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VAN DE VOORZITTER
Beste leden,
Bevroren sloten, olympische winter spelen, witte tennisbanen, absoluut
geen weer om te denken aan buiten tennissen. Maar toch is er een
verandering waarneembaar: de dagen worden langer en planten
komen weer een kijkje nemen boven de donkere aarde. Voortekenen
voor een nieuwe lente, gekker nog, over een maand is het
buitenseizoen gestart! En er komt een heuse laddercompetitie! U leest
er meer over in deze Snaarflits.
De technische commissie heeft alles al voorbereid, aan u om het
tennisracket op te nemen, mee te doen met het openingstoernooi op
14 maart en u op te geven voor de single clubkampioenschappen.
De jeugdcommissie heeft een uitgebreid programma opgesteld, voor
de jeugd natuurlijk. Ziet er fantastisch uit, om jaloers op te worden, zou
ik......ik voel me nog wel jong.......zo oud ben ik toch ook
niet......misschien moet ik gewoon meedoen met de muziekquizzzz op
20 maart, heeft ook een mooi affiche.
Groet,

Jos
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VAN DE SECRETARIS
De KNLTB pasje zullen worden opgestuurd naar het huisadres zodra
uw betaling is ontvangen. Let op het pasje heeft u straks nodig om te
kunnen afhangen!

VAN DE DINSDAG-INDEELAVOND JOOP
Ja, er gaat weer ingedeeld worden door Joop op de dinsdagavond,
mag u niet missen. De eerste indeelavond begint:

6 april om 18:35 uur
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.
PS Joop is niet omkoopbaar, maar hij lust op zijn tijd wel een biertje!
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VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
Nog even en het nieuwe tennisseizoen gaat weer beginnen. Wij zijn er
alvast klaar voor! Op deze en de volgende pagina‟s wordt het één en
ander uiteengezet over de aankomende activiteiten.
Met ingang van dit nieuwe seizoen zijn Theo Tegelaers en René Gode
lid geworden van de Technische Commissie (TC). Hiermee komt het
aantal leden op 5, met dien verstande dat Rob Kool en Lilian Berlijn na
vele jaren van organiseren aangegeven hebben aan het einde van dit
seizoen te willen stoppen met hun TC activiteiten.
De TC is verantwoordelijk voor de indeling en aanmelding van de
competitieteams.
Met ingang van dit seizoen zal er, voor wat de activiteiten betreft,
onderscheid gemaakt gaan worden in jeugd en senioren. Er zullen dan
ook aparte agenda‟s komen, waardoor het voor een ieder duidelijk
moet worden welke activiteit wel of niet op hem/haar van toepassing is.
Theo Tegelaers zal samen met de jeugdcommissie de activiteiten van
de jeugd gaan organiseren, terwijl Rob Kool, Lilian Berlijn, Marianne
Suderee en René Gode de activiteiten voor de senioren zullen doen.
OPENINGSTOERNOOI 2010
Op zondag 14 maart om 12.00 uur zijn alle parkbespelers weer van
harte welkom op het jaarlijkse openingstoernooi. Er wordt om de 45
minuten gewisseld en het indelen gaat d.m.v. kaarten trekken. U kunt
stoppen wanneer u wilt. Het indelen duurt tot 17.00 uur (afhankelijk
van het aantal deelnemers). Dus laat je gezicht zien op dit gezellige
toernooi van Never Out Houtrust. Dit toernooi is er voor iedereen, dus
ook voor de jeugdleden. Allemaal gewoon meedoen! Aan deelname
zijn geen kosten verbonden. Indien 14 maart om wat voor reden dan
ook niet kan doorgaan, dan zal het openingstoernooi verschoven
worden naar 21 maart.
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SINGLE SENIOREN 2010
De clubkampioenschappen single senioren zullen plaatsvinden van 13
t/m 21 maart 2010. Tijdens de clubkampioenschappen zal er beperkt
vrij gespeeld kunnen worden.
Speeltijden
Iedere werkdag vanaf 17.00 uur. Op zaterdag en zondag vanaf 09.00
uur. 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)
Indien u mee wilt doen verzoeken wij u uw verhinderingen zo volledig
mogelijk aan te geven, opdat bij de planning hiermee rekening
gehouden kan worden.
Verhinderingen die niet op het formulier vermeld zijn, kunnen leiden tot
het schrappen van deelname, indien de voortgang van het toernooi dit
vergt.
Verhinderingen in het finale weekend (20/21 maart) worden niet
geaccepteerd.
Sluitingsdatum inschrijving: 1 maart a.s.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,- welke men voor aanvang van de eerste
wedstrijd moet voldoen. Na elk gespeelde wedstrijd dient men zich bij
de wedstrijdleiding te melden. Indien u 11 maart nog geen bericht hebt
gehad wanneer u moet spelen, neem dan contact op met de TC. De
TC is tijdens de clubkampioenschappen te bereiken op: 06-53459452.
COMPETITIE 2010
De start van de competitie is op zaterdag 3 april, op woensdag 7 april
en voor de zondagteams op 11 april. De aanvoerderbijeenkomst zal
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gehouden worden op zondag 21 maart om 12.00 uur tijdens de finale
dag van de clubkampioenschappen senioren. U krijgt dan een envelop
met alle relevante stukken. Indien de aanvoerder(ster) niet in de
gelegenheid is deze bijeenkomst bij te wonen, dan verzoeken wij om
een andere afgevaardigde van het team te sturen. Het is dus erg
belangrijk dat er iemand van het team aanwezig is.
Aanvangstijden
De thuiswedstrijden vangen aan op:
Zaterdagmiddag voor de senioren om 13.00 uur;
Zondag voor de jeugdcompetitie om 10:00 uur;
Zondag voor de damescompetitie om 10.00 uur.
Men dient uiterlijk een half uur voor aanvang van de wedstrijd
aanwezig te zijn. 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 er een
competitiebulletin verschijnen. De aanvoerder(ster) wordt verzocht te
regelen dat de verslagen tijdig (uiterlijk op de maandag na de
wedstrijddag) naar houtrust@neverout.nl worden gemaild. Het
competitiebulletin zal ook op het bord in het paviljoen komen te
hangen.
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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INDELING COMPETITIETEAMS 2010

Gemengd senioren 1

Heren 1
Heren 2
Heren 3
Heren 4
Heren 5

Dames 1

ZATERDAG
Juliette „d Holosy, Camille Polak, Dorien
Schouten, Karel Hemmes, Noud Neervoort,
Hans Pronk
Gerard Benering, Jan Clemenkowff, Rinaldo
Nieuwenburg, Evert Pommer, André Verkolf
Stefan Brzozowski, Donald Nagel, Jeroen
Rietjens, Kim Sanders, Thijs Slippens
René Gode, Nico v.d. Heetkamp, Adriaan
Suderee, Maarten Suderee
Erik Aardema, Arend-Tjaerd van Dijk, Sander
Klijnstra, Roel Polmans, Edward Wolthuis
Jelmer van Binsbergen, Willem van
Dusseldorp, Theo Tegelaers, Frank Toet,
Gerard Vlaar, Tjade Wijga
ZONDAG
Faye Fartoux, Monique Lap, Karthina van
Lochem, Nicoline Kok, Marianne Suderee,
Lonneke Zandbergen

Jongens 1

Willem v.d. Gaag, Dennis Marijnissen, Edwin
van Nooten, Marc Schotman, Joost Vrolijk,
Jesper v.d. Zwan
Reserve
Hans Bongaertz, Nico Mourits, Sanne Wierda
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LADDERCOMPETITIE
In de ledenvergadering van 20 november j.l. werd door Hans Pronk
voorgesteld om een laddercompetitie binnen de vereniging Never Out
– Houtrust te houden. De bedoeling hiervan is dat mensen van de
vereniging elkaar beter gaan leren kennen. Via deze weg gaan we
onderzoeken of er genoeg animo voor deze competitie is, zodat we
met ingang van het nieuwe seizoen hiermee kunnen beginnen.
Wat is een laddercompetitie?
De laddercompetitie is een tennis
uitdaagsysteem, waarbij spelers elkaar
–
volgens
bepaalde regels
–
individueel (of als dubbel) kunnen
uitdagen tot een officiële tennispartij
met als doel steeds hoger op de
“ladder” te komen. Er zijn verschillende
modellen mogelijk. Wij zullen kiezen
voor het z.g. „piramidemodel‟. Je kunt
alleen vertikaal uitdagen: van onder
naar boven.
Voorbeeld van de ladder
Trede 1
Trede 2
Trede 3

Persoon D

De Topper
Persoon B
Persoon F

Persoon A
Persoon E

Persoon C
Persoon G

Persoon H

Bij de start van de laddercompetitie staan de namen van de spelers in
een „ladder‟ opgesteld. Als na het spelen van een wedstrijd de
volgorde op de ladder verandert, wordt deze gepubliceerd in het
paviljoen van Houtrust, zodat men kan zien wie de ladder aan het
beklimmen dan wel aan het afdalen is.
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Inschrijven:
Om mee te kunnen doen met de laddercompetitie en om de animo te
peilen zal er in het paviljoen van Houtrust inschrijvingslijsten komen te
hangen. Op deze lijst(en) dien je je voornaam, achternaam, man of
vrouw, telefoonnummer (liefst mobiel), je emailadres en bij de dubbels,
je partner te noteren. Bij voldoende inschrijvingen zal in 2010 de
laddercompetitie van start gaan.
Het succes van de laddercompetitie wordt bepaald door de
deelnemers…..dus schrijf je in en beklim de ladder!!!!
Spelregels
Kijk op de ladder in het paviljoen en kies iemand uit de rij boven je
waartegen je wilt spelen.
Stuur hem of haar een e-mail of pak de telefoon.
Samen met je tegenstander bepaal je een dag en een tijdstip
waarop je de wedstrijd gaat spelen (binnen 2 weken).
Meld de wedstrijd aan bij de laddercoördinator via e-mail of
telefoon.
Vermeld je eigen naam, de naam van de uitgedaagde, datum
en tijdstip van de wedstrijd in de e-mail!
Zorg zelf voor ballen en hang de baan af met je pasjes.
Speel een gewone wedstrijd: om 2 gewonnen sets met een
tiebreak bij 6-6.
Na de wedstrijd meldt de uitdager de uitslag binnen 3 dagen
aan de laddercoördinator. Deze zorgt ervoor dat het resultaat
van de wedstrijd wordt verwerkt in de ladder.
Wint de uitdager, dan wisselen de spelers van plaats op de
ladder. Verliest de uitdager, gebeurt er niets.
Wat ook mogelijk is:
Als je een half jaar geen wedstrijd hebt gespeeld, moet je een
stapje terug: je zakt automatisch één of meer rijen op de
ladder. De laddercoördinator bepaalt wie de opengevallen
plaats inneemt.
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Als je meteen gaat spelen, hoef je de wedstrijd niet persé eerst
aan te melden, maar mag je ook in één keer de wedstrijd met
uitslag melden aan de laddercoördinator.

De kleine lettertjes...
Als een aangemelde wedstrijd niet binnen 14 dagen wordt
gespeeld, vervalt de wedstrijd en kunnen beide spelers weer
worden uitgedaagd door anderen.
De wedstrijd kan niet gespeeld worden als er andere
activiteiten gepland zijn.
Houd rekening met de trainingstijden van de tennisschool, want
de tennislessen gaan voor.
Als een uitgedaagde speler niet binnen 2 weken de uitdaging
kan aangaan, wisselt hij/zij van positie in de ladder met de
uitdager.
Wanneer je iemand hebt uitgedaagd en niet hebt gewonnen,
mag je niet direct dezelfde speler weer uitdagen. Eerst moet je
een andere ladderwedstrijd spelen!
Dit geldt ook als je uitgedaagd bent en verloren hebt: je kunt
niet direct degene uitdagen waar je net van hebt verloren. Eerst
een andere wedstrijd spelen (of in het geval je de topper was,
eerst wachten tot de nieuwe topper een andere wedstrijd heeft
gespeeld).
Komt één van de twee spelers zonder bericht niet opdagen op
het afgesproken tijdstip, verliest hij of zij de wedstrijd.
Tijdens een ladderwedstrijd kun je niet afgehangen worden
door andere leden.
Leden die zich na de start van de laddercompetitie aanmelden,
zullen zo snel mogelijk ingepast worden in de ladder.
Uiteraard zijn de spelregels voor de dubbels gelijk, alleen dient men
met meer mensen rekening te houden alvorens af te spreken.
Tenslotte
De ladder begint met de beginnende leden bovenaan en de
gevorderden onderaan. Aan de gevorderden de taak de inhaalrace in
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te zetten. Welke beginnende leden houden het langste stand? Als de
uitdager wint, dan komt hij/zij op de plaats van de (hogergeplaatste)
tegenstander terecht: haasje over. De verliezer en alle tussenliggende
deelnemers zakken een plaats op de ladder. Om hoog te eindigen
moet je dus niet alleen winnen, maar ook vaak winnen!

VAN DE JEUGD COMMISSIE

Jeugdleden Opgelet!!
Hallo Allemaal,
Het tennisseizoen zit er weer aan te komen. Op zondag 14 maart is er
alweer het openingstoernooi op Houtrust. Dit is voor jong en oud, dus
als je al lang geen racket meer vast hebt gehad, is dit het moment om
dat weer eens te doen!
Voor komend seizoen hebben wij van de jeugdcommissie (Theo,
Frank, Maxime en Marianne) een hele hoop leuke activiteiten gepland
staan. Hieronder staat het overzicht welke je alvast in je agenda kunt
zetten.
Woensdag middag tennis t/m 12 jaar
Voortaan is er voor de jeugd t/m 12 een speciale tennismiddag op
woensdag. Je kunt dan gewoon naar het park komen en dan worden
er door Frank of misschien iemand anders van de jeugdcommissie
wedstrijdjes ingedeeld. Je kunt dus gewoon alleen naar het tennispark
komen en dan zijn er altijd wel kinderen met of tegen wie je kunt
spelen. De meesten van jullie hebben op woensdag middag ook al
training, dus dan kun je na je training nog even lekker door tennissen!
Voordat de eerste woendag middag tennis is krijgen jullie allemaal nog
een emailtje in je inbox.
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Woensdag avond tennis jeugd t/m 17 jaar.
Ook voor de oudere jeugd zal er een indeel avond komen. Een van
ons is altijd aanwezig en zal partijen indelen. Als er een grote opkomst
is kunnen er allerlei partijen ingedeeld worden, enkels, dubbel, mixen..
Een mogelijkheid om de andere jeugd te leren kennen en om
bijvoorbeeld wat extra te oefenen samen met je competitie team. Er is
altijd minstens een van ons aanwezig die je dan af en toe ook van wat
tactische tips kan voorzien. Voordat de eerste indeel avond van start
gaat, krijgen jullie allemaal nog een emailtje in je inbox.
Tennismiddagen in de vakantie t/m 12 jaar.
Voor de jongere jeugd hebben we twee speciale tennismiddagen in de
vakanties gepland. Heel veel tennisoefeningetjes en spelletjes die je
nog nooit hebt gedaan. Dus mis het niet! Maandag 3 mei in de
meivakantie en 24 mei op tweede pinksterdag.
Tenniskamp 8 t/m 17 jaar
Net zoals vorig jaar willen we dit jaar weer een tenniskamp
organiseren. Vorig jaar was dit een jeugdkamp t/m 12 jaar, maar dit
jaar willen we dit samen gaan doen met
de jeugd t/m 17 jaar! Het zal weer drie
dagen zijn aan het eind van de
zomervakantie. 25 t/m 27 augustus. Dus
zorg er alvast voor dat je ouders of jij
zelf dan geen vakantie plant! Vorig jaar
was het kamp met de training, het eten,
bossaball op het strand en de
wedstrijden een groot succes. Dit jaar
gaan we dat weer net zo leuk maken, of
misschien wel leuker… een nachtje
slapen in tenten op Houtrust en een
feestje in het paviljoen??? Uiteraard zijn
de programma‟s voor de verschillende
leeftijden verschillend. Een zeer divers
programma met veel tennis, maar ook
andere leuke activiteiten!
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Jeugdkampioenschappen 8 t/m 17 jaar
Dan als laatste activiteit speciaal voor de jeugd willen wij helemaal aan
het eind van het seizoen de jeugdclubkampioenschappen organiseren.
Dit zal in de herfstvakantie plaatsvinden. Maar dat is nog zo ver weg
dat we daar nog wel een keertje op terug komen!
Naast alle activiteiten die er speciaal voor de jeugd georganiseerd
worden, zijn er natuurlijk ook nog gewoon de toernooien voor oud en
jong. Deze kun je op de website van Never Out Houtrust terugvinden.
Nu je alles weet kun je alles vast in je agenda schrijven. Wij zullen
voordat elke activiteit plaatsvindt een emailtje versturen met meer
informatie. Dus houdt je email goed in de gaten en als je niet meer
zeker weet of wij nog wel jouw goede email adres hebben, stuur dan
voor
de
zekerheid
even
een
mailtje
naar
jeugdneverouthoutrust@gmail.com zodat wij in ieder geval jouw goede
of nieuwe email adres hebben, dan mis je niets!
Sportieve groetjes van de jeugdcommissie,
Theo, Frank, Maxime en Marianne
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AGENDA NEVER OUT – HOUTRUST 2010
JEUGD
Zondag 14 maart, 12:00 uur
Openingstoernooi (bij slecht
weer uitloop naar 28 maart)
Elke woensdagmiddag, 15:00 –
Indeelmiddag jeugd tm 12 jaar
17:00 uur
Elke woensdagavond, 18:30 –
Indeelavond jeugd 12 tm 17 jaar
20:30 uur
Maandag 3 mei (meivakantie)
Tennismiddag jeugd tm 12 jaar
Maandag 24 mei (pinksteren)
Tennismiddag jeugd tm 12 jaar
25 tm 27 augustus
Jeugdkamp, tm 17 jaar
16 tm 24 oktober (herfstvakantie)
Jeugdkampioenschappen

AGENDA NEVER OUT – HOUTRUST 2010
Zondag 14 maart, 12:00 uur
Openingstoernooi (bij slecht
weer uitloop naar 28 maart)
Zaterdag 13 t/m zondag 21 mrt
Clubkampioenschappen single
Zaterdag 3 april t/m 30 mei
Competitie
Vanaf 6 april elke dinsdagavond,
Indeelavond
18:45 uur
Zaterdag 12 t/m zondag 20 juni
Open Houtrust toernooi
Maandag 21 juni t/m zondag 4 juli Clubkampioenschappen dubbel
7 en 8 augustus
Kruikentoernooi
September
Najaarscompetitie
Zondag 24 oktober, 11:00 uur
Slottoernooi (bij slecht weer
uitloop naar 31 oktober)
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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

Theo Tegelaers

Jeugd

Rob Kool

Technisch Commissaris

Technische commissie

Rob Kool, Marianne Sudderee, Lilian Berlijn, Theo
Tegelaers, René Gode

Email adres

houtrust@neverout.nl

Web site

www.neverout.nl
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Tel. 070 – 3231271

