


Inleveradres kopij

redactie@tenmedel.nl

Inleverdata kopij

1 maart Voorjaarseditie

1 juni Zomereditie

1 september Najaarseditie

1 december Wintereditie

Inhoud & vormgeving

Karin van Galen

Hanneke Knetemann

Balina Schulte

mailto:redactie@Tenmedel.nl


Bestuur

Voorzitter: Jacqueline Schoots

voorzitter@tenmedel.nl

Penningmeester: Henk van Overbeek

penningmeester@tenmedel.nl

Secretaris/parkzaken: Wilco van Gelderen

secretaris@tenmedel.nl

Technische zaken: Tonni Stam

technischezaken@tenmedel.nl

Barcommissie: Gerrie van Overbeek

bar@tenmedel.nl

Wijziging van e-mailadressen

Zoals u op de volgende pagina kunt zien, zijn de e-mailadressen van

alle commissies veranderd.

Ze eindigen allemaal op tenmedel.nl en zijn gekoppeld aan onze

website.

De oude e-mailadressen zijn hiermee vervallen.
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Toernooicommissies + verantwoordelijke

Clubkampioenschappen: Madelon van de Pol

CKS@tenmedel.nl

Ten Medel Open: Dewi Versteeg – de Wildt

TMO@tenmedel.nl

Aanspreekpunt leden + verantwoordelijke

Ledenadministratie: Yvonne Liefbroer

leden@tenmedel.nl

tel: 06-30420717

Vrijwilligers: Yvonne Liefbroer

vrijwilligers@tenmedel.nl

Commissies + verantwoordelijke

Competitiecommissie: Tonni Stam

competitie@tenmedel.nl

Activiteitencommissie: Jeroen van Overbeek

activiteiten@tenmedel.nl

Communicatiecommissie: Richard Brusse

communicatie@tenmedel.nl

Redactie (clubblad): Karin van Galen

redactie@tenmedel.nl

Sponsorcommissie: Gerrie van Overbeek

sponsoring@tenmedel.nl
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Het bestuur is na de bestuursverkiezing druk doende geweest met het 

herverdelen van de taken.

Er is in ieder geval een nieuwe secretaris benoemd, zijnde Wilco van Gelderen, 

zodat het dagelijks bestuur in ieder geval weer compleet is.

Communicatie

Aan de website wordt nog steeds gewerkt om deze up-to-date te krijgen. Op korte 

termijn krijgen het bestuur, commissies, e.d. nieuwe e-mailadressen die allen 

eindigen op @tenmedel.nl.

Nu de KNLTB Club App volledig schijnt te werken, wordt door het bestuur een 

voorbereiding getroffen om deze voor alle leden per 1 januari 2020 live te krijgen.

Blauwtjesclub

Zoals in de vorige editie reeds is gemeld, wordt de Blauwtjesclub een feit. 

Binnenkort ontvangen de leden een e-mail, met daarin een link (soort Tikkie), om 

een vrijwillige sponsorbetaling te doen van € 20,00 (mag natuurlijk ook meer of 

minder zijn).

Met de opbrengst kunnen we noodzakelijke aankopen doen, die vooraf door de 

ALV worden bepaald. Voor dit jaar is dit de aanschaf van nieuwe zitbanken op de 

banen. Daar we tegen een lucratieve aanbieding aan liepen, hebben we deze 

reeds aangeschaft.

Draag je L.T.V. Ten Medel een warm hart toe, steun ons dan. Alvast bedankt.



Senioren:

Bianca van Berkel

Jarno van den Bos

Vivianne van de Bregge

Benson Davidson

Demi Groenhof

Marjolein Pitlo

Junioren:

Roan van Mook 

Milan van Mook

Hannelore van de Spek



Maandagavondcompetitie

Traditioneel is tussen het begin van de competitie en het eind van de 

clubkampioenschappen de maandagavondcompetitie gespeeld. Op twee 

avonden hebben zo’n 30 mensen een speelkaart getrokken en daardoor 

in willekeurige teams een aantal potjes tennis gespeeld. Nieuwe leden 

kwamen om de club te leren kennen, heel fijn! Ook de geroutineerde 

leden, zoals er zoveel rondlopen op Ten Medel, kwamen langs om te 

laten zien wat ze in huis hadden. Oud, jong, ervaren, onervaren; iedereen 

kon meedoen en dat leverde gezellige avondjes op.

De Najaarsbokaal

De volgende activiteit is het hoogtepunt van het jaar, waar iedereen naar 

uitkijkt: de Najaarsbokaal. Dit jaar vindt deze plaats op 8 november, 22 

november, 29 november en 13 december. Het duurt nog even, maar 

tegen die tijd krijgen jullie een mailtje en dan kan er weer ingeschreven 

worden. Tot dan! Ook komt er nog een nieuwe activiteit aan, maar 

daarover later meer…



Dames dubbel 1 op dinsdag kampioen!

Dit jaar hebben we met het nieuwe competitieteam, met leuke, gezellige 

en sportieve dames van de dinsdag, de dinsdag competitie gespeeld en 

zijn kampioen geworden.

Zonder verwachtingen zijn we aan de competitie begonnen. Het 

belangrijkste was dat we er een gezellige en niet te fanatieke dinsdag van 

wilden maken.

En gezellig was het!

Bij veel wedstrijden moest er toch echt gestreden worden om de punten 

binnen te halen.

Zonder zieken of geblesseerden hebben we van alle dinsdagen het 

maximaal aantal punten gehaald. Daar zijn we super trots op!

De laatste dinsdag was de enige dag dat het helaas bijna de hele dag  

regende. Na twee gespeelde wedstrijden wilden de tegenstanders de 

laatste 2 punten delen i.p.v. de wedstrijden te spelen. Dat was voor ons 

natuurlijk geen optie. We hebben de wedstrijden uitgespeeld en ook die na 

een pittige strijd gewonnen.

En nu op naar volgend jaar……dan spelen we 2e klasse en dat zal wel 

iets anders uitpakken, maar we gaan er helemaal voor!

We hebben er nu al zin in.

Groetjes, Balina Schulte, Cora van Arkel, Janny van de Kant, Tinie

Visscher, Wil van Nijhuis en Connie Bosch





Na een 5-0 overwinning en een no-show van 1 van de andere teams op de 1e 

competitiedag, jammer genoeg toch geen 1e positie.

De 2e competitiedag een onverwacht verlies: 2-3 tegen Geldermalsen, wat resulteerde 

in een 3e plaats.

De kansen leken min of meer verkeken, maar dankzij uitstekende resultaten op de 

daaropvolgende competitiedagen en een overwinning op de koploper op de 6e 

competitiedag, waren we al zeker van het kampioenschap.

De laatste competitiedag was nog slechts een formaliteit en uiteindelijk met een winst 

van 4-1 de competitie afgesloten.

Met slechts 7 verliespunten heeft het team een topprestatie neergezet en wil ik alle 

teamleden, Marijke, Bianca, Monique, Ronald, John en niet in de laatste plaats onze 

invallers Judith, Karin en Marga bedanken voor de inzet en gezelligheid.

We wensen Bianca beterschap met de op de laatste competitiedag opgelopen blessure.

Dat we volgend jaar deze prestatie mogen evenaren.

Max Meilof





Ten Medel Heren 1 flikt het weer.

Nadat de heren van Ten Medel vorig seizoen kampioen werden in de derde 
klasse zouden Coen, Alexander, Sven en Niels dit jaar in de tweede klasse 
deelnemen. Om ook in de tweede klasse hun mannetje te kunnen staan 
werden Julian en Steven aan het team toegevoegd. Toen de indeling bekend 
werd, zagen wij tot onze verbazing dat wij weer in de derde klasse waren 
ingedeeld. De KNLTB had een herindeling gemaakt en Ten Medel Heren 1 zat 
weer in de derde klasse. De eerste week werd door de heren met 6-0 
gewonnen. In de dubbel liet dubbelspecialist Steven zien dat hij een echte 
aanwinst was voor het team. Hij speelde een zeer sterke dubbel, waarbij maar 
één game werd afgestaan. Een goede start, maar toch overheerste bij Ten 
Medel de gedachte dat er weer een seizoen aan zou komen met tegenstanders 
die toch wel minder waren.

Echter kwam daar de tweede speelronde al verandering in. Op bezoek bij 
Berlicum stond Ten Medel binnen no-time met   2-0 achter, echter waren Sven, 
Alexander, Coen en Niels veerkrachtig en bogen zij deze achterstand om in 
een 4-2 overwinning, Dit na twee gewonnen super tie-breaks in de dubbels. 
Aan het bier vertelde de tegenstander vorig seizoen tweede te zijn geworden in 
de tweede klasse. Dit betekende dat Ten Medel Heren 1 aan de bak kon en het 
niveau toch hoger was dan gedacht. 

De derde speelronde was voor Ten Medel al een inhaalronde. Sterke wind 
zorgde ervoor dat het niveau niet bij iedere speler even hoog was. Echter één 
persoon van Ten Medel leek totaal geen last te hebben van de 
weersomstandigheden en sloeg zijn tegenstander van de baan. Sven werd 
daarna rijkelijk beloond en kreeg bij Goya een extra stukje Sushi. Na een 
nieuwe 6-0 overwinning mochten de heren in speelronde 4 naar Nuland, waar 
Julian in de eerste single een erg zware tegenstander tegenover zich had. 
Julian beet zich echter vast in de wedstrijd en liet zien waarom hij aan dit team 
was toegevoegd. De derde set won ons jongste teamlid namelijk met 6-0. Dit 
werd ook de einduitslag. Extra vermelding van deze speeldag was de 10-0 

overwinning van Coen en Alexander in de super tie-break.



In de vijfde speelronde was Engelen de opponent. Een team wat eigenlijk veel 
rare uitslagen neerzette. Op papier zou dit een 6-0 moeten worden voor Ten 
Medel, helaas wordt een wedstrijd niet op papier gespeeld en bleek Engelen 
een zeer geduchte tegenstander. Sleutelwedstrijd was de single van Coen. 
Een lange en slopende driesetter, waarbij onze Coen aan het langste eind 
trok. Een superprestatie, en een overwinning voor Ten Medel 1, want nog altijd 
had Ten Medel nog nooit een speeldag niet gewonnen. Ook Engelen werd aan 
de zegekar gebonden: 4-2 was de einduitslag. Coen verliet het koude 
Nederland de laatste speeldagen voor het altijd zonnige Curaçao en de rest 
van Ten Medel 1? Zij speelden nog tegen de nummer 2 en 3 van de 
competitie.

Op de één na laatste speeldag was daar Munsel. Een zeer sterk team. Niels 
speelde hier een bijzondere wedstrijd waarbij hij zo’n beetje iedere eerste 
service als ace wegsloeg. Door een tactische opstelling in de dubbels werd er 
3-3 gespeeld tegen de grote concurrent. Dit leverde voor Ten Medel een 
goede uitgangspositie op voor de laatste speeldag.

Ten Medel ging met 2 punten voorsprong naar de laatste wedstrijd. Op het 
moment dat captain Sven een telefoontje krijgt van de captain van Munsel met 
de einduitslag, staat Alexander al op de baan. Alexander speelt een bijna 
foutloze wedstrijd en haalt het tweede punt van Ten Medel binnen, dit bleek 
genoeg te zijn voor een nieuw kampioenschap van de mannen van Ten Medel
Heren 1. Het team kan niet meer zeggen dat ze alle speeldagen gewonnen 
hebben. Wel is Ten Medel Heren 1 nog altijd een ongeslagen team als het 
gaat om competitie. Volgend seizoen hopen Sven, Alexander, Coen, Julian, 
Steven en Niels in de tweede klasse ook een goede indruk achter te laten en 
hopen wij bij onze thuiswedstrijden aangemoedigd te worden door onze 
trouwe medeleden.

Tot volgend jaar!

Ten Medel Heren 1



Voorjaarscompetitie Groen 

Ons team bestond uit Mick, Hannelore, Maureen, Lotte, Rosan, 

Frederike en Tosca.

We hebben hulp gehad van Milan. Het leukste vonden we de 

uitwedstrijden in Buren.We hebben misschien niet heel veel gewonnen, 

maar het was wel heel leuk! We hebben ons team de Ter Medel 

Tornados genoemd. 

Groetjes Tosca en Frederike namens het team Ter Medel Tornados





Op 12 april hebben wij het onderdeel tennis georganiseerd voor de 
koningsspelen van de Bataaf.

Om 9.10 uur stonden de eerste kleintjes al op de stoep, helaas hadden 
we maar 5 minuten.

Ze hadden per ronde 15 minuten ingedeeld en dat is wat kort, kun je 
begrijpen.

12 groepjes van ongeveer 6/7 kids per keer en elke ronde leerden wij 
meer over hoe we ze konden indelen.

We begonnen met kinderen die een racket pakten en als wildebrassen 
over het veld begonnen te rennen, CHAOS!

Uiteindelijk resulteerde het in het hoog houden van de bal en daarna de 
bal over het net heen slaan.

Het was een koude, zonnige en gezellige ochtend.

Groetjes Madelon & Mildred



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



Ladiesday Ten Medel 4 juni 2019 

The one and only superdag voor dames.

We gingen terug naar de jaren 60-70. De jaren van de Flower Power: 
‘voelen dat je leeft, je zorgen aan de kant en op de jukebox speelt een 
oude hippyband'.

Het weer was ideaal, lekker zonnetje en weinig wind. Met 30 dames in 
gebloemde en kleurrijke kleding, haarbanden en kettingen was het een 
ontzettend gezellige boel.

Naast leuke potjes tennis waren er verschillende lekkernijen voor bij de 
koffie (stuk voor stuk heerlijk). Andere dames namen een deel van de 
lunch voor hun rekening. Ook deze gerechten waren heerlijk.

Verder konden we genieten van een heuse waterpijp en een Mystery
Guest, die ons hielp het heden en de toekomst onder ogen te zien.

Al met al een supergezellige geslaagde dag. Een dag waarop we 
ontzettend hebben gelachen , heerlijk hebben gegeten, mooie potten 
hebben getennist en schitterende bloemstukken als prijs mochten 
uitzoeken.

Ik wil graag alle dames bedanken voor de fijne dag. De organisatie: 
Monique, Balina en Ceciel wil ik graag even extra in het zonnetje zetten. 
Alles was super geregeld. En het paviljoen was omgetoverd tot een 
waar Flower Power huis waar muziek te horen was van California 
Dreaming van The Mamas & the Papas, The Byrds en Janis Joplin.

Mijn complimenten!

Jacqueline Ritman









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.

.



http://www.uitvaartverzorgingjantijssen.nl/
http://verspleinaugustinus.gildeslager.nl/
http://www.kooijmantiel.nl/


Beste leden van Ten Medel,

Natuurlijk ontbreekt het Ten Medel Open (TMO) ook dit jaar niet op de 
toernooikalender. TMO 2019 wordt gespeeld van 15 tot en met 25 
augustus. Je kunt je inschrijven tot en met 28 juli. Ook dit jaar hebben 
we weer een nieuwtje, namelijk het 50+ toernooi! Maar daarover meer 
informatie verderop in dit bericht.

Poules en actuele rating
Net als de 2 voorgaande jaren spelen we alle categorieën in poules en 
op actuele rating. Je hoeft bij je inschrijving dus niet aan te geven op 
welk niveau je wilt meedoen. Dit wordt ingedeeld op basis van je rating 
op dat moment. Bij de dubbels wordt hiervoor het gemiddelde van jou 
en je dubbelpartner genomen. Jullie rating mag niet meer dan 2 punten 
uit elkaar liggen.

50+ toernooi
Nieuw dit jaar is ons 50+ toernooi. Deze wedstrijden worden 
doordeweeks overdag gespeeld. De finaledag en prijsuitreiking zijn op 
vrijdag 23 augustus. Ook het 50+ toernooi spelen we in poules en op 
actuele rating. We hebben in de wandelgangen al veel enthousiaste 
reacties gehoord, dus we hopen op een mooi deelnemersveld!

Ben jij er ook (weer) bij?
Zijn de vorige edities van TMO je goed bevallen? Of ben je 
nieuwsgierig geworden naar ons toernooi? We hopen jullie allemaal 
(weer) te zien tijdens TMO 2019. Volg Ten Medel Open ook op 
Facebook, dan weet je zeker dat je niets mist van alle (voor)pret.

Met vriendelijke groet,

Commissie Ten Medel Open
Dewi, Dorina, Gert, Lenore, Madelon, Niek en Sven

https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=5A57D0BE-3B2F-4ACB-877C-DC21224C391C
https://www.facebook.com/tenmedelopen/




Dames dubbel 1  17+  1e kl.

Elles van Haaren

Kitty van Haaren

Malou Melissen

Mildred van Meurs

Jacqueline Schoots  C

Ria van Soeren

Anneloes van Tintelen

Dames dubbel 2  17+  3e kl.

Carin Coenhein

Hilda van Cuijlenburg

Monique van Doorn

Marja van Esterik  C

Désirée de Gier

Jonne van Oudheusden

Leontine Sonneveldt

Demi Zijlstra

Heren dubbel 1 17+  3e kl.

Paul van Leur

Niek van Malsen C

Sjoerd van Oostenbrugge

Ron Roubos

Rik Smits

Sven Swartjes

Heren dubbel 1  35+  3e kl.

Ronald Haan

Rolf Liefbroer

Max Meilof  C

Walter Roeffen

Vincent van Westen

Gemengd dubbel 1  17+  2e kl.

Angela Jansen

Marga van Miltenburg

Madelon van de Pol  C

Leontien Sijahailatua

Dik van den Bosch

Edwin Nagelhout

Tonni Stam

Gemengd dubbel 2  17+  2e kl.

Diana van Rooijen

Suzan Verhoeks

Jolanda de Vries  C

Harrie Koopmans

Jan van Lienden

VRIJDAGAVOND



Gemengd dubbel 3  17+  3e kl.

Marja van Hoorn

Ingrid de Weerdt  C

Wilma Witte

Peter Burgers

Henk van Overbeek

Jan van Setten

Gemengd dubbel 2  35+  3e kl.

Henriëtte Hummel  C

Jolanda Kramer

Ellen van Leur

Hans van Arnhem

Hans de Leeuw

Cees Spek

Heren 1  17+  1e kl.

Niels van Bijsteren

Alexander Niekrake

Coen Staal

Steven de Vries

Sven Watervoort  C

Heren 2  17+  3e kl.

Richard Brusse  C

Jeffrey van Cuijlenburg

Jeroen Drullman

Gijs van der Post

Roy van Setten

Heren 3  17+  3e kl.

Jeanneau Driessen

Niels van Eldik C

Jos de Pijper

Mark Smits

Jarno Watervoort

Gemengd 1  17+  3e kl.

Barbalina den Otter

Leontine Sonneveldt

Bart den Otter

Fergus Lippi

Tonni Stam  C

Gemengd 2  17+  3e kl.

Malou Melissen C

Sofie Wellner

Demi Zijlstra

Nordin Coenhein

Wesley van Knijff

Jeroen van Overbeek

Reservespeler:

Annemarie Bosboom

Hanneke Knetemann

VRIJDAGAVOND

ZATERDAG



Gemengd 10 t/m 14 2e kl.

Tosca Bosman

Mick Hoets

Roan van Mook

Hannelore van der Spek

Frederike Wijnbelt

Oranje 2

Milan van Mook

Sven Rustenhoven

ZONDAG







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


15 t/m 25 augustus Ten Medel Open (TMO)

19 t/m 23 augustus Ten Medel Open (TMO) 50 + overdag

8 september Start  Oranje najaarscompetitie

13 en 14 september Start Senioren najaarscompetitie

15 september Start Junioren najaarscompetitie

15 november 50+ Snertdag

8, 22 en 29 november Najaarsbokaal

13 december Najaarsbokaal



Juli

Indy van Hoorn 2 juli 11 jaar

Lotte Haan 7 juli 15 jaar

Rosan van der Burgh 12 juli 12 jaar

Stefanie Ploeg 15 juli 10 jaar

Feline Ritman 19 juli 10 jaar

Lejo Stolk 21 juli 15 jaar

Tijs den Os 22 juli 11 jaar

Casper Bosch 23 juli 16 jaar

Augustus

Violette Tartarin 1 augustus 16 jaar

Sem Verhagen 6 augustus 15 jaar

Maikel Arisse 5 augustus 10 jaar

Kiki van Arnhem 8 augustus 16 jaar

Kyrellos Khalil 13 augustus 17 jaar

Lieke Kapelle 14 augustus 16 jaar

Sven Rustenhove 21 augustus 10 jaar

Maureen Poldervaart 24 augustus 13 jaar

Abel Kieft 25 augustus 10 jaar

Daisy Heijnekamp 29 augustus 16 jaar

De jeugdcommissie wenst jullie een fijne verjaardag

en veel plezier met familie en vrienden en natuurlijk

VAN HARTE GEFELICITEERD!


