


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: Henk van Overbeek

voorztter@tenmedel.nl

Pennngmeester: vacant

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
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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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Op dinsdag 24 maart 2020 bereikte ons het verdrietige bericht

van het overlijden van

Marja van Hoorn – van Santen

1967 - 2020

Marja is sinds 2007 lid van onze vereniging en tevens een 

enthousiaste vrijwilligster.

Wij kennen haar als een toegewijd en betrokken lid en 

vooral als een vrolijke, spontane vrouw. 

In Marja verliezen we een bijzonder mens, die een 

belangrijke bijdrage heeft geleverd aan onze vereniging.

We zullen haar missen.

Wij wensen Henk en haar familie heel veel sterkte bij het 

verwerken van dit verlies.

Bestuur van L.T.V. Ten Medel



Nieuwe seniorleden Lid sinds

Christiaan Zijlstra 21-12-2019

Frank van der Velden 14-1-2020

Thijs Schelling 14-1-2020

Caroline de Jong-Weerwag 14-1-2020

Arjen de Jong 14-1-2020

Ruud Flink 21-1-2020

Jeroen Overeem 30-1-2020

Maarten van Bekkum 30-1-2020

Mark Smits 30-1-2020

Arjen van der Donk 3-3-2020

Ewout Klompmaker 3-3-2020

Marissa Alberga 3-3-2020

Ruben Boot 3-3-2020

Marian Slegers



Communicatie

Sinds half februari 2020 is de KNLTB ClubApp actief. De app maakt het voor 
ons gemakkelijker je op de hoogte te blijven houden van alles wat er speelt 
binnen de club. Naast de vele mogelijkheden (zie: 
www.knltb.club/functionaliteiten/clubapp) kun je ook de bardienst inplannen via 
de app.

De afgelopen 3 à 4 maanden zijn er vanuit het bestuur en diverse commissies 
veel mailwisselingen geweest met onze leden. Dat is, naast de website en de 
ClubApp, één van de manieren om onze leden te informeren over allerlei 
zaken.

Mocht je de laatste tijd geen e-mail hebben ontvangen, dan is de 
ledenadministratie waarschijnlijk niet in het bezit van je juiste e-mailadres.

Stuur je e-mailadres dan naar leden@tenmedel.nl of wijzig je gegevens via de 
KNLTB ClubApp.

Afvalverwijdering

Zoals jullie wellicht al gezien hebben, zijn er sinds december 2019 twee 
ondergrondse afvalcontainers geplaatst (rechts bij de ingang van het park). Eén 
voor papier/karton en één voor restafval. Deze zijn in de plaats gekomen van 
de rolcontainers. Naast de vele voordelen op het gebied van milieu, levert het 
ook een financieel extraatje op van honderden euro’s per jaar. Voor het 
groenafval is niets veranderd. Daarvoor wordt nog een rolcontainer gebruikt.  
Dit jaar zal naar alle waarschijnlijkheid ook een glascontainer worden geplaatst.

Kassasysteem

Sinds januari 2020 hebben we een nieuw kassasysteem in gebruik genomen. 
Het is een gebruikersvriendelijke kassa, voorzien van een “touch screen” dat 
speciaal voor sportverenigingen is ontwikkeld. Doordat alle verkopen 
geregistreerd worden, zijn we in staat een aantal zaken (nog) beter te doen. 
Denk hierbij aan voorraad, inkopen, assortiment.

Bedankavond

Op 15 februari 2020 vond de jaarlijkse bedankavond voor onze 
commissieleden plaats in ons clubhuis. De organisatie was in handen van 
Yvonne en Rolf Liefbroer. Dank hiervoor. Zij zorgden voor een leuke thema-
avond in de vorm van een dinerspel onder het genot van een hapje en een 
drankje. Alle commissieleden wederom bedankt voor jullie inzet en toewijding.

mailto:leden@tenmedel.nl


Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op 4 maart 2020 heeft de ALV plaatsgevonden. De opkomst was 
voldoende om tot eventuele stemming over te gaan.

Naast de gebruikelijke agendapunten was er een vacature binnen het 
bestuur. Jacqueline Schoots is afgetreden als voorzitter. Zij werd in het 
zonnetje gezet en bedankt voor haar jarenlange bijdrage. Henk van 
Overbeek werd door het bestuur voorgedragen als opvolger. Na stemming 
werd hij unaniem door de ledenvergadering gekozen als de nieuwe 
voorzitter. Daar hij penningmeester was, ontstond daarvoor een vacature. 
Vanuit de ledenvergadering heeft niemand zich aangemeld. Derhalve is er 
nu een impasse ontstaan. Er zal nu met spoed naar een oplossing worden 
gezocht.

Mocht je nu niet naar de ALV zijn geweest en je hebt interesse in de functie 
van penningmeester, neem dan contact op via 
penningmeester@tenmedel.nl of wend je tot Henk van Overbeek.

Upgrade inrichting clubhuis

Na goedkeuring van het plan door het bestuur om de inrichting van het 
clubhuis te upgraden, verzochten zij de ontwerpers Vivianne van der 
Breggen en Dagmar Wijnbelt tijdens de ALV een presentatie te verzorgen 
over dit plan.

Gezien de vele reacties vanuit de leden is besloten dat een aantal leden 
samen met Vivianne en Dagmar gaan meedenken over de details van de 
inrichting. Een voorlopige planning is, dat eind dit jaar, begin volgend jaar, 
het project zal worden uitgevoerd. 

Steun je vereniging via de Blauwtjesclub

Ook dit jaar hopen we weer dat je “lid” wordt van de Blauwtjesclub. Het gaat 
hier om een vrijwillige bijdrage van € 20,- (of wat je kunt missen) die de 
vereniging de mogelijkheid geeft specifieke zaken aan te schaffen. Vorig 
jaar hebben we nieuwe houten banken op de banen gekocht. Dit jaar wordt 
aan nieuwe telborden gedacht.

Ben je enthousiast geworden, maak dan vandaag nog je bijdrage over naar 
IBAN-nummer NL10 RABO 0135 7384 74 t.n.v. L.T.V. Ten Medel o.v.v. 
Blauwtjesclub.

mailto:penningmeester@tenmedel.nl


OPROEP AAN ALLE LEDEN

Blauwtjesclub

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar is de 

Blauwtjesclub vol enthousiasme goedgekeurd door de leden.

Maar natuurlijk hebben we ook dit jaar weer veel 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 2019 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. 

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



Fris clubhuis voor het nieuwe seizoen 

Op zaterdag 29 februari stond de jaarlijkse grote schoonmaak van het 

clubhuis op het programma. 

10 vrijwilligers zetten de schouders eronder en zorgden ervoor dat een 

groot deel van het clubhuis weer startklaar is voor het nieuwe 

tennisseizoen. Ramen, keuken, kleedkamers, achter de bar; alles is 

weer lekker fris. De welverdiende lunchkroket kwam uit een 

brandschone frituurpan en smaakte ons dan ook heerlijk. Vrijwilligers 

bedankt voor jullie inzet (en de gezelligheid)! 

Onze schoonmaaktoppers: Janny, Madelon, Dorina, Benson, Balina, 

Ruud, Piet, Cora, Nel en Thea (niet op deze foto).



http://www.uitvaartverzorgingjantijssen.nl/


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



Het is nu 23 maart, een vreemde tijd. Ook voor mij vervreemdend om dit 
verslagje te schrijven over onze wintertennis. Dat lijkt al zo lang 
geleden. De tennisbaan is gesloten. Corona beheerst de wereld en ook 
ons. Geen tennis op de banen. Terwijl de zon al een paar dagen heerlijk 
schijnt. Dat is toch wel wat afzien. De beperkingen zijn nodig om zoveel 
mogelijk besmettingen te voorkomen. 

Het dames wintertennis was van 29 oktober tot en met 3 maart. Met 16 
dames werd er iedere week een dames dubbel gespeeld. Het is een 
competitie. Iedere week wordt er op de dinsdagmorgen met iemand 
anders gespeeld en tegen een ander koppel.

Door de een fanatiek en de ander neemt het zoals het is. Dat laatste 
geldt voor mij. Ik ben op een leeftijd dat ik het al fijn vind dat ik nog 
steeds speel. Voor ieder van ons is het fijn om deze mooie sport te 
‘beheersen’, buiten te spelen, ook in de wintertijd. Dat blijkt uit het animo 
dat er al jaren voor is. We spelen het spel, daarna drinken we koffie of 
thee. Iedere week zorgen om beurten twee dames  voor wat lekkers bij 
de koffie. En die tijd biedt ons de gelegenheid om veel te delen met 
elkaar. En meestal is er veel te delen. Lief en leed. We zijn er dan voor 
elkaar. 

Iedere week worden de punten bijgehouden en aan het eind van het 
seizoen is er een winnares. 

Dit jaar won Sjoeke Eggink deze competitie. Tweede werd Monique van 
Doorn en derde werd Tinie Visscher. De wisseltrofee werd in een 
ceremonie aan Sjoeke uitgereikt.

Jenny van Bokhorst had weer, zoals ieder jaar, voor ieder een prijsje.  
Jenny kreeg een speciale dank omdat zij altijd de kantine opent en sluit, 
de verwarming aanzet. 

En dan is er de speciale dank voor Sjoeke Eggink. Sjoeke organiseert 
deze competitie al jaren en nu dus ook weer. Zij maakt het rooster en 
houdt iedere week de stand bij.  Zij houdt ons op de hoogte van de 
standen. En ook dit jaar was het weer fijn dat ze af en toe een beroep 
kon doen op enkele heren om in te vallen als we geen invalsters genoeg 
hadden. 

Het is bijzonder dat we maar één keer niet konden spelen vanwege het 
weer. Bijzonder omdat het toch wel een hele natte herfst en winter was. 

Al met al sloten we een mooie competitie af en hopen volgend jaar 
hiermee door te gaan.

Claria Serné



Winnaars Dames Wintercompetitie: Sjoeke, Monique en Tinie



Na afloop gezellig samen koffie drinken



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


Wie kon de tennissterren van vroeger nog steeds herkennen? Wat is de 
hoofdstad van Canada? Wie herkende, zonder Shazam, het beste de 
klassiekers uit de jaren ’80? Op die vragen kregen zo’n 40 deelnemers 
antwoord tijdens de tweede editie van de Ten Medel Pubquiz. De winnaars 
van vorig jaar, team ‘Quist ’t wel’, waren aanwezig om de titel te verdedigen, 
maar dat was geen makkelijke opgave... 

De deelnemers waren zeer divers in leeftijd en generatieverschillen vielen 
dan ook duidelijk op. Voor de jongere generatie waren de krullen van John 
McEnroe iets moeilijker te herkennen dan voor de oudere. Maar de jonkies 
wisten op hun beurt wel te vertellen door wie de grootste hit van het moment, 
Dance Monkey , gezongen wordt. 

Daarnaast zorgde een echte breinbreker, de rebus à la NOS De 
Avondetappe, voor krakende hersens. 

Uit verschillende plaatjes moesten de namen van tennissers gehaald 
worden. Taylor Swift en Frits Sissing...huh? Oh, Taylor Fritz! 

In de laatste ronde speelde iedereen naast voor het team, ook voor zichzelf. 
Petje op – petje af, maar dan met gekleurde plaatjes. Bij vraag 2 ging het al 
mis toen 90% van de zaal dacht dat Servië in plaats van Spanje de Davis 
Cup in 2019 gewonnen had. Hans van Overbeek was de rest te slim af en 
versloeg ook Jarno Watervoort in de schattingsvraag om zo 10 punten en 
een dik verdiende prijs binnen te slepen. 

Helaas voor Hans zijn team waren die punten niet genoeg om ook de 
teamwinst binnen te halen. De titelverdedigers van Quist ’t wel moesten de 
eer aan een ander team laten. 

The Quizmasters bleken inderdaad de meesters van de Pubquiz te zijn en 
pakten met 146 uit 200 punten de felbegeerde titel.

De activiteitencommissie





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

Diana van Rooijen Bianca van Berkel

Ria van Soeren Cynthia de Leeuw  C

Suzan Verhoeks Nathalie van Stralen

André van Drumpt Kimberly van Knijff

Jan Gerssen Wesley van Knijff

Gert-Jan Verhoef  C Peter Pot

Gemengd dubbel 1  35+ 3e kl. Gemengd dubbel 2  35+ 3e kl.

Henriëtte Hummel  C Janine Baars

Jolanda Kramer Ingrid de Weerdt C

Ellen van Leur Wilma Witte

Hans van Arnhem Peter Burgers

Hans de Leeuw Henk van Overbeek

Cees Spek Jan van Setten

VRIJDAGAVOND

Heren dubbel 1  17+ 3e kl. Heren dubbel 1  35+ 4e kl.

Paul van Leur Dik van den Bosch  C

Niek van Malsen C Wilco van Gelderen

Sjoerd van Oostenbrugge Dick van Leur

Ron Roubos Edwin Nagelhout

Rik Smits Joop Reniers

Sven Swartjes Marco Zwart

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

Elles van Haaren Judith Kaart

Kitty van Haaren Hanneke Knetemann

Malou Melissen Miranda Luttik

Mildred van Meurs Margreet Stolk

Jacqueline Schoots  C Jolanda de Vries  C

Anneloes van Tintelen Jeanine Wellner

Reservespelers:

Dorina Benedictus

Hilda van Cuijlenburg

Max Meilof



ZATERDAG

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

Niels van Bijsteren Walter Roeffen

Julian van Gemeren Dennis Versteeg

Alexander Niekrake Richard Versteeg  C

Coen Staal Johan Gruters

Steven de Vries Mark van Kuilenburg

Sven Watervoort  C Gijs van Laar

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

Richard Brusse  C Jeanneau Driessen

Jeroen Drullman Niels van Eldik  C

Roy van Setten Bastian van Esterik

Gijs van der Post Jos de Pijper

Koen Blommestein Jarno Watervoort

Christiaan Zijlstra

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

Madelon van de Pol Desirée de Gier

Anouk van Rooijen Marja van Esterik  C

Lenore Schulte Carmen Laisina

Leontien Sijahailatua Marga van Miltenburg

Dewi de Wildt  C Marjolein Pitlo

Tessa Wittens Marijke Roeffen

Gemengd 1  17+ 4e kl. Gemengd 1  35+ 1e kl.

Malou Melissen  C Barbalina den Otter

Sofie Welner Leontine Sonneveldt

Demi Zijlstra Fergus Lippi

Nordin Coenhein Bart den Otter

Jeroen van Overbeek Tonni Stam  C

Ivar Watervoort

Reservespelers:

Dorina Benedictus

Hilda van Cuijlenburg

Angela Jansen



ZOMERAVOND

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

Ceciel Essing Piet van Alfen

Carien van Luijn Wilco van Gelderen  C

Carien Oudelaar  C Edwin Nagelhout

Irene Schoonderbeek Jan van Setten

Debbie Tartarin

Yoka Verduin

ZONDAG

Gemengd 11 t/m 14  4e kl.

Tosca Bosman

Rosan van der Burgh

Naomi van Mook

Maureen Poldervaart

Frederike Wijnbelt

Mick Hoets

Roan van Mook

DINSDAGOCHTEND

Dames dubbel 1  2e kl.

Connie Bosch  C

Janny van de Kant

Wil van Nijhuis

Balina Schulte

Tinie Visscher

De start van de KNLTB Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids

competitie blijft voorlopig uitgesteld tot begin mei. Het kabinet heeft 

aangekondigd op 21 april een besluit te nemen over het vervolg van 

de maatregelen na 28 april. De KNLTB neemt zo snel mogelijk na 21 

april het besluit of de nieuwe startdatum en planning van de 

competities haalbaar zijn, of dat nieuwe aanpassingen nodig zijn.

Via de KNLTB ClubApp en via de e-mail houden we u op de hoogte.



De jeugdcommissie wenst jullie een fijne verjaardag

en veel plezier met familie en vrienden en natuurlijk

VAN HARTE GEFELICITEERD!

April

Mick Hoets 11 april 12 jaar

Hannelore van der Spek 23 april 13 jaar

Mei

Teske Stanic 4 mei 15 jaar

Idil Ozdemir 6 mei 14 jaar

Jonah Buitenweg 15 mei 11 jaar

Milan van Mook 15 mei 11 jaar

Anna Bauw 28 mei 14 jaar

Juni

Lennard van Malsen 20 juni 11 jaar


