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VAN DE VOORZITTER
Beste leden,
Weer een snaarflits in de bus, zo vlak voor de zomer. Veel activiteiten:
het Houtrust toernooi is in volle gang, het Wimbledon toernooi en het
kruikentoernooi komen eraan, en men kan zich opgeven voor de
herfstcompetitie (uiterlijk 28 juni!).
Wij hebben helaas afscheid moeten van ons erelid Ferry Peltzer. De
woorden die Rob Kool heeft gesproken tijdens de crematie, zijn
opgenomen in deze Snaarlfits.
Rest me iedereen een goede zomer(vakantie) te wensen.

Groet,

Jos
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IN MEMORIAM FERRY PELTZER 2 JUNI 2009
Vandaag zijn wij bij elkaar om afscheid te nemen van Ferry. Wij
hebben hem bijna 30 jaar gekend en in die jaren ongelooflijk veel
plezier met elkaar beleefd.
Het eerste contact vond plaats op Waldeck waar we samen bij Never
Out tennisten. Al spoedig bleek welke positie Ferry daar innam. Kort
voor mijn lidmaatschap was Ferry 13 jaar voorzitter geweest en mede
door zijn inbreng was de club tot grote bloei gekomen.
Uit de verhalen werd mij duidelijk dat hij in staat was om elke discussie
met een kwinkslag en een rake opmerking te besluiten en zo iedereen
tevreden liet zijn.
Vanwege zijn enorme verdiensten voor Never Out werd hij tot erelid
benoemd en diegenen onder u die hem als voorzitter mee hebben
gemaakt zullen onderschrijven dat hij met recht de titel van erelid
droeg; hij was een zeer prominente Never Outer en een eminent
voorzitter.
Ferry was ook een man die de mooie wijze waarop bij Never Out
tennis wordt gespeeld: “je komt naar de baan en je speelt, je hoeft
nooit af te spreken” zelf gestalte gaf.
Ik herinner mij van mijn eerste jaren bij Never Out dat Ferry degene
was die er mede voor zorgde dat nieuwe leden zich thuis voelden in de
club.
Uit die eerste contacten is een hechte vriendschap gegroeid, die niet
alleen gestalte kreeg op Waldeck, maar in vele uitjes resulteerde.
We kwamen regelmatig bij elkaar over de vloer voor gezellige
bridgeavonden, we maakten bridgeweekenden en gingen soms hele
weken met elkaar uit waarbij tennissen, fietsen en bridgen op het
programma stonden.
Mag ik u zeggen dat deze dagen voor ons
onvergetelijk zijn.
Ferry was een zeer geestige en charmante man. Mijn vrouw Wil heeft
een aantal jaren met hem op woensdagmiddag gebridged in
Walboduin en “klaagde” soms wel eens dat ze van Ferry nooit wat
mocht betalen. Hij was de heer die haar wat aanbood.
Later , toen dat bridgen was vervangen door dinsdagmiddagen bij ons
thuis kwam Ferry altijd met bloemen en gebak binnen en speelden we
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soms maar enkele spelletjes omdat we vaak diep in gesprek raakten.
Uit die gesprekken bleek ook hoe zeer Ferry de zorg van zijn drie
dochters waardeerde en hoe ongelooflijk trots hij op hen en de drie
kleinkinderen was.
Hij stak dat nooit onder stoelen of banken, maar vertelde ons dat hij bij
een van jullie ging eten, van een aanstaand bezoek of van de
dagelijkse telefonische contacten. Zelden heb ik een vader met meer
liefde over zijn kinderen horen praten.
Wij zullen Ferry heel erg missen, maar er is ook een positieve kant:
vanuit de christelijke overtuiging dat er een beter leven na de dood is,
wil ik jullie troosten met de gedachte dat Ferry zijn engel Bob weer
heeft gevonden en dat ze nu overdag weer tennissen en ’s avonds
bridgen, want zo, zeiden wij tegen elkaar, moet het in de hemel zijn.
Rob Kool
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Najaarscompetitie
Bijgevoegd bij deze Snaarflits vinden jullie de nieuwsbrief van de
KNLTB over de najaarcompetitie. Lees het goed en denk na of je mee
wilt doen. Is vooral leuk voor de jeugdleden die in het voorjaar niet
konden omdat zij op zaterdag een andere sportverplichting hadden,
want de jeugd speelt in het najaar juist op de zondag.
Wil je meedoen, geef je uiterlijk 28 juni 2009 bij Barend van
Engelenburg op, liefst met een gevuld team (= minimaal 6 personen).

Andere activiteiten voor de jeugd
De deelname van onze jeugd aan de voorjaarcompetitie is bijna
voorbij. Ik heb het iedere zaterdagmorgen naar mijn zin gehad als
wedstrijdleider: leuke wedstrijden, plezierige sfeer en sportieve teams.
En ik begreep van Jeannette Lohmann dat dit op de woensdag ook het
geval was. De resultaten voor het eerste jaar waren ook best goed.
Een team bijna kampioen en de rest ergens in het midden. Van de
deelnemers die ik gesproken heb, was het merendeel ook positief al
had men graag nog beter gescoord. Dank voor de inzet van een ieder.
Wat gaat er nog meer gebeuren voor de jeugd?
Jullie kunnen gewoon deelnemen aan de verenigingsbrede activiteiten
(zie ook de activiteitenkalender op de website www.neverout.nl) :
Wimbledon toernooi op 5 juli
Kruikentoernooi op 1 en 2 augustus (zie elders in deze
Snaarflits)
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Daarnaast willen wij het aanbod voor de jeugd verbeteren en daarbij
krijgen we hulp: we hebben een jeugdsportcoordinator van de
gemeente toegewezen gekregen. Als alles rond is zal zij zich zelf in
ons clubblad (Snaarflitsen) voorstellen. Voor nu is het goed te weten
dat zij:
jeugdactiviteiten gaat organiseren
een peiling onder jeugd en ouders gaat houden om te weten te
komen wat jullie graag zouden willen
samen met ons een jeugdplan gaat maken en gaat helpen met
het oprichten van een jeugdcommissie
en ... wie weet wat nog meer.
Zij zal naar verwachting half juni beginnen.
Ofwel: de start voor de jeugd dit jaar was goed, en er wordt aan
gewerkt om het nog beter te maken. Ik hoop dat jullie dat ook zo
ervaren, mochten jullie ideeën hebben laat het ons weten.
Barend van Engelenburg
en Jeannette Lohmann.
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VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
KRUIKENTOERNOOI
2009

ZATERDAG 1 AUGUSTUS EN
ZONDAG 2 AUGUSTUS 2009
spelen we weer om de traditionele “kruiken” gevuld met witte wijn!
Het gaat hier om een gezelligheidstoernooi (mixed). Donateurs,
introducés, ochtendleden, middagleden, weekendleden, jeugdleden
vanaf 12 jaar (evt. In overleg) enz. zijn hartelijk welkom op dit unieke
tennisfestijn.
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Jij en je partner worden willekeurig in een poule ingedeeld. Heb je
geen partner, dan zullen wij ons uiterste best doen er een voor je te
vinden, maar je mag natuurlijk ook zelf voor een introducé zorgen
(liever zelfs).
Na een zaterdagmiddag hevig zwoegen en zweten worden er voor de
zondag nieuwe poules gevormd, maar nu op basis van sterkte.
De poulewinnaars van zondag ontvangen na afloop (per stel) de fel
begeerde “kruik”. De overige deelnemers ontvangen na afloop (per
stel) een fles wijn.
Kosten :

€ 15,00 (incl. BBQ)

Inschrijven:

vanaf heden via de intekenlijst op het Never Out
Houtrust bord, of via p.berlijn@versatel.nl

Sluiting inschrijving: donderdag 30 juli a.s.
(Het is de bedoeling dat je beide dagen deelneemt)
Aanvang:
ZATERDAG 12.00 uur (uiterlijk 11.45 uur op het park aanwezig.
ZONDAG 11.00 uur,
Vergeet vooral niet voor dit weekeinde gedeeltelijke verhindering
(beschikbaar za. tot 11.00 uur, zo. na 20.00 uur) op te geven als je
aan een open toernooi deelneemt (bijv. Hanenburg).
Veel tennisplezier op beide dagen.

De Kruikencommissie
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Najaarscompetitie
De jeugdcommissie heeft het initiatief genomen om eventueel teams
voor de najaarscompetitie op te geven. Ook seniorenteams kunnen
worden opgegeven, maar dan wel als volledig team (= 6 minimaal
personen) aanmelden bij Barend van Engelenburg uiterlijk 28 juni.
Lees de bijsluiter.

WIMBLEDON TOERNOOI
ZONDAG 5 JULI 2009
Op zondag 5 juli 2009 spelen we een gezelligheidstoernooi op
Houtrust en kijken in de middag met elkaar naar de Finale van de
Heren op Wimbledon.
Iedereen is van harte welkom, met of zonder partner, want we gaan
door middel van indelen met speelkaarten de partijen vormen.
Het toernooi begint om 11.00 uur en de partijen duren 45 minuten
zodat we rond half drie met elkaar naar de finale kunnen kijken onder
het genot van.. . . . . . . .
Vooraf inschrijven hoeft niet, je kunt komen en iemand van de TC
deelt je in.
Gebruik dit toernooi om elkaar weer eens te ontmoeten en zo op een
prettige manier te tennissen en naar de wereldtoppers op Wimbledon
te kijken.
Kom dus allemaal en speel een paar leuke wedstrijden met leuke
mensen.
Zondag 5 juli om 11.00 uur
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Informatie H.T.V. Never Out Houtrust
BESTUUR
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,

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

