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Een hartelijk welkom aan alle nieuwe leden van tennisclub ‘t Zand. 

Wij hopen dat jullie veel tennisplezier gaan beleven. 

  

Pasjes geldig maken voor het nieuwe tennisseizoen 

Als uw betaling binnen is, kunt u met uw pasje naar het paviljoen komen. Het pasje wordt 

aan de achterzijde voorzien van een nieuwe sticker waarop staat  

dat het geldig is van 1 april 2014mtot en met 31 maart 2015. 

 

Ledenbijeenkomst 

Op dinsdag  februari 2014 hielden wij onze jaarlijkse ledenbijeenkomst  

in het paviljoen. 

 

1.OPENING 

Louis v.d.Pas heet iedereen welkom 

 

2. FINANCIEN: de financiën  en het kostenplaatje worden doorgenomen. 

 

3. CONTRIBUTIE EN LESGELDEN:  de contributie en de lesgelden worden komend jaar 

niet verhoogd. 

 

4. CONSUMPTIEPRIJZEN: de prijzen zouden dit jaar niet verhoogd worden, maar de 

inkoopprijzen (m.n.v. bier ) zijn sterk gestegen, in de loop van het jaar zal bekeken moe-

ten worden of de prijzen toch verhoogd moeten worden. 

 

5. BARBEHEER DOOR SENIOREN: loopt goed, afgelopen seizoen weinig problemen ge-

had. Een aantal mensen zal gevraagd worden om alleen bardienst te draaien of een extra 

dienst, dit i.v.m. terugloop van leden. 

 

6. NIEUWE ROOSTER: dit hangt vanaf 9 maart in het paviljoen. 

 

7. PASJES NIEUWE SEIZOEN:  er komt een nieuwe anders bedrukte sticker voor het 

komende seizoen. 

 

8. LEDENWERVING: 2 leden van het bestuur hebben een cursus gevolgd. Het is de be-

doeling dat de kinderen van de Tryout-Sport een viertal extra lessen wordt aangeboden  

voor 10 Euro, meer individueel en met een tennisleraar. Ook de ouders zullen benaderd 

worden om voor een klein bedrag een aantal lessen te nemen. Er wordt een jeugdcommis-

sie opgericht om de kinderen een aantal extra mogelijkheden te geven. Er komt ook een 

streettennis-toernooi; kinderen van 4 scholen in de wijk krijgen de in gymzaal van hun 

school tennisles, daarna zal er bij ons op de banen een eind-toernooi worden gehoude 

 

VAN HET BESTUUR 
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Samenstelling bestuur 

Penningmeester 

Louis van de Pas 

Ralph Bunchestraat 12 

5051 KX Goirle 

tel. 5349096 

  

Secretaris 

Rietje van de Ven 

Sleenerf 1 

5035 GV Tilburg 

tel. 4683338 

Beheerszaken 

Nico Donders 

Prof. Gimbrèrelaan 129 

5037 EH Tilburg 

tel. 4673290 

Ledenadministratie 

Cees v.d. Wouw 

Olijfstraat 4 

5037 EA Tilburg 

4671496 

Toernooien 

Huub van Hal 

Linatestraat 10 

5042 PP Tilburg 

5357644 

Publiciteit 

Martijn Elesen 

Herwijnenstraat 37 

5045 GP Tilburg 

5705287 

Tennisclub ’t Zand 

Paviljoen  Beneluxlaan 78  5042 WS Tilburg tel. 4684895 

Correspondentie Sleenerf 1   5035 GV Tilburg 

Website:              www.tctzand.nl 

Email:                   melesen@tctzand.nl 
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      (vervolg verslag ledenvergadering) 
 

9. NAAR MEER VRIJWILLIGERS: ook hiervoor is door 2 leden van het bestuur een 

cursus gevolgd. Er moeten meer vrijwilligers komen. De taken die er bij de tennisclub 

zijn worden geïnventariseerd.  Hier komt nog een extra vervolg op. 

 

10 TOERNOOIKALENDER: wordt doorgenomen, ongeveer hetzelfde als vorig jaar. 

 

11. CLUBBLAD, ADVERTENTIES, SPONSORING: er is een sponsoring gedaan met de 

supermarkt Plus, heeft ongeveer 150 Euro opgeleverd. Plus heeft weer een voorstel 

gedaan maar dat moet nog bekeken worden. 

 

12. RONDVRAAG: Cees van de Wouw: er MOETEN nieuwe leden bijkomen, op dit mo-

ment hebben we er 240 en dat is echt te weinig: wordt hard aan gewerkt. 

 

13. SLUITING:  de sluiting is om 21.30 uur. 
 

 
 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 

Verslag van het snerttoernooi. 

 

Na een uitermate soepel verlopende inschrijving ging het toernooi toch met  

een paar goed verbloemde hobbels en bobbels van start. 

Dit werd door de leden en de organisatie goed opgevangen. 

Na 2 rondes gespeeld te hebben, was er eindelijk de "SNERT" en voor degene die 

daar niet zo'n liefhebber van zijn, was er tomatensoep. 

Nadat de buikjes (buiken) verzadigd waren, werd er weer gespeeld: hier en daar  

een kreun en zucht want na de soep was het met een volle buik niet altijd  

even soepel spelen. 

Zelfs over het weer viel niet te klagen: daarop was het woord "snert" niet  

van toe passing. 

 

Na vier rondes was het zo ver en kon er een prijs uitreiking volgen; 

bij de dames was er geen discussie: 

1e  plaats voor Stijn , 2e plaats Audrey en de poedeltjes prijs voor Elly 

Bij de heren was de strijd pas na wat telwerk van de commissie tot een eind gekomen 

1e plaats Abder,  2e plaats voor Ger en de poedeltjes prijs voor Ad de Bruin 

Na een gezellige afsluiting konden we weer terug zien op een geslaagd toernooi 

  

groetjes Joann 
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DRINGEND VERZOEK: Wil iedere senior zijn/haar 3 bardiensten zo snel  

mogelijk invullen, wanneer je dit nog niet gedaan hebt, 

De lijsten hangen op het prikbord in het paviljoen. 

 

Website 

 

Wij hebben sinds enkele jaren een nieuwe website, die goed onderhouden wordt. 

Van een aantal evenementen worden verslagen gemaakt met foto’s die je terug kunt zien    

op de site. Enkele leden maken wellicht ook foto’s van bijzondere evenementen. 

Wanneer die leuk zijn om op de website te plaatsen, stuur ze dan op  

of neem contact op met Martijn Elesen. 

 

Op www.tctzand.nl is het een en ander na te lezen. Ook leden kunnen hun bijdrage  

leveren door een mail te sturen naar melesen@tctzand.nl       

 
 

Berichtgeving via mail 

 

Het aankondigen van toernooien, het clubblad, de ledenlijst van onze vereniging:  

dit zijn allemaal zaken die wij sinds afgelopen jaar begonnen zijn mee over de mail  

te sturen. 

Het blijkt in de praktijk echter dat wij niet iedereen bereiken. 

Dit komt omdat wij nog steeds niet van iedereen een (goed)  mailadres hebben; 

Ook merken wij dat e-mails geretourneerd worden, omdat de mailbox te vol is. 

 

Wanneer U afgelopen seizoen geen enkel bericht via de mail heeft ontvangen,  

dan is bovenstaand op U van toepassing. 

Wij verzoeken U dan om een berichtje te sturen via de website (contact) of rechtstreeks 

 via het mailadres: melesen@tctzand.nl 

 

Tennissokken 

Wij hebben de prijs voor de tennissokken aangepast. 

De prijs is verlaagd om het voor onze leden aantrekkelijker te maken. 

U kunt nu een paar tennissokken met logo van onze vereniging kopen voor € 3,00 per paar. 

De prijs voor 2 paar sokken is € 5,00 
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Op deze bladzijde houden wij U op de hoogte van de ontwikkelingen 

van de Positoos. 
 

Wilt U door middel van het sparen van Positoos Tennisclub ’t Zand  

financieel steunen? 

 

Wat zijn Positoos? 

Met Positoos spaart u snel en eenvoudig honderden euro’s per jaar  

bij de aangesloten winkeliersin uw eigen buurt. U spaart voor u zelf 

en de club in de verhouding 60%-40%. 

Als Positoos-spaarder ontvangt u een persoonlijke spaarpas met chip. 

Geef bij iedere aankoopuw pas af en de positoos worden automatisch bijgeschreven. 

U ontvangt de korting in de vorm van Positoos en u kunt gebruik maken van speciale 

acties en aanbiedingen. 

De aangesloten ondernemers zijn te herkennen aan een raam of deursticker met het 

logovan Positoos en staan op www.Positoos.nl  Ook onze sponsors (clubblad en websi-

te) nemen deel aan Positoos. Café Anvers en de Sinjoor, DA de Heijhoef, Jurgens 

Optiek en kapsalon Cas v.d. Broek zijn uw bestedingen en onze steun meer dan 

waard. 

 

1 Positoo is 1 eurocent waard. Met uw Positoos pas kunt u, indien het saldo toerei-

kend is,ook betalen. 

Meer dan 120 ondernemers in de gemeente Tilburg zijn aangesloten bij Positoos. 

De kosten voor het aanschaffen van de pas worden betaald door T.C. ’t Zand, 

mits u deze club als begunstigde aangeeft voor de 40 % van de door u gespaarde  

Positoos. 

De jaarlijkse bijdrage van de pas worden vanaf het 2de jaar verrekend met uw ge-

spaarde Positoos,het kost u dus geen geld. 

 

Als u geïnteresseerd bent en T.C. ’t Zand op deze manier wilt steunen, reageer dan  

via  een formulier in het paviljoen. 

Wij verzorgen voor het opsturen daarvan. 
 

Tussenstand positoos 

Er doen inmiddels ruim 70  leden mee. 

Zij hebben ervoor gezorgd dat TC ‘t Zand ruim € 250,- intussen heeft mogen bij-

schrijven op haar rekening.  

 

Een voorbeeld 

Elke week doen wij (familie Elesen)boodschappen bij de PLUS. 

Op onze passen gingen  6500 positoos naar de vereni- ging.  

(1 Positoo is 1 eurocent waard) = € 65,00 

 

Wanneer alle leden meedoen, verdienen wij als  

vereniging een flink bedrag!! Pagina 7 
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.Ledenadministratie 

 

Het gebruik van de nieuw ingevoerde pasjes werkt goed,. 

Wij vragen dan ook aan u zodra de pasjes weer gereed gemaakt moeten worden voor het 

nieuw seizoen 2014-2015 zelf de sticker aan de achterzijde te verwijderen,. 

Dat scheelt ons een hoop werk en u hoeft niet al te lang te wachten. 
 

Verloren pasje 

 

Het pasje blijft eigendom van de club, bij verlies zal een nieuw pasje aangemaakt            

moeten worden. 

De kosten hiervoor zijn voor aspiranten € 3,00 en voor senioren € 5,00  

en u dient er weer een pasfoto bij te voegen. 
 

Geldigheid 

Het pasje is steeds geldig vanaf 1 april tot 31 maart van het jaar daaropvolgend. 

 

Zijn er wijzigingen van telefoon, adres of email, als u dit ook aan de ledenadministratie 

doorgeeft (cene2@hotmail.com)dan kunnen we onze ledenadministratie up to date houden 

(dit gebeurt helaas te weinig). 

Ook via de website kunt U wijzigingen doorgeven. 
 

Leden werven 

 

Jullie kunnen ook bijdrage aan het ledenbestand; vraag eens rond in de familiekring,  

vrienden of collega’s of ze het leuk vinden om te komen tennissen bij tennisclub ’t zand. 

Nodig ze uit voor een introductie partijtje. 

 

Het aanbrengen van een nieuw lid  

Hier staat natuurlijk iets tegenover, als meerjarig lid van tennisclub ’t Zand:                        

geeft u een aspirant- of juniorlid op; gratis één consumptiekaart,                                              

geeft u een seniorlid op; gratis 2 consumptiekaarten. 

Bij het aanbrengen van meer dan 4 leden, dan krijgt u een eervolle vermelding                    

in het volgende clubblad. 
 

Rechtstreeks mailen met de ledenadministratie voor wijzigingen e.d kan                                   

via Cene2@hotmail.com Cees van de Wouw. 
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Try out sport 

Op  4 vrijdagen van maart/april 2014 hebben de try out sports lessen    

weer plaatsgevonden. 

Ongeveer 105 kinderen van diverse Tilburgse basisscholen hadden zich inge-

schreven voor deze lessen. Een zeer grote groep dus. 

Daarbij hadden wij de hulp van een aantal vrijwilligers van onze vereniging 

die de tennislerares ondersteunden. Een grote pluim voor deze mensen. 

Zij hebben er mede voor gezorgd dat de kinderen 4 mooie tennisuurtjes 

mochten beleven. 

Voor kinderen en ouders hebben wij flyers uitgedeeld. Op de flyer staat een 

aantrekkelijk aanbod om nog een aantal proeflessen te volgen voor een zeer 

aantrekkelijke prijs. Uiteraard hopen wij  dat veel kinderen en volwassenen 

hiervan gebruik gaan maken. 

 

 

 

 

 

 

TENNISLESSEN 2014/2015 

De lessen zijn verdeeld over maandag en vrijdag. 

Op maandag geeft Roderick les. Hij is een bekende voor ons. Op vrijdag 

hebben wij een nieuwe tennislerares in de persoon van Marlies. 

Mocht je nog lessen willen volgen, meld je dan zo snel mogelijk aan bij    

Nico Donders, telefoonnummer: 06-42337753,                                

zodat we je in de juiste groep kunnen indelen. 

Nico Donders 
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 Wintercompetitie TC ‘t ZAND 

De afgelopen periode is de wintercompetitie gespeeld. Er waren twee poules; in 

poule A deden maar liefst 9 koppels mee en in  poule B waren we met 8 koppels. 

 

 Poule B:                                                                                                                                                                    

Na een spannende strijd van zeven gespeelde wedstrijden voor ieder duo              

in Poule B bleek op het eind, dat Joann en Frank gewonnen hebben met 14 punten  

en  + 42 in games;  Marij en Nico zijn goed tweede geworden met 12 punten en +40 

in games.                                                                                                

 Poule A:                                                                                                                                                                

Ieder koppel speelde hier acht wedstrijden en als winnaars kwamen Audrey en   

Abder  naar voren; ze hebben 14 punten en in games +60  In deze poule werden  

Huub en Wilhelmien tweede met   ook 14 punten , maar +40 in games.                  

Ook spannend geweest dus.  Volgens afspraak zouden we de wintercompetitie af-

sluiten met een finaledag op zondag 23 maart Alle deelnemers werden  opnieuw op 

sterkte ingedeeld in drie poules.  Tijdens de eerste wedstrijdronde begon het te 

regenen en  viel er zelfs hagel. Dat mocht de pret niet drukken; iedereen wachtte 

geduldig in het paviljoen; trekkers kwamen voor de dag en enkele mensen maakten 

de ergste plassen vrij en we konden weer beginnen. Gelukkig werkte het weer 

daarna goed mee; de zon verscheen zelfs af en toe. Iedereen speelde die dag drie 

wedstrijden. 
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TTOERNOOI KALENDER 2013 - 2014 
TOERNOOI KALENDER 2013 - 2014 
OERNOOI KALENDER 2013 - 2014 

TOERNOOI KALENDER 20TOERNOOI KALENDER 2013 - 2014 

13 TOERNOOI KALENDER 2013 - TOERNOOI KALENDER 2013 - 2014 
201TOERNOOI KALENDER 2013 - 2014 

4 

- 2014 

TOERNOOI TOERNOOI TOERNOOI KALENDER 2014KALENDER 2014KALENDER 2014---   201520152015   

DATUM TOERNOOI UITERSTE IN-

SCHRIJFDATUM 

IN-

SCHRIJF 

GELD 

ZONDAG 

23 FEBRUARI 2014 

‘SNERT’ TOERNOOI zondag 

16 februari 2014 

€ 5,00 

ZONDAG 

23 MAART 

FINALEDAG  

WINTERCOMPETITIE 

    

ZONDAG 

6 APRIL 2014 

MIX TOERNOOI zondag 

30 maart 2014 

€ 3,00 

VRIJDAG 

16 MEI 2014 

LADIES NIGHT zondag 

11 mei 2014 

€ 3,00 

VRIJDAG 

23 MEI 2014 

MENS NIGHT zondag 

18 mei 2014 

€ 3,00 

VRIJDAG 

29 AUGUSTUS 2014 

LADIES NIGHT zondag 

24 augustus 2014 

€ 3,00 

VRIJDAG 

5 SEPTEMBER 2014 

MENS NIGHT zondag 

31 augustus 2014 

€ 3,00 

20 APRIL 2014 

t/m 

4 OKTOBER 2014 

- - - - - - 

ZONDAG 

12 OKTOBER 2014 

ZOMERCOMPETITIE 

- - - - - - - - - - - - 

           FINALE  

ZOMERCOMPETITIE 

(clubkampioenen) 

van 

dinsdag 1 april 2014 

t/m 

zondag 13 april 2014 

€ 3,00 

PER ON-

DERDEEL 

DINSDAG 

30 SEPTEMBER 2014 

DAMES 

INSTUIF TOERNOOI 

MET LUNCH 

Organisatie 

door twee dames 

  

ZONDAG 

5 OKTOBER 2014 

HEREN 

INSTUIF TOERNOOI 

‘SPEK IN DE PAN’ 

Organisatie door 

Corné Reukers en 

Arno van Iersel 

  

ZONDAG 

1 MAART 2015 

‘SNERT’ TOERNOOI zondag 

22 februari 2015 

€ 5,00 
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TOERNOOI TOERNOOI TOERNOOI KALENDER 2014 KALENDER 2014 KALENDER 2014 ---   201520152015   

 

(vervolg wintercompetitie) 

In poule A werden Huub en Rosy eerste, in poule B Annie en Herman en in poule drie    

gingen José en Pam met de ‘prijzen’ aan de haal.                                                            

Op de finaledag hebben we genoten van een heerlijke lunch;  José Reijnen verzorgt dit 

altijd op een erg smakelijke en sfeervolle manier. Onze hartelijke dank hiervoor.    

Dankzij de regelmatige terugkoppeling van standen en aankondiging van wedstrijden, 

hebben vele mensen genoten van een sportieve, spannende, maar vooral gezellige tennis-

periode in de winter.     

We danken Guus Sluijter hartelijk voor zijn  inzet en  manier van communiceren met de 

deelnemers.   Guus heeft, samen met de toernooicommissie toegezegd, dit ook weer 

voor de zomercompetitie te willen doen. De termijn van inschrijven is geopend, dus doe    

gezellig mee. We wachten af  op welke onderdelen we  genoeg inschrijvingen hebben om 

poules te kunnen maken. We houden je op de hoogte. Dank voor ieders sportieve inzet 

en gezellige deelname. 

DATUM TOERNOOI UITERSTE IN-

SCHRIJFDATUM 

INSCHRIJF 

GELD 

ZATERDAG 

14 JUNI 2014 

KINDER TENNIS  

MIDDAG 

voor kinderen t/m 16 jaar 

(clubleden) 

  

zondag 

8 juni 2014 

(Pinksteren) 

  

GRATIS 

ZONDAGMIDDAG 

14 SEPTEMBER 

2014 

ALLE LEEFTIJDEN 

TOERNOOI 

voor kind (t/m 16 jaar) met 

oom, tante, vriend 

(groot)ouder, buurman, etc 

    één persoon is clublid 

  

zondag 

7 september 2014 

  

  

GRATIS 

ZATERDAG 

27 SEPTEMBER 

2014 

KINDER TENNIS  

MIDDAG 

voor kinderen t/m 16 jaar 

(clubleden) 

  

  

zondag 

21 september 2014 

  

GRATIS 


