport als tennis aan de beurt. Er 

zijn ook verenigingen die helpen op het gebied van kunst of muziek. 
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Als je op een of anderen manier wilt helpen als vrijwilliger, bijvoorbeeld 

door een regelmatig overleg met de gemeente te doen of juist een 

extra activiteit te organiseren, meldt je ajb aan. Ook hier geldt dat het 

allemaal staat of valt met vrijwilligers. 

 

Groet, 

Victor 
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PADELBANEN 

 

 

Beste leden, 

 

We kunnen er niet omheen. We moeten even een stukje schrijven over 

de padel plannen. We kunnen als padel commissie (Remco, Siebe en ik) 

niet over het park lopen of er zijn hockeyers en voetballers en natuurlijk 

tennissers die vragen naar de plannen.  

 

Het goede nieuws is dat we in opdracht van de wethouder Sport met 

alle voorzitters een goed plan hebben gemaakt. ATV heeft een soort 

business case gemaakt, maar samen met de hockey en voetbal moeten 

we nu een eerlijke verdeling van gunsten maken. Hoe werkt dit? 

 

We zijn als sportverenigingen verenigt in een advies clubje in de GRSS 

(Gemeenschappelijke Regeling Sportpark Souburgh). De wethouders 

van Molenlanden en Alblasserdam vormen het bestuur. Nu is het zaak 

dat als er voldoende middelen zijn (die zijn er nooit) de 

sportverenigingen allemaal af en toe een investering kunnen krijgen.  

 

Zo heeft de Voetbalvereniging Alblasserdam kunstgras gekregen en de 

Atletiek een nieuwe hardloop baan. Nu denken we dat wij aan de beurt 

zijn met de aanvraag voor padel banen. Dat vindt iedereen leuk. 

We hebben het geluk dat het hockeyveld dat voor ons terras ligt, is 

afgekeurd. Dus hebben we samen met de VV Alblas en Hockeyclub 

Souburgh een plan gemaakt om de padel banen op het afgekeurde 

hockeyveld te leggen (4 aangevraagd), het hockey veld te verplaatsen 

naar het trainingsveld van VV Alblas en tot slot een nieuw veld voor de 

VV Alblas aangevraagd.  

 

Dit is een heel geschuif met velden maar we denken dat dit een goede 

oplossing is. Er zijn veel alternatieven verzonnen overigens maar dit lijkt 
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de beste. Nu gaan we zo spoedig mogelijk met burgemeester en 

wethouder zitten om de plannen voor te leggen. Dan zijn we er nog 

niet want uiteindelijk gaat het allemaal om voldoende middelen en ook 

de gemeente heeft last gehad van Corona. 

 

We houden je op de hoogte. We zijn volop bezig dus en proberen zo 

de club nog mooier te maken. Een tijdspad durf ik nu niet te geven, 

misschien volgende keer.  

 

Blijven dromen! 

 

Victor 
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PLUS VAN HOLTEN SPONSORACTIE 
 

 

Beste Leden, 

 

Zoals jullie wellicht al hebben gehoord, heeft de PLUS weer een 

sponsoractie opgezet om de kas van de lokale verenigingen of clubs 

gezond te maken. Bij de PLUS van Holten in Alblasserdam kun je 

sponsorpunten sparen, welke omgezet worden in Euro’s. PLUS van 

Holten stelt in totaal € 12.500,- beschikbaar onder alle deelnemende 

verenigingen en clubs. 

 

Je ontvangt bij elke € 10,- aan boodschappen en bij geselecteerde 

actieproducten een sponsorpunt. 

o Kras de unieke code van je voucher open en scan de QR code 

met je mobiele telefoon of ga naar plus.nl/sponsorpunten. 

o Zoek vervolgens ATV, voer de unieke code in en activeer. 

o Uiteraard is digitaal sparen ook mogelijk. Je ontvangt jouw 

sponsorpunten dan in de Plus app. Als je digitaal spaart krijgt 

ATV gelijk een sponsorpunt gratis! 

 

Hoe meer sponsorpunten jij spaart, hoe meer euro’s dat oplevert voor 

de kas van ATV! 

 

Daarnaast worden er wekelijks drie Plus Cadeaukaarten t.w.v € 75,- 

uitgedeeld. Hoe meer sponsorpunten je activeert, hoe meer kans je 

maakt. 

 

Doe mee en spaar ATV gezond! Laten we met z’n allen hier een succes 

van maken! 

 

Groeten, 

Het bestuur 



 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfskleding  

Borduren/bedrukken 

Relatiegeschenken 

www.ckborduren.nl 

info@ckborduren.nl 

06-18347333 

 


