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Op de eerste plaats de allerbeste wensen voor 2016: veel geluk en gezondheid voor jou  
en voor iedereen in je omgeving. 
 
Tennislessen 
De leden die in 2015 lessen hebben gevolgd, krijgen binnenkort een brief om opnieuw 
in te schrijven voor lessen. Voor leden die vinden dat hun tennisvaardigheden verbe-
terd kunnen worden, ligt er in het paviljoen een inschrijfformulier. 
 
Pasjes geldig maken voor het nieuwe tennisseizoen 

Als u toestemming heeft gegeven voor automatische incasso wordt de contributie rond 15 
maart 2016 van uw rekening afgeschreven. Als u geen toestemming heeft gegeven ontvangt 
u een nota.  
Als uw betaling binnen is, kunt u vanaf maandag 21  maart 2016 met uw pasje naar het pavil-
joen komen. Het pasje wordt aan de achterzijde voorzien van een nieuwe sticker waarop 
staat het geldig is van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2017. 
 
Ledenbijeenkomst 
 
Op dinsdag 16 februari 2016 zal om 20.30 uur een ledenbijeenkomst  
worden gehouden in het paviljoen. 
 
Wij nodigen eenieder uit om van de mogelijkheid tot inspraak gebruik te maken. 
 
         De agenda ziet er als volgt uit: 
 
 Welkom en opening 
 Toelichting ontwikkeling financiën 
 Contributie en lesgelden 
 Consumptieprijzen 
 Barbeheer door seniorleden 
         -  Evaluatie 
         -  Nieuw rooster (hangt vanaf  zondag 6 
     maart 2016 in het paviljoen) 
 Pasjes geldig maken voor  
         nieuwe seizoen 
 Vrijwilligers 
 Toernooikalender 
 Clubblad, advertenties, reclamedoeken 

en sponsoring 
 Rondvraag 
 Sluiting. 
 
Het bestuur hoopt op een goede opkomst! 
 
Bardienst 
Naast de beheerder zijn er een aantal uren, 
waarop de bardienst door leden ingevuld 
wordt. Ieder lid draait 3 bardiensten. Je doet 
dit samen met een ander lid van onze vereniging. 
Op het prikbord komt het jaaroverzicht, dat ieder lid verzocht wordt om in te vullen. 
 
DRINGEND VERZOEK DAAROM: 
Wil iedere senior zijn/haar bardiensten voor 1 april 2016 invullen?    

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 
06-12702008 

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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Afgelopen jaar hebben wij als bestuur extra ingezet op het werven van vrijwilligers. 
In het vorige clubblad hebben wij hier uitgebreid over verteld. 
Wij kregen er ruim 30 vrijwilligers erbij, die allerlei hand- en spandiensten verrichten. 
Om maar enkele zaken te benoemen: klein onderhoud, schoonmaak paviljoen, lijst bar-
diensten samenstellen, organiseren/ meehelpen van toernooien, bardienst, enz. 
 
Als dank voor hun inzet organiseerden wij daarom op zondag 25 oktober   
een vrijwilligers dankmiddag. 
Iedereen werd ontvangen met een kop thee/koffie met een appelflap. 
Bakker van Iersel had ook hier weer gesponsord, zoals ook met andere toernooien dit 
jaar vaak het geval was. Een bedankje is daarom ook zeker op zijn plaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna werd er uiteraard getennist. Er waren 3 ronden, waarin je steeds met andere  
spelers/speelsters te maken kreeg.  Het weer werkte mee. Er heerste een aangename 
sfeer. Kortom, het was goed vertoeven op ons tennispark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna was het tijd voor een hapje eten: er stond een mooi buffet voor de vrijwilligers 
klaar. 
Catering Wolfs uit Berkel-Enschot had de tafels mooi opgemaakt en het geheel een 
mooie uitstraling gegeven. 
Men liet zich het buffet goed smaken. 
Er werd naar Tilburgs gebruik lekker gebuurt. Kortom, het was heel gezellig. 
Na een dankwoordje werd tegen 19.00 u de avond afgesloten. 
Het bestuur kreeg veel complimentjes voor het feit dat deze middag voor de vrijwilligers 
was georganiseerd. Het is volgens velen voor herhaling vatbaar. 
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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       
 
 
 
FITNESS ARRANGEMENT. 
Het Sportbedrijf van de Gemeente Tilburg biedt aan al onze leden – van 18 jaar en ouder – een fitness 
arrangement aan. Dit arrangement houdt in dat u voor 90 Euro per jaar kunt sporten in de fitnessruimte  
van het sportcomplex T-Kwadraat – Stappegoor te Tilburg op onderstaande openingstijden: 
Maandag t/m donderdag 07.00 – 08.30 uur en 16.00 – 22.30 uur 
Vrijdag                            07.00 – 08.30 uur en 16.00 – 21.30 uur 
Zaterdag en zondag         09.00 – 13.00 uur 
Mocht u interesse hebben ,dan kunt u op onze site het aanvraagformulier downloaden. 
 
 
Sportsokken te koop 
 
In het paviljoen hebben wij mooie sportsokken met ons logo erop te koop 
Ze kosten € 4, per paar en zijn van een goede kwaliteit. 
Aanbod: 3 paar  voor € 10,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zondag  28 februari wordt weer het jaarlijkse snerttoernooi gehouden 
Inschrijven kan tot 21 februari. 
In het paviljoen komt het inschrijfformulier te liggen. 
Daarnaast wordt er ook via de mail een formulier toegestuurd. 
Ook op de website wordt het formulier geplaatst. 
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DRAINAGE  ONDER DE TENNISBANEN. 

Al langere tijd bleef er na een fikse regenbui water op de banen staan. Na overleg met Heymans,      

het bedrijf dat het baanonderhoud tot voor kort voor zijn rekening nam en na bestudering van              

de tekeningen van de aanleg van de banen inclusief de drainagebuizen, zijn we de putten schoon   

gaan maken waarop de drainagebuizen uitkomen. Hans heeft dit samen met iemand van Heymans 

voor zijn rekening genomen. Nu zien we dat de wateroverlast grotendeels is opgelost. Echter              

er blijft nog steeds water staan op baan 5 aan de oostzijde. Dit blijven staan van regenwater na afloop 

van een bui heeft als oorzaak “het algen probleem”. Op alle banen hebben we last van algen groei.   

Op baan 5 is deze overlast het ergst. Mogelijk dat er uit de bomen en van de struiken buiten               

het tennispark, ongeregeldheden op die baan terecht komen. Ook zal, door de bomen, weinig zonlicht 

op baan 5 terecht komen, wat algen groei bevorderd. Vaker de banen vegen zal mogelijk meewerken 

de algengroei te lijf te gaan. Ook strooien we zout wat de algen aangroei niet bevorderd.                  

Door de algen is het met name op baan 5 gladder dan op de andere banen. Zolang we de algengroei 

nog niet volledig onder controle hebben, is het dus extra opletten geblazen op baan 5. 

 

 

 

 

 

   Terugblik toernooien seizoen 2015-2016 
 
Nog net voor de opening van het echte tennisseizoen in april waren er twee gebeurtenissen. 
Op zondag 1 maart het welbekende en traditionele Snerttoernooi en de afsluitende finaledag 
van de wintercompetitie.  
 
Al jaren wordt het snerttoernooi goed bezocht en heerst er 
een sportieve en gezellige sfeer. Mensen kennen elkaar en hebben er zin in met  
en tegen elkaar een balletje te slaan. Het wordt dan ook gehouden op het moment  
van de hereninstuif, al jaren een wekelijks hoogtepunt in de sportieve carrière van 
vele mannen. En gezien de wat lagere temperatuur in deze periode van het jaar,  
smaakt de snert met roggebrood des te beter ! 
 
Op zondag 29 maart was de finaledag van de wintercompetitie. Bijna alle deelnemers waren 
aanwezig om nog even wat extra punten aan het eindsaldo toe te voegen. Vaak hebben 
teams al eens tegen elkaar gespeeld en worden nu tactische vondsten ingezet om de ander af 
te troeven (links of rechts staan, veel of weinig praten en de ander op allerlei manieren aflei-
den. Door de competitie heen werden de wedstrijden gepland en bijgehouden door Guus Slui-
ter; hij deed dit weer op een leuke en duidelijke manier en verdient onze dank voor dit vrijwilli-
gerswerk. Chapeau ! 
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In april volgden de Ladies en Mens Night; beide keren grote opkomst, zowel  
bij de heren (14) als de dames (22). Ontspannen met inspanning was de insteek en 
het werden gezellige, sportieve avonden. 
Spijtig genoeg gold dit niet voor de avonden in juli. We moesten zelfs afgelasten  
door de extreem hoge en vooral benauwde temperatuur. En  twee weken later 
opnieuw afgelasting, maar nu vanwege het geringe aantal inschrijvingen (3).  
De Mens Night ging wel door, maar hier ook met slechts 8 deelnemers. 
 
Het mixtoernooi was op zondag 13 september. Ook nu weer te weinig belangstelling 
en daarom kon ook dit toernooi geen doorgang vinden. Jammer, maar helaas. 
 
In april startte weer de zomercompetitie, die de finaledag kende  
op zondag 18 oktober. 
Gelukkig wel een groot succes; veel teams hadden ingeschreven en er zijn  
erg veel wedstrijden gespeeld. Af en toe fel en spannend, maar vooral sportief  
en  gezellig vanuit de Olympische gedachte: meedoen is ….  
Wederom veel dank aan Guus voor zijn enthousiasme en  organiseren  
en het bijhouden van de standen. 
 
.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
             
 
Al met al hebben we een goed gevoel over het afgelopen 
seizoen 
en de aangeboden toernooien.  
Vaak zijn het de bekende en dezelfde  men- sen, die mee-
doen.  
Leden tennissen graag op hetzelfde moment in de week en met dezelfde  
groep bekenden, waarbij gezelligheid en ontspannen voorop staat. Niks mis mee.  
Maar het kan ook  leuk zijn om eens je blik te verruimen; andere mensen ontmoeten, 
nieuwe relaties opbouwen en op een ander moment van de week te tennissen.  
Doe je dat niet in je uppie, maar met een andere bekende of meerdere van je groepje, 
dan wordt die stap makkelijker en gezelliger: het proberen waard ?  
We zien je graag eens bij één van de komende toernooien. Je bent welkom. 
De nieuwe toernooikalender hangt binnenkort (vanaf maart 2016) 
weer in het paviljoen. 
 
Met sportieve groeten, 

Toernooicommissie TC ‘t Zand 
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