


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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Communicatie

De nieuwe e-mailadressen van de bestuursleden zijn actief. Een ieder wordt 
dan ook verzocht hier kennis van te nemen. Dit betekent dat de oude e-
mailadressen van outlook.com niet meer worden gebruikt en binnenkort zullen 
worden afgeschakeld.

Heb je specifieke vragen aan het bestuur? Laat het dan weten via 
secretaris@tenmedel.nl. Je mag ze natuurlijk ook altijd persoonlijk 
aanspreken. 

Bijzondere data

Onder voorbehoud kunt u de volgende data alvast in uw agenda zetten:

5 januari 2020 Nieuwjaarsreceptie

15 februari 2020 Commissieleden bedankavond

4 maart 2020 Algemene Ledenvergadering

mailto:secretaris@tenmedel.nl


OPROEP AAN ALLE LEDEN

Blauwtjesclub

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart dit jaar is de 
Blauwtjesclub vol enthousiasme goedgekeurd door de leden.

Enkele leden hebben inmiddels een bijdrage gedaan voor dit 
mooie project.

Maar natuurlijk hebben we nog veel meer deelnemers nodig om 
leuke en nuttige dingen voor de club te kunnen realiseren.

Daarom kunt u nog steeds een bijdrage overmaken. Op de 
volgende pagina vindt u meer informatie en het 
bankrekeningnummer. 

STEUN UW VERENIGING !!!



Word ook lid van de Blauwtjesclub!!

Steun onze vereniging met een

bijdrage van € 20,-

Beste leden,

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in maart jl. werd een 

nieuw sponsorprogramma geïntroduceerd, namelijk De Blauwtjesclub. 

Hierbij kunnen de leden, geheel vrijwillig, een bijdrage van 

€ 20,00 doen die gebruikt zal worden voor een vooraf bepaald doel. 

Denk hierbij aan materiaal, activiteiten en parkonderhoud. 

De ALV bepaalt jaarlijks voor welk doel de bijdragen zijn bestemd.

Voor 2019 werd besloten de zitbanken langs de tennisbanen te 

vernieuwen. Zoals jullie hebben gezien, staan de banken al langs de 

baan, omdat we een leuke aanbieding niet konden weerstaan.

Een ieder, die onze vereniging wilt steunen, kan zijn of haar bijdrage 

overmaken naar IBAN-nummer NL10 RABO 0135 7384 74 t.n.v. 

L.T.V. Ten Medel onder vermelding van Blauwtjesclub. We gaan uit 

van € 20,00 maar het mag natuurlijk ook meer of minder zijn.

Elk jaar kunt u opnieuw beslissen of u weer meedoet en met welk 

bedrag.

Wat wordt er met het geld gedaan?

Het geld wordt besteed aan zaken die het algemeen belang van de club 

dienen, 

zoals:

•Jeugdactiviteiten

•Materiaal voor de club

•Parkonderhoud

•Etc.

Alvast bedankt voor uw bijdrage. Wij zijn u zeer erkentelijk.

Met vriendelijke groet,

Bestuur L.T.V. Ten Medel



Op 30 september 2019 was L.T.V. Ten Medel op verzoek van Rabobank 

West Betuwe gastheer voor de inspiratiebijeenkomst Rabo 

Verenigingsondersteuning op het gebied van duurzaamheid.

In ons clubhuis waren, op uitnodiging van de Rabobank, ruim 80 

afgevaardigden van diverse verenigingen uit de regio aanwezig om 

inspiratie op te doen.

Aangezien onze vereniging al eerder de stap zette, konden wij als 

voorbeeld dienen. En wie kan over dit onderwerp nu beter het een en 

ander vertellen, dan Jan Muggen. Voor hem was dan ook tijdens de 

bijeenkomst tijd ingeruimd om uit leggen hoe L.T.V. Ten Medel het 

aangepakt heeft.

Langs deze weg alle vrijwilligers, die hun steentje hebben bijgedragen 

aan deze bijeenkomst, nogmaals hartelijk bedankt.





Wintertennis damesdubbel op dinsdagmorgen voor 17 plussers

Net als andere jaren zijn jullie bij deze van harte uitgenodigd om je aan te 

melden voor de damesdubbel competitie in het winterseizoen. De 

tenniswedstrijden van 5 kwartier en over 2 sets worden buiten op de banen 

van Ten Medel gespeeld. Dat doen we op de dinsdagmorgen vanaf 10.00 uur; 

de damestoss van die morgen vervalt. Elke week speel je met een andere 

partner tegen steeds een ander koppel. 

De beloning van een sportieve winter is bij de meeste punten de wisseltrofee, 

die afgelopen winter door Jacqueline Ritman in de wacht gesleept werd. Maar 

voor iedereen frisse lucht, wintersport in Tiel, 5 kwartier bewegen, een 

gezellige nazit en de mogelijkheid om daarna nog te tossen. Dinsdag 29 

oktober beginnen we. In de schoolvakanties wordt er niet gespeeld. Doe je 

mee? Geef je dan op voor 13 oktober. 

Mail je naam en telefoonnummer naar sj.al.eggink@planet.nl onder 

vermelding: wintertennis. Ik verheug me op jullie aanmelding. 

Groet, Sjoeke Eggink

Noot van de redactie:

Bij het verschijnen van dit clubblad is de inschrijftermijn inmiddels verstreken, 

maar geef je gerust nog op als reservespeler!



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.

.



Van 15 tot en met 25 augustus vond dit jaar TMO 2019 plaats. Tijdens 
het toernooi werden er 275 wedstrijden afgewerkt op onze 
kunstgrasbanen. Hoewel menig toernooi minder inschrijvers had was 
dat bij ons niet het geval, wij hadden zelfs méér inschrijvers. Het 
nieuwe 50+ onderdeel niet eens meegerekend. Hiermee gaat ook deze 
editie van het Ten Medel Open de boeken in als zeer succesvol 
toernooi!

Nieuw dit jaar was het 50+ toernooi dat doordeweeks overdag werd 
gespeeld. In de wandelgangen hoorde wij dat hier behoefte aan was 
dus hebben wij de gok gewaagd en samen met vrijwilligers van de club 
dit te kunnen organiseren. Dit was een mooie toevoeging aan het 
toernooi en uiteraard proberen wij dit volgend jaar ook weer te doen.

Poules en actuele rating
Net als de twee voorgaande jaren werden alle categorieën in poules en 
op actuele rating gespeeld. Je hoeft bij je inschrijving dus niet aan te 
geven op welk niveau je wilt meedoen. Dit zorgde weer voor vele 
spannende partijen.

Uiteraard willen wij via deze week nogmaals onze hoofdsponsoren
(SportInn, Van Mossel VKV Group en All Robots) en iedereen die een 
bijdrage aan de loterij heeft gedaan bedanken! 

Al met al kijken wij als organisatie terug op een intensief, maar zeer 
geslaagd toernooi!

Hopelijk hebben jullie er net zo van genoten als wij en hopen wij jullie 
ook volgend jaar weer in actie te zien. 

Dus plan je zomervakantie zorgvuldig zodat je volgend jaar van 13 t/m 
23 augustus kan schitteren op TMO 2020!

Met sportieve groet,

Organisatie TMO 

Dewi, Dorina, Gert, Lenore, Madelon, Niek, Sven en Tessa



Winnaars TMO



Deelnemers TMO 50+ overdag



De TMO commissie



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


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

Koen Blommestein

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 1  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

Rosan van der Burgh

Ruben van der Burgh

Mick Hoets

Roan van Mook

Maureen Poldervaart

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/


Beste tennisvrienden,

De vrijdagavonden vol gezelligheid komen er weer aan! Op 8, 22, 29 november en 
13 december is het namelijk weer tijd voor de Najaarsbokaal. Bij deze activiteit 
gaan we strijden om die felbegeerde bokaal, maar zijn de uurtjes in de kantine net 
zo belangrijk als die op de baan.

Per avond speel je twee heren- of damesdubbels met je zelf samengestelde team. 
Deze wedstrijden duren elk 45 minuten en het team met de meeste gewonnen 
games wint de partij. Na de vier speelrondes gaan een dames- en herenteam er 
met de bokaal vandoor. De eerste speelronde start rond 19.15 uur en de laatste 
ronde is uiterlijk 23.00 uur afgelopen. In het verleden had elke avond een thema, 
maar dit jaar is het thema voor de hele Najaarsbokaal sportiviteit en gezelligheid.

Wat moet je doen? Stel een team samen (heren of dames), verzin een originele 
teamnaam en stuur deze gegevens samen met de speelsterktes van de 
spelers uiterlijk vrijdag 1 november naar actenmedel@gmail.com. Zorg ervoor 
dat je genoeg mensen beschikbaar hebt op elke speeldag. Mocht je onverhoopt 
toch iemand tekortkomen dan vragen wij jullie om zelf voor vervanging te zorgen!

Wees zo snel mogelijk met inschrijven, want vanwege beschikbaarheid van de 
banen geldt vol=vol!

Wij hopen jullie snel te zien,

De Activiteitencommissie

Marga, Ria, Nordin, Jeroen, Gijs en Roy





LUNO vs Ten Medel, strijd jij mee?

In het najaar gaan wij de strijd aan: LUNO vs Ten Medel

DE STRIJD VAN HET JAAR!

Er kan worden ingeschreven als koppel (HD + DD) per club.

Mocht je geen partner hebben, wordt je gekoppeld aan een partner 

vanuit je eigen club.

De opzet van deze dag is om een aantal wedstrijden met je partner te 

spelen tegen een koppel van de andere club. Per gewonnen game 

verdient jouw club 1 punt.

Er zal worden gespeeld op actuele ranking om de meest spannende 

wedstrijden te kunnen creëren.

Aan het einde van de dag worden de gewonnen games per club 

opgeteld, de club met de meeste games wint de WISSELBEKER.

Help jij je club mee aan de beker?

Schijf je snel in, want vol=vol, via www.toernooi.nl

Met Sportieve Groet,

Activiteitencommissie LUNO vs Ten Medel.

https://lunotm.us8.list-manage.com/track/click?u=ada3560140d8eb4457c2cc955&id=a1701a7f04&e=fe19e73b39


Vrijdag 20 december 2019

Reserveer hem vast in je agenda.

De uitnodiging met informatie wordt binnenkort per 

e-mail toegestuurd.



29 oktober Start wintertennis damesdubbel

8 november Najaarsbokaal

17 november Luno vs Ten Medel

22 en 29 november Najaarsbokaal

13 december Najaarsbokaal

20 december 50+ KerstSnertdag



Oktober

Erik Stam 19 oktober 14 jaar

Julius Kurvers 29 oktober 14 jaar

November

Jessie Hermsen 2 november 15 jaar

Romy Hermsen 2 november 15 jaar

December

Bente van Baal 4 december 10 jaar

Angellos Khalil 6 december 14 jaar

Marit van Heun 21 december 10 jaar

De jeugdcommissie wenst jullie een fijne verjaardag

en veel plezier met familie en vrienden en natuurlijk

VAN HARTE GEFELICITEERD!


