1

2

Wilgenplein 12
2951 EM Alblasserdam

ALBLASSERDAMSE TENNISVERENIGING A.T.V
Opgericht
Koninklijk goedgekeurd
Tennisbanen
Telefoon
www.tennisvereniging-atv.nl

: 11 maart 1959
: 12 april 1960
: Sportpark 'Souburgh'
: 078-6913025

Vinkeslag nummer 2, mei 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
ledenadministratie

Wilco Buitendijk
Van Nesplantsoen 5, 2951 CS
Alblasserdam, tel: 06 10001405
e-mail: ledenadministratie@tennisvereniging-atv.nl

Functionaris
afhangbord

Wilco Buitendijk
Van Nesplantsoen 5, 2951 CS
Alblasserdam, tel: 06 10001405
e-mail: ledenadministratie@tennisvereniging-atv.nl

Functionaris
Seniorentennis

Siebe Versendaal
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
juniorentennis

Siebe Versendaal
Oranjelaan 20, 2969 AW
Oud-Alblas, tel: 06 20847488
e-mail: siebeversendaal@gmail.com
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Functionaris
tenniskids

Siebe Versendaal
Oranjelaan 20, 2969 AW
Oud-Alblas, tel: 06 20847488
e-mail: siebeversendaal@gmail.com

Functionaris
seniorentennis

Adrie Elkhuizen
Blokweerweg 62d, 2953 AD
Alblasserdam, tel: 06 30084691
e-mail: a3elkhuizen@gmail.com

Functionaris
accommodatie

Tineke Labee
De Vang 34, 2954 PA
Alblasserdam, tel: 078 6917102
e-mail: adti.waal@ziggo.nl

Functionaris
redactiecommissie

Noortje Korteweg
West Kinderdijk 103, 2953 XP
Alblasserdam, tel: 06 50266870
e-mail: noortjekorteweg@hotmail.com

Tennisschool
clubtrainer

Maximus Tennis
Robin van der Mark
tel: 06 29413644
e-mail: robin@maximustennis.nl
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VOORWOORD
Beste leden,
Het wachten is beloond! Het is lekker warm en volgende week gaat het
ouderwets heet worden. De echte gravelspelers maken zich op voor
mooie wedstrijden waarbij gravelstof in de lucht hangt. Mooier kan het
niet.
Voor het bestuur zijn er op verschillende punten andere tijden
aangebroken. Ten eerste is wethouder Kraijo weg en heeft ook de
ambtenaar sport opgezegd. Het betekent nieuwe relaties aangaan met
nieuwe ambtenaren om zo goed mogelijk onze belangen te behartigen.
Deze week heb ik de eerste kennismaking. Ten tweede is COVID zo
goed als klaar. Dat gezegd hebbende denkt Johan nog een laatste
mooie subsidie binnen te harken dit seizoen. Ten derde zijn de toiletten
af en moeten we nieuwe plannen gaan maken om het park te
verfraaien. Echter eerst moeten we weer financieel iets aansterken.
Op het punt van padel gaat het moeizaam. Ik ben eerlijk. De ambtenarij
heeft minder haast dan wij. We hebben echter niet stil gezeten. Er komt
deze maand een grondonderzoek, we hebben binnenkort een offerte
en we hebben een netwerkje van andere parken waar men al dezelfde
project problemen heeft opgelost. Kortom, we gaan dadelijk vast ineens
sneller zei uw altijd optimistische voorzitter.
Ik wil iedereen oproepen introducees mee te nemen. Ga lekker met een
vriend of vriendin spelen en maak ze enthousiast. Wilco heeft mooie
aanbiedingen en de tarieven zijn sowieso verlaagd. We moeten echt
proberen wat leden te werven samen.
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Langzaam aan komen de toernooien er ook aan. Schrijf je eens in en
probeer het gewoon. Voor iedereen is er een niveau. Een potje spelen is
toch echt het leukst. Winnen of verliezen maakt minder uit maak ik
mijzelf altijd maar wijs.
Hoe dan ook, het mooiste deel van het seizoen komt er aan. Mis het
niet!
Victor
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VINKESLAG OP WEBSITE ATV 2022
Nummer
3
4
5

Kopij inleveren
13 juni
5 september
14 november

Verschijningsdatum
Tussen 20 en 24 juni
Tussen 12 en 16 september
Tussen 21 en 25 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 is al even bezig en de eerste nieuwe leden hebben zich
gelukkig al weer gemeld. Nog geen grote aantallen maar ieder lid is
welkom. Verder heb ik helaas toch nog wat leden moeten uitschrijven
op het laatste moment vanwege persoonlijke situaties.
En heeft iedereen het afhangbord al weten te vinden ? Dit is verplaatst
naar het halletje richting de dameskleedkamer. Afhangen kan natuurlijk
ook via de app, lukt het niet of is je loginnaam kwijt, laat het even weten.
Ook dit jaar hebben we weer de aanbieding voor nieuwe leden, 125
euro voor volwassenen en 50 euro voor junioren. Inschrijven graag
direct via onze website zodat ik alle details compleet bij elkaar heb
staan.
Onze nieuwe leden zijn:
Senioren:
Dhr. J de Wit
Dhr. Y Gradinarov
Mevr. J van Maren (competitielid)
Dhr. M de Ruiter

Wij wensen u een gezellige tijd bij A.T.V. ,
Wilco Buitendijk,
ledenadministratie
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TENNISSCHOOL MAXIMUS
Zoals velen van jullie inmiddels al weten heeft Robin wegens fysieke
klachten het tennisleraarschap helaas op moeten geven. Wij vinden het
natuurlijk erg jammer, omdat we Robin een erg fijn persoon vonden die
bovendien goede lessen verzorgde bij ATV. Wij wensen Robin enorm
veel succes bij zijn herstel en hopen dat hij buiten het tennissen ook een
mooie toekomst tegemoet gaat.
Met het uitvallen van Robin, viel ook de rol van hoofdtrainer van ATV
die bij hem belegd was weg. Deze rol zal dit seizoen vervuld worden
door Jannick Lupescu. Dion Westerkamp zal de jeugd van ATV onder
zijn hoede nemen.
Voor vragen rondom de tennisschool en de lessen zullen zij jullie
primaire aanspreekpunt zijn. Hieronder zijn de contactgegevens te
vinden.
Jannick Lupescu
M: 06 83 56 68 50
E: jannick@maximustennis.nl
Dion Westerkamp
M: 06 14 54 69 01
E: dionwesterkamp26@hotmail.com
Het makkelijkst is even een appje sturen. Mochten jullie overige vragen
hebben rondom de tennisschool, twijfel dan ook niet om contact op te
nemen met Victor of Siebe.
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UPDATE JEUGD- EN TECHNISCHE COMMISSIE
We zijn stapje voor stapje aan het kijken hoe we de jeugd zo goed
mogelijk kunnen bedienen bij ATV. Hiervoor hebben we op 30 maart
een ouderavond ingepland en op 22 april een vervolgbijeenkomst
gehouden specifiek voor de inrichting van de vrijdagtrainingen.
Hieronder vind u een kort verslag samengevat in een aantal punten.
o

o

o
o
o
o

Herinrichting vrijdagmiddag trainingen:
o Muziek aan tijdens de trainingen maakt het gezelliger
o Op de vrijdag vooral oefeningen doen in wedstrijdvorm
met punten
o Introductie looptrainingen
o Alternatieve activiteit zoals bowlen of film kijken bij slecht
weer
o Na de training samen eten, waarbij ouders om de
beurten de verzorging van het eten op zich nemen
o Vriendje of vriendinnetje meenemen naar de training als
introducee bijvoorbeeld eens per maand
Blijven inzetten op het aanleggen van 4 padelbanen op het
grasveld tussen de hockey en de tennis (we hebben inmiddels
akkoord gekregen om het bodemonderzoek te mogen starten).
De informatievoorziening kan verbeterd worden, bijvoorbeeld
info rondom competitie op een A4tje vatten.
Ander soort activiteiten organiseren, zoals disco avond, glow in
de dark tennis, etc.
Uitwisselingen en samenwerking inventariseren met andere
verenigingen als PTC en Hiaten.
De taken van de JC zo veel mogelijk verdelen, hiervoor zijn
meer vrijwilligers nodig zodat iedereen een kleine taak op zich
kan nemen.
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Mochten er nog meer ideeën zijn dan horen we die graag. Nog liever
breiden we onze poule met vrijwilligers zoveel mogelijk uit zodat we de
initiatieven gemakkelijker kunnen realiseren.
Groeten,
Siebe
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UPDATE VOORJAARSCOMPETITIE
De competitie is in volle gang. Hierbij een korte update van de
prestaties van onze ATV teams.
Vrijdagavond:
o Team Ciska staat 2e, op 2 punten achterstand van de nummer 1,
maar met een wedstrijd minder gespeeld.
o Team Sjoerd staat 2e, met slechts 1 punt achterstand op de
nummer 1.
o Team Henri staat 4e.
o Team Adrie staat gedeeld 5e.
Zaterdag:
o Team Charlotte staat 5e.
o Team Siebe staat 2e, met 2 punten achterstand op de nummer
1.
o Team Amber staat 5e.
o Team Johan staat 3e, met 4 punten achterstand op de nummer
1.
o Team Remco staat 5e.
Zondag (jeugd):
o Team Laura staat 4e, met 6 punten achterstand op de nummer 1
en een wedstrijd minder gespeeld.
o Team Jorrit staat 8e.
Allemaal lekker bezig en wellicht dat we een aantal kampioenen mogen
huldigen!
Groeten,
Siebe
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INSCHRIJVEN ATV TOERNOOIEN GEOPEND
De inschrijvingen voor onze clubkampioenschappen (jeugd en senioren)
zijn weer geopend, evenals de inschrijvingen voor ons ATV Open Jeugd
toernooi en het ATV SNS Open toernooi. Onderstaand vind je de
gegevens en de links om in te schrijven. Leuk als jullie allemaal
meedoen!
Clubkampioenschappen:
11 juli t/m 17 juli 2022
Klik hier om je in te schrijven
ATV SNS Open toernooi:
3 september t/m 11 september 2022
Klik hier om je in te schrijven
ATV Open jeugdtoernooi:
18 juni t/m 26 juni 2022
Klik hier om je in te schrijven
Mocht je vragen hebben over een of meerdere van deze toernooien,
kun je het beste contact opnemen met Remco of mijzelf.
Groeten,
Siebe
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ACTIVITEITENKALENDER
De activiteitenkalender voor 2022 hangt inmiddels in het clubhuis, maar
hierbij ook nog een keertje in de Vinkenslag. Voor vragen, schroom dan
niet contact op te nemen met Siebe.

20

Bedrijfskleding
Borduren/bedrukken
Relatiegeschenken
www.ckborduren.nl
info@ckborduren.nl
06-18347333
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