Maandelijks cluborgaan van de Haagse Tennisvereniging
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VAN DE VOORZITTER
Beste leden,
Vorig jaar is er veel discussie, commotie en emotie geweest over de
fusie van de tennisverenigingen Houtrust en Never Out en de
verhuizing van Never Out naar tennispark Houtrust. Nu is het zover,
het nieuwe seizoen van de nieuwe tennisvereniging Never Out
Houtrust gaat medio maart van start.
Het zal voor iedereen even wennen zijn, maar ik weet zeker dat
iedereen na de winterslaap weer verschrikkelijk veel zin heeft in veel
zonnige dagen op de tennisbaan. En het bestuur en de commissies
hebben er zin in om de fusie en de verhuizing tot een succes te
maken.
Ik hoop iedereen te mogen begroeten op de Algemene Leden
Vergadering op 6 maart a.s. en op het openingstoernooi op 15 maart.

Jos
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Bericht van René van der Kolk
Zoals de meesten van jullie weten ben ik sinds oktober vorig jaar
onder behandeling voor leukemie in het Leyenburg ziekenhuis.
Bij deze wil ik iedereen bedanken die mij heeft bezocht of op andere
wijze iets van zich heeft laten horen. Dit is een enorme steun in de
rug.
Ik zit nu in mij 3e chemokuur en de prognoses zijn goed. Het duurt
wel erg lang, iedere keer een maand het ziekenhuis in, maar goed,
het einde komt een beetje in zicht. Ik ben al geruime tijd schoon en
moet hierna nog 1 kuur in het Lumc (Leiden) voor een
beenmergtransplantatie. Dit gebeurt in april. Hopelijk kan ik jullie in
mei
of
juni
al
weer
bejubelen
op
park
Houtrust.
Alvast veel plezier in het nieuwe seizoen, tot gauw en nogmaals
bedankt.
Groeten, Rene
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VAN DE SECRETARIS
Binnenkort zal een nieuwe ledenlijst worden gepubliceerd.
De volgende leden hebben hun lidmaatschap opgezegd:
Senioren:
Eddy Cayaux, Herman Dulfer, Frank Gode, David Goulooze, Harry Greive,
André Harder, Willem Heeres, Rob Joëls, Anniek Jongerius, Willem Jongsma,
Margreet Kleyn, Tini Klukhuhn, Nico Maas, Leo Tjong A Tjoe, Janny Vis, Fer
Vree, Eveline Vree, Richard Wong en Theo vd Zeeuw
Jeugdleden:
Laura Dormalen, Luc Geene, Hugo vd Haak, Tim Jongerius, Nick Jongerius,
Sandra Plugge, Max Reijer, Paul Rijckevorsel en Thom Rijckevorsel,
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VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
OPENINGSTOERNOOI 2009
Zondag 15 maart om 12.00 uur zijn alle parkbespelers hartelijk welkom
op het openingstoernooi.
Er wordt om de 45 minuten gewisseld en het indelen gaat d.m.v.
kaarten trekken. U kunt dus ook stoppen wanneer U wilt. Het indelen
(afhankelijk van het aantal deelnemers) duurt tot 17.00 uur.
Dus laat je gezicht zien op dit gezellige toernooi van Never Out
Houtrust. Dit toernooi is voor iedereen, dus ook voor de jeugdleden.
Allemaal gewoon meedoen!!
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
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RACKET TREKKEN
=

DINSDAGAVOND ….. INDEEL - AVOND
Met ingang van 24 maart elke dinsdag !
Wat is de indeelavond?
Voor degenen die het nog niet weten: de dinsdagavond is een
MUST. En omdat nu iedereen weet dat het een MUST is, is het op de
dinsdagavond altijd berendruk en reuze gezellig, gewoon de avond om
iedereen te leren kennen en om leuk te spelen. En daar doen we het
toch allemaal voor.
Hoe werkt de indeelavond?
Elke dinsdagavond wordt er drie keer ingedeeld, te beginnen om 18.45
uur. Van elk lid is er een kaartje en de kaartjes van de aanwezige
leden worden verzameld en door Joop Jansen op een bord ingedeeld.
Wil je meedoen, dan moet je 10 minuten voor het begin tijdstip
aanwezig zijn, dus 18:35 uur, 19:20 uur, en 20:05 uur
De indeler, Joop dus, zorgt er voor dat een beetje gelijkwaardige
koppels op een baan komen te staan. Nadat de koppels zijn gevormd
gaat men op de wisseltijd naar de aangewezen baan om zijn of haar
wedstrijd te spelen. Na 45 minuten wordt er afgefloten en gaan de
volgende koppels de baan op.
Het bestuur wenst iedereen veel tennisplezier op deze avonden.
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CLUB KAMPIOENSCHAPPEN SINGLE 2009
Voor senioren en jeugdleden.
Van maandag 16 maart t/m zondag 22 maart 2009.
SPEELTIJDEN
Iedere werkdag vanaf 17.00 uur, eventueel (voor de jeugd) ook
overdag. Op zaterdag en zondag vanaf 09.00 uur
NB Tijdens het toernooi zal er beperkt vrij gespeeld kunnen worden.
N.a.v. het aantal inschrijvingen wordt door de technische commissie
bepaald of er een A en/of een B schema komt met een verliezerronde
of een poule, waarin men meerdere wedstrijden speelt. Er zal zoveel
mogelijk met de speelsterkte rekening worden gehouden.
De wedstrijden worden per e-mail doorgegeven aan de deelnemers.
INSCHRIJFFORMULIER (separaat bijgevoegd)
Zo volledig mogelijk de verhinderingen op het inschrijfformulier
aangeven. Alleen met deze verhinderingen zal bij de planning
rekening worden gehouden. Bij verhinderingen die niet op het formulier
vermeld zijn, kan dit leiden tot het schrappen van deelname indien de
voortgang van het toernooi dit vergt.
Verhinderingen in het finale weekend (21/22 maart) worden niet
geaccepteerd.
INSCHRIJFGELD
Het inschrijfgeld van € 7,- moet voor aanvang van de eerste wedstrijd
worden voldaan. Na elke wedstrijd dient men zich bij de
wedstrijdleiding te melden.
Sluitingsdatum inschrijving: 8 maart a.s.
Heeft u 13 maart nog geen bericht gehad wanneer u moet spelen,
neem dan contact op met de TC.
De TC is tijdens de clubkampioenschappen te bereiken op:
06-53459452.
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COMPETITIE 2009
Start op zaterdag 4 april, woensdag 8 april en voor de zondagteams op maandag (2e Paasdag) 13 april
De AANVOERDERSBIJEENKOMST zal gehouden worden op zondag
22 maart om 12.00 uur (tijdens de finale dag van de
clubkampioenschappen).
Indien
de
aanvoerder(ster)
(zie
teamsamenstelling) niet in de gelegenheid is deze bijeenkomst bij te
wonen, dan verzoeken wij om een andere afgevaardigde van het team
te sturen.
Aanvangstijden.
De thuiswedstrijden vangen aan op:
woensdagmiddag voor de jeugd om 13.30 uur.
zaterdagochtend voor de jeugd om 09.00 uur
zaterdagmiddag voor de senioren om 13.00 uur.
zondag voor de damescompetitie om 10.00 uur.
Men dient uiterlijk
aanwezig te zijn.

een half uur voor aanvang van de wedstrijd

Per competitieteam wordt een bijdrage verlangd van € 80 voor
wedstrijdballen. De aanvoerder wordt verzocht deze bijdrage met de
penningmeester af te rekenen.
Zodra alle gegevens bekend zijn, zal een volledig wedstrijdprogramma
worden gepubliceerd.
Na elk speelweekend zal op de website een verslag per wedstrijd
worden gepubliceerd. De aanvoerder wordt verzocht te regelen dat
deze verslagen tijdig (uiterlijk op de maandag na de wedstrijddag) naar
houtrust@neverout.nl worden gemaild. De wedstrijden van dat
weekend en het wedstrijdprogramma voor het komende weekend
worden ook gepubliceerd op het bord in het paviljoen en op de
website.
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Tot Slot
De Technische Commissie is verantwoordelijk voor de
teamopstellingen. Mochten er invallers nodig zijn tijdens de competitie,
dan kan de aanvoerder/ster zelf een invaller voorstellen en daartoe
overleg plegen met de TC leden, dit i.v.m. de reglementen van de
KNLTB.
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SAMENSTELLING COMPETITIETEAMS 2009
WOENSDAG MIDDAG
Gemengd t/m 13 jaar, 1 kl:
Jongens t/m 13 jaar, 1e kl:
Merel Lohmann (aanvoerder)
Jesper Gieben (aanvoerder)
Celine Vastenhoudt
Dion v.d. Riet
Noah Frinkling
Yannick Berg
Sten Kasman
Vincent Nagel
Jaap Schoen
e

e

Meisjes t/m 17 jaar, 2 kl:
Emma Edel (aanvoerder)
Elbrich de Jong
Claudia Parker-Verboom
Misha Quik-Tomasieux
Yentle Scholtes

ZATERDAG MORGEN
Jongens t/m 17 jaar, team 1, 3e kl:
Frank Toet (aanvoerder)
Robert Crone
Han de Jong
Dennis Marijnissen
Jesper v.d. Zwan

ZATERDAG MORGEN
Jongens t/m 17 jaar, team 2, 3e kl:
Jongens t/m 17 jaar, team 3, 3e kl:
Edwin van Nooten (aanvoerder)
Joost Vrolijk (aanvoerder)
Amith Badrie
Willen v.d. Gaag
Kristiaan v.d. Riet
Yari van Bekkum
Marc Schotman
Nick van Wietmarschen

ZATERDAG MIDDAG
Gemengd team 1, 3 klasse:
Heren team 1, 3e klasse:
Karel Hemmes (aanvoerder)
Erik Aardema
Stefan Brzozowski
Juliette d’Hollosy
Sander Klijnstra
Saskia van Raad
Roel Polmans
Noud Neervoort
Jeroen Rietjens
Hans Pronk
Kim Sanders
Thijs Slippens
Edward Wolthuis
e
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Heren team 2, 4 klasse:
René Gode (aanvoerder)
Peter Berlijn
Nico v.d. Heetkamp
Erik Kabelaar
Maarten Suderee

ZATERDAG MIDDAG
Heren team 3, 4e klasse:
Jan Clemenkowff (aanvoerder)
Hans Bongaertz
Rinaldo Nieuwenburg
Evert Pommer

ZATERDAG MIDDAG
Heren 35+, team 1, 1e klasse:
Ton Heijneman (aanvoerder)
Peter Meijer
Nico Mourits
Ruud Nieuwenburg
Theo Tegelaers

e

Dames team 1, 2 klasse
Jos Bakker (aanvoerder)
Marijke Brugmans
Lia vd Linden
Maxime Koning

ZONDAG
Dames team 2, 3e klasse:
Ineke Gilbert (aanvoerder)
Annemarie Haug
Gees M. Hoenderken
Marjon Koenekoop
Jeannette Lohmann
Ien Ubaghs

Reserve dames: Marianne Suderee
Reserve heren: Kees Jan Bongaertz, Valentijn Frinking Albert v.d. Kroon, Jaro
Tkauz en André Verkolf,
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Informatie H.T.V. Never Out Houtrust
BESTUUR (voorstel voor ALV 6 mrt 2009):
Jos Bakker

Voorzitter

Tel. 070 – 3686921

Jan Clemenkowff

Secretaris

Tel. 0174 – 212655

Julianastraat 88,

2685 BD POELDIJK

Penningmeester

Tel. 070 – 3978523

Giro:

tnv H.T.V. "Never Out"

Evert Pommer

1557884

Barend van Engelenburg

Jeugd

Rob Kool

Technisch Commissaris

Overige bestuursleden

Renée Elzinga, Heleen Bol

Technische commissie

Rob Kool, Marianne Sudderee, Lilian Berlijn,
Janette Lohman, Barend van Engelenburg

Email adres

houtrust@neverout.nl

Web site

www.neverout.nl
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Tel. 070 – 3231271

