


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

Karlijn Brink 19-10-2020

Fenna Schiks 27-10-2020

Laura Roeffen 27-10-2020

Sabrina Verbeek 27-10-2020

Glenn Baggermans 27-10-2020

Lars van der Plaat 27-10-2020

Jan Dirk Tijssen 27-10-2020

Anko Hardon 27-10-2020

Frans Urbanski 27-10-2020

Flora van den Bosch 1-11-2020

Denise Versluys 1-11-2020

Luuk de Peinder 1-11-2020

Mariel Looyé 7-12-2020

Macha Blom 7-12-2020

Mark Weijers 7-12-2020

Perry de Kruijff 7-12-2020

Sander van Lith 7-12-2020

Kirstin van der Gouw 7-12-2020



De voorzitter aan het woord

Ondanks de lastige periode waar we met z’n allen in zitten, gaan de 
werkzaamheden van het bestuur gewoon door. Ook wij hebben de 
mogelijkheden van Microsoft Teams ondervonden en zijn zo toch in 
staat om als bestuur te vergaderen.

Helaas mogen er geen activiteiten plaatsvinden. Zo ook hebben we 
moeten besluiten om de Nieuwjaarsreceptie af te gelasten. Gelukkig 
mochten we wel zowel enkelen als dubbelen en daar werd dan ook 
gretig gebruik van gemaakt.

Communicatie

De laatste tijd wordt er zowel via de e-mail als via onze website 
gecommuniceerd over de Corona updates. We vragen ons af of we alle 
leden bereiken op deze manier. Mocht het zo zijn dat je persoonlijke 
gegevens, zoals e-mail, telefoonnummer, adres, veranderd zijn, neem 
dan contact op met onze ledenadministratie (Yvonne Liefbroer), 
leden@tenmedel.nl

Kortgeleden zijn we benaderd door de Rabobank met het verzoek of we 
als vereniging mee wilden werken aan een klantverhaal over 
duurzaamheid voor het Rabo magazine. Uiteraard vonden we het leuk 
om hier aan mee te werken. Het is tenslotte gratis publiciteit voor de 
club. Daartoe heeft er een interview met de voorzitter plaatsgevonden 
en is er een uitgebreide fotosessie geweest waar zonnepanelen en 
ledverlichting een belangrijke rol in speelden. Een en ander wordt in het 
voorjaar van 2021 gepubliceerd.

Vacature

We zijn nog steeds op zoek naar een enthousiast lid dat ons wil 
ondersteunen in het bestuur. Verder zal er ook een bestuurslid bij de 
komende ALV aftredend zijn en niet herkiesbaar. Dit betekent dat er dus 
2 vacatures zijn. Heb je interesse, meld je dan aan via 
secretaris@tenmedel.nl of neem contact op met één van de 
bestuursleden.

Mededeling

Via deze gelegenheid willen wij als bestuur iedereen hele fijne 
Kerstdagen toewensen. Blijf gezond en laten we alvast proosten op een 
weerzien in ons clubhuis. Hopelijk kunnen we elkaar dan weer onder 
“normale” omstandigheden ontmoeten.
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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/


Corona competitie

Het was weer bijna zover, de voorjaarscompetitie ging weer beginnen.

Wat hadden we er weer zin in met ons team.

We waren gepromoveerd naar de 2e klas! Best wel spannend! Maar 

helaas, het ging niet door.... Corona!

Het werd verschoven naar het najaar, maar wel met corona regels: 

éénrichtingsverkeer op het park en in de kantine, 1,5 meter afstand, 

handen reinigen, 1 persoon het scorebord draaien, 1 tafel per 

tennisbaan, de high five met je racket, geen publiek,...

Dat was even aanpassen, maar we mochten competitie spelen.

29 september, was de laatste dag dat de kantine open mocht. Dus 

toen nog maar even genoten van de heerlijke zelfgemaakte hapjes.

En wat een geluk hebben we gehad met het weer. Het was soms 

warmer dan in het voorjaar, genieten dus.

Maar ja, de week erna, de kantines dicht en het weer werd slechter. 

Ook kwamen er nieuwe regels bij: 10 min voor aanvang aanwezig en 

direct na de wedstrijden het tennisterrein verlaten!

Met zelf meegebrachte koffie, thee en een koek hebben we met een 

beetje kampeergevoel de tegenstanders ontvangen. Het was 

aanpassen, maar er mocht nog getennist worden!

Helaas 13 oktober kregen we allemaal te horen dat de competitie niet 

meer door mocht gaan. Op één competitiedag na hebben we alles 

kunnen spelen.

We hebben in de 2e klas een gedeelde 4e plaats gehaald.

En nu op naar de voorjaarscompetitie 2021, hopelijk zonder corona.

De dames van de dinsdag,

Balina, Tinie, Janny, Wil en Connie



De dames van de dinsdagcompetitie

Balina, Connie, Janny, Tinie en Wil



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



Op dit moment mogen er nog geen wedstrijden worden gespeeld en niemand 

weet precies wanneer dit wel weer kan. Wel hebben we goede hoop dat we in 

het voorjaar weer 'normaal' competitie kunnen spelen en dat jij dan ook weer 

meedoet! De voorbereidingen voor de KNLTB Voorjaarscompetitie 2021 zijn 

inmiddels begonnen.

De vrijdagavondcompetitie werd afgelopen najaar vanwege corona 'op tijd' 

gespeeld. Uit onderzoek onder spelers en VCL’s over de drukte en groei voor 

de vrijdagavondcompetitie blijkt dat deze maatregel niet positief is ervaren. 

Andere mogelijke oplossingen worden beter beoordeeld. Het scenario 'om de 

week spelen' heeft de voorkeur om de drukte op vrijdagavond te spreiden en 

toekomstige groei mogelijk te maken. Wil je meer informatie over dit scenario 

klikt dan op onderstaande link.

Scenario om de week spelen

Mogelijke speeldata bij scenario om de week spelen (vrijdagavond)

Ben jij net begonnen met tennis en lijkt het je leuk om een keer tegen spelers 

van andere clubs te spelen, maar denk je dat competitie geen optie voor je 

is? Dan is 8&9 Tennis echt iets voor jou! Bij 8&9 Tennis speel je alleen 

dubbelpartijen. Dit kan een damesdubbel, herendubbel of gemengd dubbel 

zijn (wordt gespeeld op donderdagavond of op zondagmiddag). Alles is 

mogelijk en dat maakt 8&9 Tennis Dubbel Zo Leuk!

Wil je deelnemen aan de KNLTB Voorjaarscompetitie 2021, schrijf dan snel in 

door een e-mail te sturen naar competitie@tenmedel.nl. De inschrijving sluit 

op 31 december 2020.

Vermeld in deze e-mail je speelsterkte, telefoonnummer en je voorkeur voor 

dag en competitiesoort en met welke teamgenoten je wilt spelen. Iedereen 

dient zich persoonlijk in te schrijven. Onderstaand vind je informatie over de 

speeldata en welke competitiesoorten er worden aangeboden.

Speeldata KNLTB Voorjaarscompetitie 2021

Aanbod KNLTB Voorjaarscompetitie Gelderland

De Competitiecommissie

https://www.tennis.nl/nieuws/2020/12/mogelijk-scenario-voor-de-vrijdagavondcompetitie-in-het-voorjaar/?utm_source=knltb_sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=ES_Competitie+Update+-+Informatie+mogelijk+scenario+vrijdagavondcompetitie_10122020&utm_content=Button+%7c+Artikel+scenario+vrijdagavond.+
https://www.tennis.nl/media/5nefaijc/data-om-de-week-spelen-op-vr-av-vj2021.pdf
mailto:competitie@tenmedel.nl
https://www.tennis.nl/media/djalsq0b/speeldata-voorjaarscompetitie-alle-2021.pdf
https://www.tennis.nl/media/5yxjhnhc/aanbod-knltb-voorjaarscompetitie-2021-gelderland.pdf?ts=637406192406970000










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


Januari

Mees Verheul                                   2 januari                 10 jaar

Kwinten van der Gun 7 januari 16 jaar

Milan Kezer 8 januari 14 jaar

Frederike Wijnbelt 19 januari 13 jaar

Kyra van Hoorn 22 januari 17 jaar

Tosca Bosman 30 januari 13 jaar

Februari

Roan van Mook 2 februari 15 jaar

Marloes Hendriks 15 februari 17 jaar

Ruben van der Burgh 19 februari 16 jaar

Maart

Joep van Arnhem 14 maart 16 jaar

Dyanne Kusters 19 maart 17 jaar

Lynn van Berkel 30 maart                 12 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 

feestdagen 

en een sportief 

en gezond 

2021!

Balina

Hanneke

Karin


