


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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Wijzigingen

Ga je verhuizen, heb je een nieuw telefoonnummer, een ander  e-mail-

adres of een andere wijziging, geef dit dan door aan leden@tenmedel.nl

Beëindiging Lidmaatschap

Als je voornemens ben om je lidmaatschap bij  onze gezellige vereniging 

op te zeggen, dan dien je dit vóór 28 december via e-mail 

leden@tenmedel@.nl  te doen.

Yvonne Liefbroer 

tel: 06-30420717

Nieuwe Seniorenleden

Medy Doves

Cees van Duffelen

Evan van Ewijk

Imre van Lieshout

Annie Maassen

Hans-Willem de Man



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 de bestuursleden natuurlijk ook altijd persoonlijk aanspreken. 

Bijzondere data:

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



http://www.uitvaartverzorgingjantijssen.nl/


“Zelf doen!”

Onze kleindochter is een lief kind, behalve als je haar ongevraagd een 
handje wil helpen.

“Zelf doen!” is dan haar kreet en je mag pas helpen als het haar echt 
niet lukt.

Daar moest ik afgelopen jaar vaak aan denken op vrijdagmorgen terwijl 
ik mijn trekkerrondjes draaide op de tennisbaan.

Zelf ben ik niet zo handig, dus laat mij maar de banen vegen.

Maar om me heen kijkend zag ik dat intussen heel wat klussen werden 
gedaan, waarvan je ook zou kunnen zeggen: laat een bedrijf dat doen.

“Nee zeg!” was dan de reactie aan onze koffietafel: “dat kunnen we toch 
zeker zelf !”

Wat dacht u van: 

zelf de trekker repareren

zelf de netten opknappen

zelf de dakgoot renoveren

zelf het hek voorzien van de clubnaam

zelf al die heggen snoeien

enzovoort, enzovoort!

“Zelf doen!”

Ik vond het een mooi motto voor het afgelopen jaar.

Hieropvolgende foto’s brengen één en ander in beeld.

Het is maar dat u, dat jullie het weten als je om je heen kijkt en denkt: 
wat ligt ons park er nog steeds mooi bij!!

Peter Minnema





Wie wil  helpen ons clubhuis weer spik en span  te maken?

Zaterdag 29 februari  gaan we ons weer uitleven. 

De boel gaat op zijn kop en het resultaat is een superschoon
clubhuis.

Hiervoor hebben we natuurlijk wel vrijwilligers nodig.

Op zaterdag 29 februari om 9.00 uur beginnen we en we 
proberen alles op 1 dag af te krijgen.

Er wordt voor een heerlijke lunch gezorgd.

Je kunt je aanmelden bij balina-peter@planet.nl

Alvast bedankt en tot ziens op de club!

Balina Schulte

mailto:balina-peter@planet.nl


Het was weer zo ver, de onderlinge strijd van Ten Medel. Van jong tot 

oud en van jong tot belegen. Wie er nou jong of belegen is, daar zijn 

mijn moeder en ik nog niet uit. Althans, mijn moeder niet. 

We hebben veel leuke, maar vooral hele gezellige, wedstrijden 

gespeeld. Elk jaar weer staan er 4 avonden vol gezelligheid op ons te 

wachten. Echter dit hadden wij niet gekund zonder onze top invallers, 

Jolanda en Lieke. Zij hebben ons geholpen naar de overwinning. 

Ondanks dat er geen thema-avonden waren, kregen wij het voor elkaar 

om er elke keer weer als eskimo bij te lopen, want wat was het koud! 

Met een sjaal, muts, 3 truien en handschoenen trotseerden wij de kou.

De activiteitencommissie is er weer in geslaagd om van de 

najaarsbokaal een van de gezelligste activiteiten van Ten Medel te 

maken. Wij kijken nu al uit naar volgend jaar!

Jacqueline & Elles



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



Kampioensteams Najaarscompetitie



Het seizoen begon voortvarend voor Heren 1. Bij Ophemert werd op een 
heerlijke (na)zomerse avond direct met 4-0 gewonnen.

Vanaf de 1e speelronde was de koppositie een feit en die werd uiteindelijk 
niet meer uit handen gegeven. Er werd vier keer op rij met  4-0 gewonnen.

Halverwege de competitie stond het duel met de nummer 2, Leerdam, op 
het programma. Als dit duel gewonnen zou worden, dan zou dit een grote 
stap richting het kampioenschap zijn.

Op een avond, die werd geteisterd door enorme windvlagen en buien, 
werd in een gelijk opgaande strijd 2-2 gespeeld. 

Dit betekende dat de laatste 2 duels waarschijnlijk nog gewonnen 
moesten worden om het kampioenschap binnen te halen. 

Uit in Driebergen werd de eerste horde genomen. Onder tijdsdruk (de 
lampen moesten om 23.00 uit en de laatste 2 wedstrijden werden na een 
regenpauze om 22.15 pas hervat) werd met 3-1 gewonnen bij Manger 
Cats.

De heren van Ten Medel wisten vanaf dat moment dat het laatste duel met 
minimaal 3-1 gewonnen moest worden om zeker te zijn van het 
kampioenschap.

Uit bij Domstad kwam het kampioenschap geen moment in gevaar. Er 
werd vrij gemakkelijk met 3-1 gewonnen en daarmee het kampioenschap 
binnen gehaald. Dat werd diezelfde avond nog met de nodige drankjes 
gevierd!

Paul, Niek, Sjoerd, Ron en Sven en invallers Niek van Eldik en Jeroen van Overbeek



Ook dit jaar heeft ons team gestreden voor de winst en met een goede 

uitslag. We hebben het nu 2 jaar op rij voor elkaar weten te krijgen om met de 

1e plaats naar huis te gaan en dit jaar ook nog eens in de 1e klasse! Wat 

waren het weer leuke maar ook bijzondere avonden met natuurlijk een 

geweldig team. Kitty wist het dit jaar weer voor elkaar te schoppen om als 

ongeslagen vrouw te eindigen, niet één wedstrijd verloren. We verbazen ons 

ook elk jaar weer over de geweldige toverballen van Mildred... hoe ze het 

doet? Niemand die het weet, maar één ding is zeker, ze weet er mee te 

winnen en wij vinden het allemaal geweldig en hilarisch. Na een afwezige 

voorjaarscompetitie was ze er het najaar weer bij, onze Elles, terug van 

weggeweest. Volgens mij wist ze de eerste 2 wedstrijden niet meer hoe ze 

haar racket vast moest houden, want wat zeg het er uit... toch wist ze het 

gewoon voor elkaar te krijgen om als beste speler van de categorie te 

eindigen! 

Om niet te vergeten natuurlijk onze andere toppers die ook vele avonden hun 

beste beentje voor hebben gezet; Malou, Jacqueline, Anneloes en Ria.

Het belangrijkste is dat we het leuk hebben gehad met elkaar en na afloop 

met een lekkere borrel om de avonden af te sluiten. Ons kennende is dat niet 

bij 1 borrel gebleven natuurlijk. Volgend jaar op naar de hoofdklasse om te 

zien of we weer in de buurt komen van de overwinning! Al is het wellicht niet 

in de wedstrijd, in de welbekende 3e helft zullen we vast wel winnen! 

Dames 1: Ria, Anneloes, Jacqueline, Kitty, Malou, Mildred & Elles



Dames 2 17+  vrijdagavond 3e klasse.

Met een nieuw team is er gestart met de vrijdagavondcompetitie.  Een 

gevarieerd gezelschap, niet iedereen kende elkaar,  maar hier kwam 

snel verandering in. Er werden leuke partijen gespeeld, sommige met 

weinig tegenstand,  maar het voornaamste was veel gezelligheid en 

sportiviteit. Met totaal 2 verliespunten hebben wij het maximale eruit 

gehaald en zijn op de voorlaatste competitiedag kampioen geworden.  

Ik zeg een prima prestatie, hebben we met elkaar goed gedaan! Demi,  

Jonne , Carin,  Leontien,  Hilda, Monique en Désirée nogmaals dank!!

Marja v Esterik



Nadat we in de voorjaarscompetitie als nieuw team zijn gestart, zijn we als 

team ook verder gegaan in de najaarscompetitie. We waren ingedeeld in een 

poule van 4 en mochten een keer uit en thuis tegen elkaar spelen. Het waren 

zeer gevarieerde teams. De eerste competitiedag moesten we, zoals de 

meeste teams, verzetten. Bij ons niet vanwege Appelpop maar 3 van onze 

teamleden waren nog met vakantie.

Na de eerste 3 wedstrijddagen stonden we bovenaan en begon het gevoel 

van kampioen worden te kriebelen. Maar aangezien we van alle teams 

hadden begrepen dat de samenstelling iedere week anders was vanwege de 

vele invallers, waren de vervolgwedstrijden nog moeilijk in te schatten. De 

laatste wedstrijddag (de inhaalwedstrijd van de eerste week) moesten we 

tegen de nummer 2. Aan 2 punten hadden we genoeg om kampioen te 

worden. Na de singels was het 1-1. Na 3 zwaar bevochten dubbels was de 

eindstand 3-2 voor ons en waren we kampioen. 

Fergus heeft het gepresteerd om al zijn wedstrijden te winnen. We hebben 

leuke en leerzame wedstrijden gespeeld en met veel gezelligheid, wat ook 

voornaam is. Nu kunnen we ons weer gaan voorbereiden op de 

voorjaarscompetitie.

Gemengd 1 zaterdag: Barbalina, Leontine, Bart, Fergus en Tonni



Ten Medel verliest in eerste, drukke derby tegen LUNO

Op zondag 13 november gingen LUNO Tennis Maurik en LTV Ten Medel
voor het eerst de onderlinge strijd aan om uit te maken welke club de beste 
tennissers heeft. LUNO ontving als eerste de spelers op haar 
kunstgrasbanen. Maar liefst 80 deelnemers verdedigden de eer van hun 
club. Helaas deed LUNO dat net wat beter dan Ten Medel. De club uit 
Maurik won 237 games tegenover 220 voor de club uit Tiel. Maar niet 
getreurd, want een echte tennisderby is geboren en dus komt er een 
herkansing.

Samen met LUNO-leden Michael en Wyteke van Geffen hebben Jeroen van 
Overbeek en Gijs van der Post namens de Activiteitencommissie zich 
ingezet om de clash op te zetten. In totaal zijn er 40 wedstrijden van ieder 
45 minuten gespeeld. De heren- en damesdubbels waren op niveau 
ingedeeld, met een 6, 7 en 8-categorie.

“De deelnemers waren super enthousiast en kijken nu al uit naar de 
volgende editie”, vertelt Jeroen. “Ze waren erg tevreden over de opzet en de 
dag in het algemeen. De sfeer tijdens en tussen de wedstrijden was erg 
goed, het klikt sowieso goed tussen de clubs. Beide hebben gezellige leden 
en veel mensen kennen elkaar al van alle toernooien die we in de zomer 
spelen.”

Gijs is het daarmee eens: “De clubs kunnen erg goed met elkaar 
opschieten, maar ondanks dat zag je zeker ook veel fanatisme. Zeker toen 
de tussenstanden gegeven werden. Inspelen was ineens niet zo belangrijk 
meer, de score moest zo snel mogelijk omhoog.” Gijs prees daarnaast de 
weergoden. “De hele dag scheen de zon, heerlijk tennisweer.”

Ook de regionale media pikten het toernooi op. In dit artikel van De 
Gelderlander vertelt Koen Blommestein van Ten Medel over zijn ervaringen 
van de dag en in een artikel van de Stad Tiel staat het samen 141 jaar oude 
duo Gerrie en Josephine van LUNO centraal.

En hoe het komt dat LUNO gewonnen heeft? “Michael liep een hoop rond 
om zijn clubgenoten aan te moedigen, misschien was dat het”, lacht Gijs. 
“Natuurlijk had ik graag Ten Medel zien winnen, maar gelukkig is onze club 
ook erg goed in de derde helft.” Jeroen deelt de teleurstelling over het 
verlies, maar is strijdvaardig: “Helaas heeft LUNO gewonnen, maar ik weet 
zeker dat wij de volgende keer de wisselbeker binnenhalen!”. De datum van 
die volgende keer, op het park van Ten Medel, is al bekend: 15 maart 2020. 
Zet die dus in de agenda, houd de mail in de gaten en laten we samen die 
wisselbeker terughalen!

https://www.lunotm.nl/luno-tm-vs-ten-medel/
https://stadtiel.nl/deel-je-nieuws/sport/tennis/jong-en-oud-de-strijd-aan-tijdens-luno-tm-–-ten-medel-660383


Deelnemers Luno VS Ten Medel



Vrijdag 20 december was de inmiddels traditionele jaarlijkse 50+ 

Snertdag weer een groot succes, ondanks het “snertweer”.

Om half 11 werden we in het clubhuis ontvangen met koffie en een 

kerstkransje. Daarna hebben de krasse 50 plussers de regen 

getrotseerd en een paar leuke partijen gespeeld. Het ging er weer 

fanatiek aan toe. Marga deelde ons in middels het toss-systeem. 

Moe gestreden en uitgehongerd, vielen we aan op de heerlijke 

erwtensoep met roggebrood, salade en broodje kroket, bereid door 

Marga en Ria. Overeenkomstig de Schijf van Vijf (grapje van 

ondergetekende), werd de lunch nog aangevuld met fruit en melk. 

Hoefden we ‘s avonds lekker niet meer te koken!

Na de lunch waren de weergoden ons beter gestemd en gingen een 

paar fanatieke tennissers weer de baan op. Anderen bleven nog een 

poosje gezellig napraten en borrelen.

Koen, de enige 50 minner, heeft zijn vrije dag voor ons “oudjes” 

opgeofferd om ons allemaal van koffie en drankjes te voorzien. 

Kortom: Het was weer erg geslaagd. Zeker voor herhaling vatbaar!

Marga, Ria en Koen heel erg bedankt voor deze gezellige dag en het 

heerlijke eten!

Bert en Karin



De jeugdtrainingsgroep van vrijdagavond organiseerde na de laatste 

training een gezellig kerstdiner met elkaar. Alle ouders waren er ook bij 

en hadden voor veel lekkere hapjes gezorgd. 

Het was een feestelijke afsluiting van 2019!

Erbij waren Roan, Ruben, Mick, Noemie,                                      

Hannelore, Tosca, Rosan,                                                              

Maureen en Frederike



http://www.wbassurantien.nl/
http://www.intersport-tiel.nl/
http://www.pearle.nl/
http://www.kooijmantiel.nl/


Beste whizzkids, bollebozen en wandelende encyclopedieën                  
van Ten Medel,

Na het succes van vorig jaar is het binnenkort weer tijd voor de enige 
echte Ten Medel Pubquiz! 

Op zaterdag 25 januari zijn jullie van harte welkom in het clubhuis. Vanaf 
20.00u zijn de deuren geopend en om 20.30u beginnen we met de quiz. 
Zowel voor, tijdens als na de quiz is er genoeg tijd voor een drankje!

Team ‘Quiz ’t wel’ ging er vorig jaar met de prijzen vandoor. Krijgen we dit 
jaar een nieuwe winnaar?

Geef je op als  team, met minimaal 4 en maximaal 6 mensen. Verzin 
daarnaast een originele teamnaam en mail deze aan ons door (via 
activiteiten@tenmedel.nl), want hiermee zijn ook punten te verdienen!

Wees er snel bij met opgeven, want vol=vol! Wat betreft niet-leden: zij zijn 
welkom met leden van Ten Medel, maar zodra we merken dat er te veel 
inschrijvingen zijn, gaan leden van Ten Medel voor.

De uiterlijke inschrijfdatum is vrijdag 17 januari.

Graag tot dan!

De Activiteitencommissie

Jeroen, Nordin, Gijs, Marga, Ria en Roy

Let op: Vanaf nu is ook de Activiteitencommissie (AC) overgegaan op een 
nieuw e-mailadres: activiteiten@tenmedel.nl

mailto:activiteiten@tenmedel.nl


5 januari Nieuwjaarsreceptie

25 januari Pubquiz

26 Januari Wintercompetitie zondagmiddag

9 februari Wintercompetitie zondagmiddag

15 februari Commissieleden bedankavond

4 maart Algemene Ledenvergadering

8 maart Wintercompetitie zondagmiddag

15 maart Ten Medel VS Luno

13 t/m 22 maart Clubkampioenschappen

4, 5, 7 en 11 april Start Voorjaarscompetitie



Beste leden van Ten Medel van jong tot oud,

Heel graag willen wij met jullie allen het glas heffen op een gezellig, gezond 

en sportief 2020.

Wij geven daarom een nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari 2020 van 

16.00 tot 18.00 uur.

Heerlijke hapjes en lekkere drankjes worden geserveerd.

Lekker even bijpraten met medeleden, tennismaatjes maar vooral ook met 

onze nieuwe leden.

Afspraken maken voor een competitie of een spannend toernooi. Als het 

maar gezellig is.

Het zou fijn zijn als jullie een mailtje sturen naar Leden@tenmedel.nl dat je 

komt dan kunnen we voldoende hapjes en drankjes inslaan. Zonder bericht 

ben je uiteraard ook welkom.

Tot dan.

Bestuur Ten Medel



Save the date(s)! 

Beste clubgenoten, 

Terwijl een groot aantal spelers op dit moment geniet van een 

welverdiende winterstop, zijn wij als 

Clubkampioenschappencommissie (CKS) al druk bezig met de 

voorbereidingen voor de clubkampioenschappen van 2020. 

Vergeet de Olympische Spelen en het EK voetbal, want Ten Medel

gaat wederom op zoek naar de sterkste spelers van de club. 

Vorig jaar beviel de combinatie met jeugd en 50+ erg goed. Dit succes 

willen we komend jaar minimaal evenaren. 

Markeer alvast 13 t/m 22 maart 2020 in je agenda en zorg dat je topfit 

bent voor een sportief jaar. 

Voor nu wensen we iedereen alvast prettige feestdagen en hopen we 

jullie in goede gezondheid op de baan tegen te komen. 

CKS 2020





Januari

Mees Verheul 2 januari 9 jaar

Kwinten van der Gun 7 januari 15 jaar

Aimee Ritman 8 januari 12 jaar

Milan Kezer 8 januari 13 jaar

Frederike Wijnbelt 19 januari 12 jaar

Kyra van Hoorn 22 januari 16 jaar

Floris Ritman 26 januari 8 jaar

Bink Braspenning 29 januari 17 jaar

Tosca Bosman 30 januari 12 jaar

Februari

Marloes Hendriks 15 februari 16 jaar

Ruben van der Burgh 19 februari 15 jaar

Mirthe Jansen 26 februari 17 jaar

Maart

Joep van Arnhem 14 maart 15 jaar

Dyanne Kusters 19 maart 16 jaar

Nout de Weerd 21 maart 9 jaar

Sophie Jetten 24 maart 17 jaar

Lynn van Berkel 30 maart 11 jaar

De jeugdcommissie wenst jullie een fijne verjaardag

en veel plezier met familie en vrienden en natuurlijk

VAN HARTE GEFELICITEERD!



De redactie wenst jullie 

gezellige kerstdagen en een 

spetterend en sportief 2020!


