


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

Penningmeester: vacant

penningmeester@tenmedel.nl

Secretaris/parkzaken: vacant

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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Nieuwe seniorleden Lid sinds

Sjaak van Daalen 19-5-2020

Iris de Jong 28-5-2020

Vera van Mourik 30-5-2020

Sylvia Galbraith-van Swieten 28-5-2020

Nina van den Bos 28-5-2020

Peter van Oostenbrugge 28-5-2020

José van de Water 28-5-2020

Bart van Emden 4-6-2020

Ditsy Nuij van Arkel 4-6-2020

Daan van Emden 4-6-2020

Pascal Brink 15-6-2020

Danielle Verweij 15-6-2020

Paam Galbraith 5-7-2020

Apucho Sarmiento Huarhua 9-7-2020

Diana Linkerhof 9-7-2020

Pim Schelling 15-7-2020

Nico Titerloblobey 15-7-2020

Zoë Termeer 15-7-2020

Dominik Zijlstra 29-7-2020

Alexandra Zijlstra 29-7-2020

Maartje van Riet 6-8-2020

Julia Swinkels 6-8-2020

Rik Nijenhuis 6-8-2020

Raelee Pantophlet 9-9-2020

Martijn de Leeuw 9-9-2020

Yvonne van Ewijk 1-10-2020



De voorzitter aan het woord

Als voorzitter had ik me begin maart dit jaar een andere start voorgesteld. Ik 
was net aangesteld toen COVID-19 uitbrak waarvan de gevolgen intussen wel 
bekend zijn. Het werd pas echt heftig toen we eind maart het bericht kregen dat 
Marja van Hoorn (lid, vrijwilligster en tennismaatje van mijn competitieteam) aan 
de gevolgen van Corona was overleden. Dan is opeens niets meer belangrijk en 
ga je op de automatische piloot verder.

Intussen waren we ook nog steeds op zoek naar een penningmeester. Deze 
functie wordt hopelijk op hele korte termijn ingevuld.

Door de Corona-situatie werd ons tennispark voor onbepaalde tijd gesloten, 
Gelukkig duurde dit maar drie maanden. Die periode is er veelvuldig contact 
geweest met de autoriteiten, zoals Gemeente Tiel en KNLTB. Daarmee hebben 
we een goede relatie kunnen opbouwen.

Bestuursvergaderingen werden ook anders. We mochten namelijk niet bij elkaar 
komen. Gelukkig was er de mogelijkheid om dit via Microsoft Teams te doen. 
Een bijzondere ervaring.  

Een aantal activiteiten kon helaas geen doorgang vinden, zoals de 
Clubkampioenschappen en de voorjaarscompetitie. Daarentegen ging het 
parkonderhoud wel “gewoon” door. Door een goede samenwerking met de 
Gemeente was onze onderhoudsploeg in staat baanonderhoud uit te voeren. 
Dank aan deze vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat ons park een visitekaartje is 
voor onze vereniging.

Toen er weer getennist mocht worden, moesten we gebruik maken van de 
ClubApp voor o.a. het afhangen van de banen. Dit is door heel veel leden als 
positief ervaren.

In deze bijzondere periode komt ook de creativiteit van de mens boven drijven 
en ontstaan er leuke ideeën. Een mooi voorbeeld was het idee van de 
activiteitencommissie om de Ten Medel Zomercup 2020 te organiseren. 
Superleuk initiatief waar veel leden aan deelgenomen hebben.

In augustus mocht ons jaarlijkse toernooi TMO toch doorgaan. Dit bracht, 
gezien de vele RIVM-maatregelen, behoorlijk wat organisatietalent met zich 
mee. We mogen als vereniging trots zijn dat het toernooi goed is verlopen en 
ontvingen ook veel complimenten voor de organisatie. Een dikke pluim voor alle 
vrijwilligers, die dit mogelijk hebben gemaakt.



Tot slot kregen we van de zomer te maken met het feit dat onze secretaris 
Wilco van Gelderen besloot, vanwege omstandigheden, zijn functie neer te 
leggen. Intussen is er iemand benaderd, die deze over wil nemen.

Op korte termijn zal het bestuur bij elkaar komen en hopelijk weer op volle 
sterkte haar weg kunnen vervolgen.

Uiteindelijk heeft ieder nadeel zijn voordeel en worden we er meestal 
sterker van. Belangrijk is dat we één vereniging zijn. We hebben elkaar 
allemaal nodig.

Nogmaals dank aan alle vrijwilligers en iedereen die ik ongetwijfeld ben 
vergeten.

Afvalverwijdering

Zoals in de vorige editie reeds aangekondigd, is de ondergrondse 
glascontainer inmiddels geplaatst.

Kassasysteem

Het nieuwe kassasysteem draait intussen op volle toeren. Tijdens het TMO 
hebben de meesten van jullie er waarschijnlijk al gebruik van moeten 
maken.

De reacties zijn positief, maar heb je toch nog vragen, schroom dan niet om 
iemand van de barcommissie aan te spreken. Zij zullen je met raad en daad 
bijstaan.

Henk van Overbeek



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



http://www.uitvaartverzorgingjantijssen.nl/


Ten Medel Zomercup brengt gezelligheid terug na lockdown

Het was lang wachten, maar eindelijk kon er op Ten Medel weer voor de 
knikkers gespeeld worden. Al enkele weken was het weer mogelijk om 
vrij te spelen, maar de KNTLB stond nog geen open toernooien toe. 
Interne toernooien waren gelukkig wel toegestaan. In de vorm van de 
Ten Medel Zomercup zorgde de Activiteitencommissie voor wat leven 
op de club, precies op het moment dat het clubhuis weer open mocht.

Ruim 50 leden, waaronder ook veel nieuwe gezichten, zagen zo’n 
toernooi wel zitten. In de gehele maand juli, drie avonden per week, 
stonden de heren- en damesdubbels gepland. Dat de behoefte naar wat 
gezelligheid en wedstrijden groot was na de evenementloze lockdown, 
bleek al op de eerste maandagavond. Het was weer ouderwets kletsen 
onder het genot van een drankje… of eigenlijk wat meer dan één.

De temperaturen deden de naam van het toernooi nog geen eer aan, tot 
aan de finaledag. Op een heerlijk zwoele zomeravond gingen Madelon 
van de Pol & Anouk van Rooijen, Jos de Pijper & Steven de Vries en 
Christiaan Zijlstra & Roy van Setten met de prijzen weg.
Charlotte van den Berg & Marjolein Pitlo, Fergus Lippi & Tonni Stam en 
Niels van Eldik & Jeroen van Overbeek pakten het zilver.

De Activiteitencommissie was erg blij om weer een activiteit te kunnen 
organiseren na de geslaagde pubquiz van januari, toen de wereld er 
nog anders uitzag. Hopelijk tot de volgende activiteit!

PS: Lijkt het jou leuk om dit soort activiteiten mee te organiseren? Mail 
dan naar activiteiten@tenmedel.nl of spreek één van de leden van de 
commissie aan!

mailto:activiteiten@tenmedel.nl


Winnaars en bijna-winnaars Ten Medel Zomercup 2020



Helaas gaan de traditionele najaarsactiviteiten (de Najaarsbokaal en 

Snertdag) dit jaar niet door. Het organiseren van deze activiteiten is met 

de 1,5-meterregel i.c.m. kouder en natter weer onmogelijk. Het clubhuis 

biedt niet genoeg ruimte daarvoor. 

We hebben, terwijl we hopen op beter nieuws, de Pubquiz met potlood 

voor eind januari in de agenda gezet. Mocht het dan kunnen, horen jullie 

daar tegen die tijd over. 

We hopen in 2021, zodra de zon weer meer gaat schijnen of de 1,5m 

niet meer nodig is, de draad weer op te kunnen pakken! 

De Activiteitencommissie, 

Elles, Jeroen, Nordin, Ria en Roy 



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



Aan alle dames 17+

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

melden voor de damesdubbelcompetitie 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 een steeds ander koppel.

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

wisseltrofee, die afgelopen winter door Sjoeke Eggink 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 27 oktober beginnen we. In de schoolvakanties wordt er niet 

gespeeld. Meestal duurt deze competitie tot eind februari of de eerst week 

van maart.

Doe je mee?

Geef je dan op voor 15 oktober.

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

onder vermelding: wintertennis.

Ik verheug me op jullie aanmelding. 

Groet Sjoeke Eggink



VRIJDAGAVOND

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

Paam Galbraith Dik van den Bosch  C

Paul van Leur Wilco van Gelderen

Niek van Malsen C Dick van Leur

Sjoerd van Oostenbrugge Edwin Nagelhout

Ron Roubos Joop Reniers

Rik Smits Marco Zwart

Sven Swartjes

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

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

André van Drumpt Nathalie van Stralen

Jan Gerssen Kimberly van Knijff

Gertjan Verhoef  C Evan van Ewijk

Wesley van Knijff

Peter Pot



VRIJDAGAVOND

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

Janine Baars Henriëtte Hummel  C

Ingrid de Weerdt C Jolanda Kramer

Wilma Witte Ellen van Leur

Peter Burgers Hans de Leeuw

Henk van Overbeek Cees Spek

Jan van Setten

Reservespelers:

Hilda van Cuijlenburg

Monique van Doorn

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 Gijs van Laar

Sven Watervoort  C

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

Richard Brusse  C Jeanneau Driesen

Jeroen Drullman Niels van Eldik C

Roy van Setten Daan van Emden

Gijs van der Post Bastian van Esterik

Koen Blommestein Jos de Pijper

Christiaan Zijlstra Jarno Watervoort

Jeffrey van Cuijlenburg



ZATERDAG

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 Annette de Wit

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:

Hilda van Cuijlenburg

Monique van Doorn

Angela Jansen

DINSDAGOCHTEND ZONDAG

Dames dubbel 1  2e kl. Junioren 11 t/m 14  4e kl.

Connie Bosch  C Tosca Bosman

Janny van de Kant Rosan van der Burgh

Wil van Nijhuis Maureen Poldervaart

Balina Schulte Naomi van Mook

Tinie Visscher Frederike Wijnbelt

Mick Hoets

Roan van Mook





Het was allemaal lang onzeker of TMO 2020 überhaupt plaatst zou vinden, 
maar uiteindelijk mochten wij los. 

Dit deden wij in een nieuwe samenstelling. Carmen, Anouk en Steven 
hebben getracht het verlies van Lenore en Dorina op te vangen. Dit is ze 
aardig gelukt! 😉 Maar eens een TMO-er, altijd een TMO-er, dus wij waren 
zeer blij dat Dorina ons een avondje kon helpen! 

Genoeg ongein, TMO 2020 had het drukste speelveld dat wij ooit gehad 
hebben! Door de coronacrisis waren wij het eerste echte toernooi in de 
omgeving. In combinatie met minder vakantiegangers maakte dit het tot dit 
succes. 

Desalniettemin moest er een flink aantal maatregelen getroffen worden om 
het toernooi coronaproof te laten verlopen. Zo werden samen met de 
barcommissie looproutes ingesteld, extra zitplaatsen gecreëerd en kregen 
spelers een eigen tafel na afloop. We kregen diverse complimenten over 
onze aanpak. Dat is fijn om te horen, want voor ons was het 1,5 week hard 
werken. Des te trotser zijn wij dat het toernooi zo’n succes was! 😊

Nog blijer waren wij dan ook dat Medy Doves van De Tennis Werkplaats 
onze nieuwe hoofdsponsor wilde worden. Het is een lastige tijd voor 
ondernemers, daarom willen wij via deze weg ook alle sponsoren van de 
loterij bedanken!

Het was misschien wel de warmste TMO ooit, echter weerhield dat niemand 
om maximaal te presteren op de baan. Want ‘s avonds was het nog warm, 
maar de echte bikkels speelden ‘s middags al in de 50+!

Wij vonden het een zeer geslaagd toernooi. Er waren vele mooie 
wedstrijden en zeer spannende supertiebreaks. Het enthousiasme op en 
naast de baan was weer mooi om mee te maken. Nu al zin in volgend jaar! 
Dan vindt TMO plaats van 19 t/m 29 augustus 2021.

Nogmaals bedankt voor jullie deelname, support en sponsoring en tot op 
TMO 2021!

Groeten,

Anouk, Carmen, Dewi, Gert, Madelon, Niek, Steven en Sven



Deelnemers TMO 50+ overdag



Enkele Ten Medel deelnemers TMO



http://www.kooijmantiel.nl/
http://www.wbassurantien.nl/
http://www.pearle.nl/


De jeugdcommissie wenst jullie een fijne verjaardag

en veel plezier met familie en vrienden en natuurlijk

VAN HARTE GEFELICITEERD!

Alsnog gefeliciteerd:

Juli

Indy van Hoorn 2 juli 12 jaar

Lotte Haan 7 juli 16 jaar

Rosan van der Burgh 12 juli 13 jaar

Stefanie Ploeg 15 juli 11 jaar

Casper Bosch 23 juli 17 jaar

Augustus

Sem Verhagen 6 augustus 16 jaar

Kiki van Arnhem 8 augustus 17 jaar

Lieke Kapelle 14 augustus 17 jaar

Sven Rustenhove 21 augustus 11 jaar

Maureen Poldervaart 24 augustus 14 jaar

Abel Kieft 25 augustus 11 jaar

Daisy Heijnekamp 29 augustus 17 jaar

Alvast gefeliciteerd:

Oktober

Erik Stam 19 oktober 15 jaar

Julius Kurvers 29 oktober 15 jaar

November

Jessie Hermsen 2 november 16 jaar

Romy Hermsen 2 november 16 jaar

December

Bente van Baal 4 december 11 jaar

Angellos Khalil 6 december 15 jaar


