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Nieuwe samenstelling bestuur 

Met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 7 maart 
jl. is het aantal bestuursleden teruggebracht van 6 naar 5 leden. 
Afgetreden zijn: Ingrid de Weerdt, Jeroen Loosschilder en Rolf Liefbroer. 
Met de door de ALV gekozen nieuwe bestuursleden, te weten Tonni
Stam en Wilco van Gelderen ziet het huidige bestuur er als volgt uit: 
Jacqueline Schoots (voorzitter), Henk van Overbeek (penningmeester), 
Gerrie van Overbeek, Tonni Stam en Wilco van Gelderen. Tijdens de 
eerstvolgende bestuursvergadering zullen de taken worden verdeeld. 
Wij wensen onze “nieuwkomers” veel succes. Verder heeft Jacqueline 
Schoots tijdens de ALV aangegeven dat ze aan haar laatste seizoen 
begint als voorzitter en derhalve volgend jaar aftredend en niet 
herkiesbaar zal zijn. 

Ledenadministratie

Intussen heeft de uitgifte van de KNLTB-bondspassen plaatsgevonden. 
Vele leden hebben hun pas reeds in zijn/haar bezit. Degenen die niet in 
de gelegenheid waren de pas af te halen, kunnen contact opnemen met 
de ledenadministratie. Let wel dat de pas alleen zal worden afgegeven 
als de contributie voor 2019 is voldaan. 

Communicatie 

Het hoogtepunt van de ALV was de lancering van onze vernieuwde 
website. De afgelopen tijd is de communicatiecommissie druk doende 
geweest om de website, conform de wensen van onze leden (op basis 
van o.a. de ingevulde enquêtes), te actualiseren en optimaliseren in een 
volledig nieuw jasje. En het resultaat mag er zijn. De ALV was 
enthousiast en bedankte de commissie voor hun inzet. Nog niet 
bekeken? Ga naar www.tenmedel.nl en oordeel zelf. Wel wordt door de 
communicatiecommissie benadrukt dat de leden voldoende input 
moeten leveren om de website up-to-date te houden. Heb je leuke 
stukjes, artikelen, foto’s, etc. richt dan je verzoek voor plaatsing aan 
communicatie@tenmedel.nl. 



Blauwtjesclub 

Door de penningmeester werd een nieuw fenomeen geïntroduceerd, 

namelijk de Blauwtjesclub. Een sponsorprogramma waarbij de leden, 

geheel vrijwillig, een jaarlijkse bijdrage doen van € 20,00 die gebruikt zal 

gaan worden voor een vooraf bepaald doel. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan materiaal, activiteiten en parkonderhoud. De vergadering stemde in 

met dit voorstel en besloot dat de ALV jaarlijks bepaalt voor welk doel 

de bijdragen zijn bestemd. Voor 2019 werd besloten om de zitbanken 

langs de tennisbanen te vernieuwen. Tijdens de eerstvolgende 

bestuursvergadering in april zal het bestuur besluiten hoe en wanneer 

dit project zal worden uitgerold. Binnenkort vernemen jullie van ons.



Senioren:

Annemarie Bosboom

Vivianne van der Breggen

Jaap Clements

Robert Groenhof

Sam Groenhof

Stenny Hartings

Jos de Pijper

Bart van Schaik

Doreen Schroeer

Nathalie van Stralen





Je zult wel denken als je dit kopje leest dat dit een nieuwe tennistechniek is, 
waarbij je met zo weinig mogelijk inspanning, toch je partijen kan winnen.

Best interessant voor een club met in verhouding veel 55-plussers…

Maar dan moet ik jullie helaas teleurstellen. Ik bedoel met ‘zuinig tennissen’ dat 
je in principe gaat tennissen op die banen, die het minste energie gebruiken.

Maar we hebben toch energiezuinige LED-baanverlichting?

Dat klopt en het is zeker zo, dat op welke baan je ook speelt, er minder energie 
door de baanverlichting wordt gebruikt dan bij de oude verlichting.

Toch is en blijft het zo, dat er meer of minder kWh door de LED-verlichting
wordt gebruikt als je, zonder daarover na te denken, gaat spelen op jouw 
favoriete baan.

Dus, als het niet zo druk is op de banen, denk er dan van tevoren even over na, 
op welke baan je het voordeligst tennist.

Waar moet ik op letten en wat zijn de verschillen?

Als je goed oplet, kan je zien dat bij de banen 1, 2 en 3 op elke mast niet één, 
maar twee sets LED-lampen gemonteerd zijn. Dit komt, omdat ze 3 velden 
tegelijk moeten verlichten. Dit kost in 
verhouding meer energie dan als ze dit maar voor 1 baan hoeven te 
doen (bijvoorbeeld bij baan 6).

Natuurlijk is er bij het afstellen van de verlichting, rekening gehouden met het 
aantal banen op de velden. Ik zal jullie niet vermoeien met getallen, maar 
met verhoudingen; dat spreekt wat meer tot de verbeelding, verwacht ik.

Voor welke baan moet ik dan kiezen?

Het energiegebruik van de banen 1,2 en 3 is twee keer zo hoog als dat van de 
banen 4 en 5, maar nagenoeg ook als het gebruik bij baan 6.

Daarom het vriendelijke verzoek aan jullie: kies als je de keuze hebt (dus als 
niet alle banen gebruikt worden) voor de banen 4 en 5 óf voor baan 6.

En dus niet voor de banen 1,2 en 3. Jullie weten het: zuinigheid met vlijt…. etc.

Hoe vreemd het misschien ook klinkt: wat energiegebruik betreft, is er 
nauwelijks verschil tussen de banen 4 en 5 en de enkele baan 6.



ALLE LEDEN VAN TEN MEDEL ONTVANGEN 

10% KORTING OP ALLE REPARATIES EN OP HET 

BIJMAKEN VAN SLEUTELS. Graag vermelden bij de kassa.

10% KORTING VOOR ALLE LEDEN VAN TEN 

MEDEL!
Hoogeindsestraat 17 - Tiel

Tel. 0344-620427

www.snelhersteltiel.nl



Tennisballen te koop 

Er zijn nog competitieballen te koop voor 3 euro per doosje van 3 stuks.

Bij 3 doosjes van 3 ballen krijg je de 10e bal er gratis bij!

Heb je interesse, neem dan contact op met Jacqueline Schoots of 

Balina Schulte.

.



Duurzame clubverkiezing 2018 en T.V. Buren

We hadden de communicatie over deze verkiezing zelf gemist, maar we 
werden door de voorzitter van T.V. Buren getipt. Er zou een (landelijke) 
verkiezing georganiseerd worden voor de ‘Meest duurzame sportvereniging 
van Nederland’. 

Het bestuur van T.V. Buren, die een keer bij ons op bezoek is geweest om 
kennis te maken met al onze inspanningen op het gebied van 
energiebesparing, had de indruk dat we hiervoor wel een kans zouden 
maken…

Haastwerk

Toen we Ten Medel aan wilden melden voor deze prijs, bleek de 
inschrijftermijn daarvoor al verstreken te zijn. Maar na enig telefonisch 
lobbywerk werden we, ‘bij hoge uitzondering’, toch nog toegelaten. Mits we 
onze aanmelding binnen 2 dagen ‘geregeld’ zouden hebben. Dat werd 
stressen, want er moesten nogal wat zaken nagetrokken en ingevuld 
worden. Dit had alles te maken met de methodiek, waarvoor gekozen was. 
Er werden vragen gesteld over 4 categorieën duurzaamheid, nl. Energie, 
Afval, Kantine en Inkoop. Over elke categorie moesten clubgegevens 
aangeleverd worden.

Vraag niet hóe het gelukt is, maar we hebben het voor elkaar gekregen om 
Ten Medel toch in te schrijven…

Genomineerd (!)

Uit al die honderden aanmeldingen van alle soorten verenigingen (toen we 
ons aanmeldden dachten we nog, dat alleen tennisverenigingen mee 
mochten doen), moest een voordracht worden opgesteld. Daarvoor werd 
een deskundige jury ingeschakeld, waarvan de leden in de praktijk veel met 
duurzaamheid van clubs te maken hadden.

Tot onze grote verrassing behoorde Ten Medel tot de, in totaal 7 
verenigingen, die genomineerd werden door de jury; een enorm compliment! 

Kritiek

Ik denk dat ieder lid van Ten Medel inmiddels wel weet, hoe men uitverkozen 
kon worden, om van deze 7 verenigingen als ‘beste’ uit de bus te komen. 
Heel Nederland mocht via FaceBook of LinkedIn zijn stem uitbrengen op 
zijn/haar favoriete club. De vereniging die de meeste stemmen zou krijgen, 
werd tot winnaar uitgeroepen. Dit kwam de organisatoren op veel kritiek te 
staan; want deze manier van stemmen vergaren, had niets meer met 
‘duurzaamheid’ te maken… 



De prijsuitreiking

Op 1 februari jl. werden de prijzen uitgereikt. Wat we al verwacht hadden, 

zijn we niet in aanmerking gekomen voor de prijs, die te verdienen was met 

‘de meeste stemmen’. Omdat de manier om deze te winnen ook ons niet 

aanstond, vonden we dit niet erg relevant. Ook al hadden we die € 7.500, -

natuurlijk wel goed kunnen gebruiken…

We hadden meer belangstelling voor de aanmoedigingsprijs, oftewel de prijs 

voor ‘het meest inspirerende duurzame initiatief’. Deze werd immers bepaald 

door de eerdergenoemde, onafhankelijke jury. 

Spannend

Het werd heel erg spannend. Er waren 2 verenigingen die hiervoor in 

aanmerking kwamen; tennisvereniging L.T.V. Ten Medel en 

voetbalvereniging Den Ham.

V.v. Den Ham werd geroemd omdat ze een leaseplan hadden ontwikkeld, 

waarbij de door de leden van Den Ham gedragen voetbalkleding 

geschonken werd aan ontwikkelingslanden. Die daar uiteraard heel blij mee 

waren…

Ten Medel werd geprezen voor de vorig jaar uitgevoerde 48 st. 

energiebesparende maatregelen en in het bijzonder voor het 

promotiefilmpje, wat daarover is gemaakt. Ook het informatiepakket dat Ten 

Medel verstrekt aan iedere vereniging die daarom vraagt, viel erg in de 

smaak.

Na het nodige tromgeroffel en het opbouwen van de spanning, werd 

uiteindelijk v.v. Den Ham uitgeroepen tot de winnaar.

Al met al hebben we als Ten Medel een heel goed figuur geslagen en zijn 

we tot voorbeeld gesteld voor ‘heel Nederland’. Best iets om trots op te zijn, 

toch?



PubQuiz

Zaterdag 26 januari was het eindelijk zover: Ten Medels eerste PubQuiz
stond voor de deur. Na vele voorbereidingen trof deze avond maar liefst 
45 deelnemers verdeeld over 9 teams. Ieder team had zich 
ingeschreven met natuurlijk een geweldige teamnaam om de eerste 
PubQuiz kampioenen van Ten Medel te worden. De teamnamen 
varieerden van “Maria en de wijze herders” naar “Quiz ’t wel”, of toch 
maar verder met “Who runs the world Girls?”. 

De avond begon rond een uurtje of half 8. Elk team zat verspreid in de 
kantine om zo zijn beste tactiek te gebruiken en de overwinning binnen 
te slepen. Onder leiding van de Quizmasters Nordin en Jeroen 
begonnen we de eerste ronde met verschillende tennishelden. Wie wist 
ze allemaal goed te raden en sleepte de eerste punten binnen voor het 
team? 

De avond verliep heerlijk, zoveel enthousiaste en fanatieke leden 
hadden we nog nooit gezien. De rondes bestonden uit algemene vragen 
van muziek tot zelfs geschiedenis. Na 9 rondes spelen, gingen de 
Quizmasters en hun assistente Leontien Sijahailatua alle antwoorden 
nakijken en de punten tellen. Na veel krakende hersencellen kwam daar 
een mooie top 9 uit en was er een winnaar bekend. Maar wie o wie is 
dan de allereerste Ten Medel PubQuiz kampioen 2019? Dit hielden we 
nog ff spannend. Want eerst wilden we de antwoorden teruggeven, 
zodat elk team toch nog beetje bij beetje hoop had op de mooie titel. Na 
vele oeh, yeah en chips-geroep kwamen we tot het verlossende woord. 
De winnaar van Ten Medel PubQuiz 2019 is geworden….team QUIZ’T 
WEL!!!.

Na deze fantastische avond willen wij alle deelnemers bedanken voor 
hun komst. Zonder hen was het geen succes, zo mogen we het wel 
noemen inmiddels. Maar ook Roy van Zetten bedankt voor het maken 
en bedenken van deze Quiz die veel bloed, zweet en tranen heeft 
gekost.

Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer bij de Ten Medel PubQuiz. 
Duik de boeken in, struin het internet af en wie weet wordt jullie team 
volgend jaar wel de kampioen van de PubQuiz 2020.

De AC-commissie

Marga, Ria, Gijs, Roy, Jeroen en Nordin



Winnaars Team “Quiz t Wel”

Quizleiders Jeroen en Nordin



Geslaagde clubkampioenschappen! 

Een kleine twee weken geleden hebben we met een gezellig buffet de 

clubkampioenschappen afgesloten. Waar we in de eerste dagen te 

maken hadden met veel wind, hebben we in een heerlijk 

voorjaarszonnetje de finalewedstrijden kunnen afwerken. 

Tussen de leuke en spannende wedstrijden door heeft ook het toernooi 

voor de jeugd én voor de 50+ plaatsgevonden. Wat ons betreft was dit 

een erg leuke mix van wedstrijden en we hopen dit het komende jaar 

voort te kunnen zetten. 

Net als vorig jaar waren er, naast trouwe sponsoren WB Assurantiën, 

Sport-Inn Tiel en GEJO Cycleworld (jeugd) weer veel lokale bedrijven 

die bijgedragen hebben aan de loterij. We kunnen dan ook met trots 

zeggen dat dit wederom een succes was. 

Wij maken tijdelijk plaats voor de andere commissies en zien jullie graag 

volgend jaar terug bij de clubkampioenschappen! 

CKS-commissie



Winnaars senioren: 

DE 8 35+ – Nathalie van Stralen 

DD 5 – Judith Kaart & Jolanda de Vries - Borst 

DD 7 – Dorina Benedictus & Désirée de Gier 

HE 6 – Gijs van Laar 

HE 8 – Jarno Watervoort

HE 7 35+ - Max Meilof HE 8 35+ - Jaap Hutink

HD 6 – Dennis Versteeg & Richard Versteeg 

HD 7 – Peter Burgers & Jeroen van Overbeek 

HD 8 – Sjoerd van Oostenbrugge & Paul van Leur 

HD 7 35+ - Gerard Kuijper & Jan van Setten

HD 50+ - Auguste Augustin & Eddy Kil 

GD 5 – Niels van Bijsteren & Tessa Wittens 

GD 6 – Jeffrey van Cuijlenburg & Madelon van de Pol 

GD 8 – Sjoerd van Oostenbrugge & Stenny Hartings

GD 7 35+ - Jan Gerssen & Ria van Soeren 

GD 50+ - Eddy Kil & Janny van de Kant 





Enkel 11 t/m 17 jaar – (1) Aimee Ritman (2) Ruben van der Burgh 

Enkel 10 t/m 14 jaar – (1) Feline Ritman (2) Mick Hoets

Dubbel 10 t/m 14 jaar – (1) Milan Keizer & Jesse Holtland 

(2) Mick Hoets & Maureen Poldervaart 

Groen GE1 – (1) Mick Hoets (2) Lotte de Weerd 

Oranje GE1 – (1) Floris Ritman (2) Thye de Weerd





Vrijdagavond

Heren dubbel 1  17+  2e kl. Heren dubbel 1  35+  3e kl.

Paul van Leur Dik van den Bosch

Niek van Malsen C Wim Budding  C

Ron Roubos Dick van Leur

Rik Smits Edwin Nagelhout

Sven Swartjes Marco Zwart

Dames dubbel 1  17+  Hoofdkl. Dames dubbel 2  17+  1e kl.

Kitty van Haaren Judith Kaart

Malou Melissen Hanneke Knetemann

Mildred van Meurs Miranda Luttik

Jacqueline Schoots  C Margreet Stolk

Anneloes van Tintelen Jolanda de Vries  C

Jeanine Wellner

Gemengd dubbel 1  17+  2e kl. Gemengd dubbel 2  17+  3e kl.

Nancy van Duffelen  C Henriëtte Hummel  C

Diana van Rooijen Jolanda Kramer

Ria van Soeren Cynthia de Leeuw

André van Drumpt Ellen van Leur

Jan Gerssen Hans van Arnhem  

Gertjan Verhoef Hans de Leeuw

Cees Spek

Gemengd dubbel 1  35+  4e kl.

Janine Baars

Marja van Hoorn Reservespelers

Ingrid de Weerdt  C Jonne van Oudheusden

Wilma Witte Demi Zijlstra

Peter Burgers Jan van Esterik

Henk van Overbeek

Jan van Setten



Zaterdag

Gemengd 11 tm 17 Open kl.

Kiki van Arnhem

Romy Hermsen

Lejo Stolk

Joep van Arnhem

Casper Bosch  C

Sem Verhagen

Heren 1  17+  3e kl. Heren 2  17+  4e kl.

Niels van Bijsteren Richard Brusse  C

Julian van Gemeren Jeffrey van Cuijlenburg

Alexander Niekrake Gijs van der Post

Coen Staal Roy van Setten

Steven de Vries

Sven Watervoort  C

Heren 3  17+  4e kl. Heren 4  17+  5e kl.

Johan Gruters Niels van Eldik C

Marc van Kuilenburg Nordin Coenhein

Gijs van Laar Jeanneau Driesen

Walter Roeffen Mark Smits

Dennis Versteeg Jarno Watervoort

Richard Versteeg  C



Zaterdag

Dames 1  17+  1e kl. Dames 2  17+  3e kl.

Madelon van de Pol Dorina Benedictus  C

Anouk van Rooijen Marja van Esterik

Lenore Schulte Desirée de Gier

Leontien Sijahailatua Angela Jansen

Dewi de Wildt  C Marga van Miltenburg

Tessa Wittens Suzan Verhoeks

Gemengd 1  35+  1e kl. Gemengd 2  35+  2e kl.

Barbalina den Otter Bianca van Arnhem

Leontine Sonneveldt Monique van Doorn

Fergus Lippi Marieke van Leur

Bart den Otter Marijke Roeffen C

Tonni Stam  C Ronald Haan

Max Meilof

Reservespelers John Mondria

Demi Zijlstra

Carmen Laisina

Zondag

Oranje competitie Groene competitie

Abel Kieft Mick Hoets

Maikel Arisse Tosca Bosman

Stefanie Ploeg Frederike Wijnbelt

Rosan van der Burgh

Lotte de Weerd

Maureen Poldervaart



Dinsdagochtend

Dames dubbel 1  3e kl.

Connie Bosch  C

Janny van de Kant

Wil van Nijhuis

Balina Schulte

Jeannette Soomer

Tinie Visscher

Woensdagavond

Heren dubbel 1  17+  3e kl. Dames dubbel 1  17+  4e kl.

Piet van Alfen Ceciel Essing

Dick van Leur Carien van Luijn

Edwin Nagelhout  C Carien Oudelaar C

Henk van Overbeek Irene Schoonderbeek

Jeroen van Overbeek Klarien Stoop

Debbie Tartarin

Dames dubbel 2  17+  4e kl.

Henriëtte Hummel

Jolanda Kramer Reservespeler

Sandra Kruijzen Carin van Neerbos

Ingrid de Weerdt  C

Wilma Witte



http://www.uitvaartverzorgingjantijssen.nl/
http://www.pearle.nl/
http://verspleinaugustinus.gildeslager.nl/
http://www.winkelcentrumkwadrant.nl/bakker-jan-pieter-duin
http://www.hartmans.nl/
http://www.kooijmantiel.nl/


Een mooi winters plaatje, maar toch fijn dat het weer voorbij is.

Begin maart was het weer zo ver: de mannen van de parkcommissie 

starten met het onderhoud van ons mooie tennispark!

Tennisbanen vegen, heggen knippen, spandoeken recht hangen, 

grasmaaien, netten op de juiste hoogte stellen, en ga zo maar door. 

Zoals jullie op de sfeerbeelden kunnen zien, was het een zonnige start 

dit jaar, maar ook de aankomende maanden zullen zij weer iedere 

vrijdag hun handen uit de mouwen steken om de rest van de leden een 

schoon en netjes tennispark te bezorgen.

Het harde werken wordt uiteraard beloond met een gezellige afsluiting 

onder het genot van een lekker bakje koffie en heerlijke gevulde 

koeken.





Op  zaterdag 30 maart zijn we met 11 leden druk in de weer 

geweest om het clubhuis spik en span te krijgen.  Uiteraard werd er 

ook voor de inwendige mens gezorgd.

Cora, Nel, Mirjam, Ruud, Balina, Piet, Hans, Randolph, Madelon, 

Janny en Gerrie bedankt!!



Afsluiting wintertennis 2018-2019.

Op 30 oktober 2018 startte het wintertennis voor de zestiende keer.

Niet te geloven dat we dit al zo lang doen samen. We hebben deze 
maanden zonder onderbreking kunnen tennissen. Geen sneeuw, geen 
ijs en geen regen op die dinsdagochtenden. Tennis is en blijft voor ons 
een favoriete sport. We spelen buiten, we zijn fanatiek, de één meer dan 
de ander. Of moet ik het ambitieus noemen. De vaste afspraak zorgt dat 
we er altijd zijn. Naast het fijne spel en de uitdaging is er ook de 
ontmoeting. Na het spelen nemen we de tijd om samen wat te drinken. 
Twee mensen zorgen om beurten voor iets lekkers bij de koffie.

Dat geeft de mogelijkheid om de wedstrijd nog eens door te spreken. 
Leuk gespeeld of minder, niet in vorm, weggeslagen of juist in topvorm, 
het moet even aan bod komen. En verder delen we lief en leed met 
elkaar. Omdat we elkaar iedere week zien, raken we ook betrokken bij 
elkaar. En er waren vrolijke dingen maar ook heel treurige aangrijpende 
gebeurtenissen. En juist dan was het goed om er voor elkaar te zijn. 
Een open oog en hart voor de ander.

Op 19 februari 2019 was de afsluiting en werd definitief bekend wie de 
winnaars waren.

Nummer één werd Jaqueline Ritman met 48 punten, 2e werd Connie 
Bosch met 41 punten en 3e werd Janny van de Kant met 36 
punten. Om het verschil te laten zien met de winnaars: ik behaalde 18 
punten op de 13e plaats. Dus winnaars: Goed gedaan. Maar ik ben blij 
dat ik nog tennis.

En dat werd gevierd. Jaqueline ontving de wisseltrofee, daarnaast 
kregen de drie winnaars een mooie oorkonde om. Gefabriceerd door 
Sjoeke.

Sjoeke die de hele organisatie altijd voor haar rekening neemt, ook nu 
weer. De planning, het motiveren, het registreren en meer. Daarvoor 
ontving ze van ons een mooie bak met bloembollen. Nogmaals dank 
Sjoeke en ook Jenny (voor het openen en sluiten van de kantine).



Naast de vaste groep spelers waren er ook af en toe invallers nodig. 

Ook een vast groepje. En dat werkte goed. Soms lukte het niet om 

dames hiervoor te charteren. Dan waren enkele heren bereid om in te 

vallen, waardoor we altijd konden spelen. Heel fijn dat dit zo goed liep.

Jenny zorgt altijd voor prijzen. Dit keer lag er een tafel vol prijzen waar 

ieder iets uit kon kiezen. En…. als verrassing had ze ook nog een 

heleboel 2e hands sieraden. Heel apart om te zien hoe iedereen 

snuffelde, en paste. Ringen armbanden, oorbellen, kettingen. Leuk om 

mee te maken en aan te kijken.

En nu spelen (tossen) we verder in de lente en zomermaanden op de 

dinsdagmorgen.

Op naar de 17e keer.

Claria Serné

Alle dames van het 

Wintertennis 2018-2019



De winnaars:

1. Jacqueline Ritman

2. Connie Bosch

3. Janny van de Kant



Save the date!

Dinsdag 3 juni 2019

Aanvang: 9.30 uur

Dresscode:  Hippie

Je culinaire uitspatting wordt dit jaar 

beloond met een speciale prijs.

Schrijf even op de lijst in het clubhuis 

wat je meebrengt.

Opgeven bij Monique of Balina

moniquevandoorn@hotmail.com of 

balina-peter@planet.nl

mailto:moniquevandoorn@hotmail.com
mailto:balina-peter@planet.nl


http://www.wbassurantien.nl/
http://www.keukencentrumtiel.nl/
http://www.intersport-tiel.nl/
http://www.betuwsschildersbedrijf.nl/
http://www.c-duijts.nl/
http://www.regio-reisburo.nl/


6, 7, 9 en 12 april Start Voorjaarscompetitie

8 en 15 april Maandagavondcompetitie

15, 22 en 29 mei Zomeravondcompetitie

4 juni Ladies Day

5, 12,19, en 26 juni Zomeravondcompetitie

15 t/m 24 augustus Ten Medel Open (TMO)





April

Mick Hoets 11 april 11 jaar

Mei

Lotte de Weerd 2 mei 12 jaar

Teske Stanic 4 mei 14 jaar

Idil Ozdemir 6 mei 13 jaar

Jonah Buitenweg 15 mei 10 jaar

Thye de Weerd 21 mei 10 jaar

Romy de Bruin 22 mei 17 jaar

Anna Bauw 28 mei 13 jaar

Juni

Anouk Bienemann 10 juni 10 jaar

Lennard van Malsen 20 juni 10 jaar

De jeugdcommissie wenst jullie een fijne verjaardag

en veel plezier met familie en vrienden en natuurlijk

VAN HARTE GEFELICITEERD!


