


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: Richard Brusse

penningmeester@tenmedel.nl

Secretaris: Tonni Stam

secretaris@tenmedel.nl

Technische zaken: Tonni Stam

technischezaken@tenmedel.nl

Algemeen bestuursleden: Yvonne Liefbroer

Alexander Niekrake

Aanspreekpunt leden + verantwoordelijke

Ledenadministratie + algemeen bestuurslid:

Yvonne Liefbroer

leden@tenmedel.nl

tel: 06-30420717

Vrijwilligercoördinator: Yvonne Liefbroer

vrijwilligers@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

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 24 februari 2021 bereikte ons het verdrietige bericht van 
het overlijden van

Herman Woelders

1946 - 2021

Herman was vele jaren lid van onze vereniging en wij kennen 
hem als een toegewijd en betrokken lid.

Hij was een lange tijd als bestuurslid betrokken bij onze 
vereniging.

In Herman verliezen we een bijzonder mens,

die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan onze 
vereniging.

Wij wensen Alie en zijn familie heel veel sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

Het bestuur,

L.T.V. Ten Medel



http://www.uitvaartverzorgingjantijssen.nl/


Nieuwe juniorleden Lid sinds

Naomi van Mook 24-1-2021

Carice Schogt 19-4-2021

Nieuwe seniorleden

Jordy van Bekkum 22-12-2020

Patricia van Rooijen 22-12-2020

Gerben Cirkel 22-12-2020

Henk Koll 24-1-2021

Lucie van Gelderen 24-1-2021

Sjors van Baal 24-1-2021

Yuri Hogenbirk 26-2-2021

Rumi Sarmiento Huarhua 26-2-2021

Matthijs van Gessel 26-2-2021

Linda Nijenhuis 6-3-2021

Maartje Verburg 6-3-2021

Roberta van der Kam 8-4-2021

Patrick van Wersch 8-4-2021

Sophie Schellens 8-4-2021

Dorien Fun 19-4-2021

Peter Kool 19-4-2021



Algemene ledenvergadering

De allereerste digitale ALV, een mijlpaal voor Ten Medel! De 
vergadering verliep vlot en we zijn dankbaar voor onze leden die op 
afstand via Teams een bijdrage hebben geleverd. Daarbovenop volgt 
het goede nieuws dat de vacatures voor het bestuur zijn vervuld. Het 
voltallige bestuur gaat met een frisse blik het nieuwe jaar in. Benieuwd 
wie er aangetreden zijn? Neem dan een kijkje op onze website.

Communicatie

Het interview met onze voorzitter voor het Rabo magazine is 
gepubliceerd. Henk vertelt hier over de verduurzaming van onze 
vereniging. Wist je dat we met onze zonnepanelen per jaar 19.000 kwh
opwekken? Lees het artikel voor alle feiten! Het magazine is digitaal te 
lezen op deze link: 
https://raboenco.rabobank.nl/3212_west_betuwe/#page=22 .

Website

Op onze website plaatsen we nieuwsartikelen die met de vereniging te 
maken hebben. Heb je een onderwerp dat voor de hele vereniging 
interessant is, bijvoorbeeld vanuit een commissie? Laat het ons dan 
weten via communicatie@tenmedel.nl en wij plaatsen het op de 
website.

Positiviteit

Als gezellige vereniging missen wij het samenkomen op het park net als 
iedereen. Tot die tijd vragen we iedereen om zich aan de maatregelen 
te houden en deze met positieve energie te bekijken. Zo hebben we 
enorm veel nieuwe leden en inmiddels mogen we weer dubbelen –
maak van de gelegenheid gebruik om eens een nieuw lid bij je groep te 
betrekken! 

https://raboenco.rabobank.nl/3212_west_betuwe/#page=22
mailto:communicatie@tenmedel.nl


Op zaterdag 17 april was het park van Ten Medel een heuse filmset. 
Richard Brusse filmde beelden voor een promotiefilmpje over onze club. 
Een strakblauwe lucht, aangenaam temperatuurtje en een verzameling 
enthousiaste leden die tijd op hun vrije zaterdag hadden gemaakt, 
zorgden voor ideale omstandigheden. Pim Schelling en Koen 
Blommestein waren als eersten aan de beurt. Zij mochten alle soorten 
slagen en services laten zien en maakten zo in een uurtje een flink 
aantal kilometers aan sprintjes, dropshots en approaches. Speciaal voor 
een shot bovenaf haalde de communicatiecommissie de parasols en 
beachvlaggen uit de schuur om het park op te fleuren, toch nog een 
beetje toernooigevoel. Onze huistrainer Dennis verzorgde speciaal voor 
de beelden een extra training, waar acht Ten Medel-toppers hard aan 
het werk werden gezet, zodat de camera hun acties op de voet kon 
volgen. 

Nu gaan de opgenomen shots naar de editing-room. Dus zodra de video 
af is, zie je die vanzelf op de website en op Facebook. 

Heel veel dank aan iedereen die mee wilde doen aan de opnames! 

De Communicatiecommissie 

Richard Brusse, Lenore Schulte, Roy van Setten en Sven Watervoort

P.S.: Als jullie input hebben voor de website, hoort de ComCom dat 
graag! Denk aan een berichtje, verandering van een commissiepagina 
of iets anders! 





Op 31 maart 2021 was de Algemene Ledenvergadering. 

Een van de belangrijkste punten op de agenda was, na het aftreden van 

Gerrie van Overbeek en eerder openstaande vacatures, het aanstellen 

van drie nieuwe bestuursleden. 

Gelukkig hebben drie mensen zich aangemeld: Richard Brusse, Yvonne 

Liefbroer en Alexander Niekrake. 

Richard zal zich met de cijfers gaan bezighouden, want hij wordt 

penningmeester. 

Yvonne en Alexander treden toe als algemeen bestuurslid. 

Henk van Overbeek blijft aan als voorzitter en Tonni Stam vervult de 

functie van secretaris. 

Alle vijf stellen zich hier voor, voor iedereen die hen nog niet kent! 

Spoiler: Roger Federer fans zijn goed vertegenwoordigd...



Henk van Overbeek

Wie ben je? Wat doe je? En hoe lang tennis je al bij Ten Medel?

Henk van Overbeek. Hoofd Administratie bij De Vos Groep Facilitaire 
Dienstverleners in Houten.

Sinds juli 2015 lid.

Doe je al vrijwilligerswerk bij Ten Medel?

Ja, eerst als penningmeester, nu als voorzitter.

Op welke van je tennisslagen ben je het meest trots en waarom?

De backhand slice. Ik begrijp van veel van mijn tegenspelers dat die 
lastig is te retourneren.

Wie is je favoriete professionele speler en waarom?

Roger Federer, omdat hij de meest complete speler is en heel veel rust 
in zijn spel toont.

Wat vind je het leukste aan Ten Medel en waarom?

Ons kent ons, gezelligheid, zowel jong als oud. Het voelt als één grote 
familie.

Waarom wilde je graag in het bestuur?

Ik werd gevraagd en kan het niet laten, omdat vrijwilligerswerk in het 
bloed zit.

Wat vind je de grootste verbetering aan de club van de laatste jaren 
en waarom?

Het energie-neutraal maken van de vereniging door het plaatsen van 
zonnepanelen en ledverlichting. Daardoor zijn we in staat om de 
contributie niet explosief te laten stijgen.

Wat wil je komende tijd gaan doen voor de club?

Zorgdragen dat de vereniging haar 40-jarig bestaan kan vieren in een 
opgeknapt clubhuis. De buitenkant moet geschilderd worden en de 
binnenkant wordt grotendeels opgepimpt.



Richard Brusse

Wie ben je? Wat doe je? En hoe lang tennis je al bij Ten Medel?

Mijn naam is Richard. Ik heb een videoproductiebedrijf in Tiel waar ik 
met een flexibel team videocontent produceer voor de zakelijke markt.

Inmiddels ben ik alweer lid van Ten Medel sinds 2015.

Doe je al vrijwilligerswerk bij Ten Medel?

Samen met de Communicatiecommissie zet ik me in om zaken zoals de 
website en interne/externe communicatie te verbeteren. Wij richten ons 
op de website en sociale kanalen van de vereniging.

Op welke van je tennisslagen ben je het meest trots en waarom?

Mijn backhand, niet omdat hij goed is maar omdat ik daar in de 
afgelopen jaren veel aan gewerkt heb en die steeds weer iets verbetert. 
Er is nog steeds ruimte voor verbetering en dat maakt het een leuke 
slag om mee bezig te zijn.

Wie is je favoriete professionele speler en waarom?

Nicholas Kyrgios, pure entertainment! Ik zou hem graag nog eens live 
zien.

Wat vind je het leukste aan Ten Medel en waarom?

De actieve en betrokken leden. Wij hebben een grote groep leden 
tussen de 20 en 35 jaar oud. Die groep trekt veel naar elkaar toe en 
daarom leer je snel nieuwe mensen kennen. De open en gezellige sfeer 
van onze vereniging helpt daarbij.

Waarom wilde je graag in het bestuur?

Naarmate ik mij meer bezig ben gaan houden met zaken rond de 
vereniging, leek het een logische keuze.



Wat vind je de grootste verbetering aan de club van de laatste jaren 

en waarom?

Uiteraard de verduurzaming van ons park en de nieuwe website die we 

afgelopen jaar in gebruik hebben genomen, is ook noemenswaardig.

Wat wil je komende tijd gaan doen voor de club?

De communicatie verder stroomlijnen en vernieuwen! En zorgen dat we 

een wintersportreis gaan organiseren als vereniging. Reizen moet nog 

even wachten maar we kijken vooruit en dat lijkt me gaaf!



Tonni Stam

Wie ben je? Wat doe je? En hoe lang tennis je al bij Ten Medel?                        
Mijn naam is Tonni Stam, 50 jaar. In het dagelijks leven programmeer ik 
Management rapportages in QlikSense en PowerBi. Ik ben sinds 1983 
lid bij Ten Medel (zaten toen nog op de oude locatie Oude 
Medelsestraat).

Doe je al vrijwilligerswerk bij Ten Medel? 

Vanaf 1987 zit ik al in diverse commissies en/of in het bestuur. In 1987 
ben ik begonnen in de jeugdcommissie.

Op welke van je tennisslagen ben je het meest trots en waarom?

Ik ben het meest trots op mijn Backhand. Met mijn backhand kan ik veel 
variatie brengen in mijn spel.

Wie is je favoriete professionele speler en waarom?

Roger Federer is mijn favoriete speler. Hij beheerst perfect de slagen, 
goed gevarieerd spel en creatieve oplossingen.

Wat vind je het leukste aan Ten Medel en waarom?

Bij Ten Medel heerst er veel gezelligheid, en er worden genoeg 
activiteiten georganiseerd. Hierdoor voelt een ieder zich snel thuis bij 
onze vereniging ongeacht of je nu puur recreatief wilt spelen of dat je 
ook wat meer prestatie gericht wilt spelen.

Waarom wilde je graag in het bestuur?

In het verleden ben ik in het bestuur gekomen omdat ik voorzitter was 
van de jeugdcommissie en de wedstrijdcommissie. Na een aantal jaren 
heb ik toen het bestuur verlaten omdat ik vond dat het tijd was voor 
nieuwe bestuursleden. 3 jaar geleden werd ik weer voor het bestuur 
gevraagd en ben ik weer toegetreden tot het bestuur. Ik vind het prettig 
om mee te kunnen denken over de toekomst van de vereniging.



Wat vind je de grootste verbetering aan de club van de laatste jaren 

en waarom?

Ik vind het mooi om te zien dat onze vereniging “energie neutraal” is 

geworden. Enerzijds is dit goed voor het milieu maar anderzijds geeft dit 

ook een goede exposure aan onze vereniging. Verder vind ik het mooi 

om te zien dat het leden aantal nog steeds toeneemt, maar dat de 

jongere senioren ook meer gaan ondersteunen in de commissies en nu 

ook in het bestuur.

Wat wil je komende tijd gaan doen voor de club?

De komende maanden is het voor ons als bestuur eerst belangrijk dat 

wij alles op orde hebben om te voldoen aan de nieuwe wet “WBTR” 

(Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) Daar zullen we eerst 

aandacht op moeten vestigen. Tevens vind ik dat een vereniging van 

ons formaat eigenlijk meer jeugdleden moet hebben, dus dit zal voor mij 

ook een aandachtpunt worden. 



Yvonne Liefbroer

Wie ben je? Wat doe je? En hoe lang tennis je al bij Ten Medel?

Mijn naam is Yvonne Liefbroer. Ik ben werkzaam in de keuken van een 
verzorgingshuis. Ik tennis al 30 jaar bij Ten Medel vanaf het begin van 
het nieuwe clubhuis.

Doe je al vrijwilligerswerk bij Ten Medel?

Ik doe de ledenadministratie en ben vrijwilligerscoördinator

Op welke van je tennisslagen ben je het meest trots en waarom?

Geen enkele. Ik ben blij als de bal over het net komt. Haha

Wie is je favoriete professionele speler en waarom?

Roger Federer omdat hij altijd zo relaxed is.

Wat vind je het leukste aan Ten Medel en waarom?

De gezelligheid en het mooi verzorgde park.

Waarom wilde je graag in het bestuur?

In het verleden al eens eerder in het bestuur gezeten als voorzitter van 
de barcommissie maar daar ben ik mee gestopt omdat ik in tijdnood 
kwam. Nu heb ik weer wat meer tijd dus heb ik me weer aangemeld bij 
het bestuur.

Wat vind je de grootste verbetering aan de club van de laatste jaren 
en waarom?

De zonnepanelen en de ledverlichting omdat het energiezuinig is en 
goed voor het milieu.

Wat wil je komende tijd gaan doen voor de club?

Proberen nog meer nieuwe leden in te schrijven en hopelijk ook weer 
eens een bedankje voor de vrijwilliger organiseren.



Alexander Niekrake

Wie ben je? Wat doe je? En hoe lang tennis je al bij Ten Medel?

Mijn naam is Alexander Niekrake, ik ben 28 jaar oud en woonachtig in 
Nieuwegein. Ik tennis al 5 jaar bij Ten Medel. Sinds een maand ben ik 
algemeen bestuurslid en ga ik mij focussen op de sponsoring en 
activiteitencommissie.

Doe je al vrijwilligerswerk bij Ten Medel?

Tot deze maand was ik enkel lid van Ten Medel.

Op welke van je tennisslagen ben je het meest trots en waarom?

Ik denk dat de service mijn beste slag is, daar scoor ik geregeld ‘’gratis’’ 
punten mee.

Wie is je favoriete professionele speler en waarom?

De beste speler allertijden is er natuurlijk maar een: Roger Federer. De 
man heeft een magnifieke techniek en een forehand waar ik jaloers op 
ben.

Wat vind je het leukste aan Ten Medel en waarom?

Het leukste vind ik dat we heel veel actieve leden hebben. Als je kijkt 
naar de competitie-inschrijvingen en de toernooi-inschrijvingen van onze 
leden is dat dik in orde. Dat is iets waar wij als club trots op mogen zijn.

Waarom wilde je graag in het bestuur?

Het lijkt mij leuk om als lid een bijdrage te kunnen leveren in deze 
uitdagende tijd. Buiten dat wij wel heerlijk een balletje buiten mogen 
slaan, staat het verenigingsleven natuurlijk nagenoeg stil. Hopelijk 
kunnen we over een aantal maanden alweer wat leuke activiteiten 
plannen op de club om alle nieuwe leden ook te leren kennen!



Wat vind je de grootste verbetering aan de club van de laatste jaren 

en waarom?

Het is een mooie verbetering dat steeds meer leden een bijdrage willen 

leveren aan onze club. Van jong tot oud proberen we samen de leukste 

tennisclub van Tiel te blijven😉 Daarnaast zie ik dat het aantal leden 

afgelopen jaar flink is gegroeid, een mooie uitdaging om dit vast te 

houden voor de komende jaren.

Wat wil je komende tijd gaan doen voor de club?

Het komend jaar zal ik mij gaan inzetten voor het binnenhalen van 

nieuwe sponsoren. Dus mocht je lid zijn van Ten Medel en wil je in 

welke vorm dan ook een bijdrage leveren? Dan hoor ik dat uiteraard 

graag.

Ik hoop dat we de aankomende zomermaanden flink kunnen genieten 

van de verschillende toernooien en uiteraard ook van een succesvol 

Ten Medel Open, waarbij ik jullie vast en zeker zal zien!



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



Wie? 
Voor alle leden van Ten Medel.

Wat?
Je mag evenveel boeken meenemen als je meebrengt. 

Waar?

In de hal van het clubhuis

Waarom?

Het leek mij leuk om in de hal van de club een boekenruil te faciliteren.

Succes allemaal! 

Groetjes van Monique van Doorn



OPROEP AAN ALLE LEDEN

Blauwtjesclub

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maart 2019 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





DINSDAGOCHTEND

Dames dubbel 1  2e kl.

Connie Bosch  C

Janny van de Kant

Wil van Nijhuis

Balina Schulte

Tinie Visscher

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 Hans van Overbeek

Rik Smits Joop Reniers

Sven Swartjes Marco Zwart

Dames dubbel 1  17+ 1e kl. Reservespelers:

Elles van Haaren Jolanda de Vries

Kitty van Haaren Hanneke Knetemann

Malou Melissen

Mildred van Meurs

Jacqueline Schoots C

Anneloes van Tintelen



ZATERDAG

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

Niels van Bijsteren Johan Gruters

Julian van Gemeren Gijs van Laar

Alexander Niekrake Max Meilof

Coen Staal Walter Roeffen C

Steven de Vries Richard Versteeg

Sven Watervoort  C

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

Koen Blommestein Jeanneau Driesen

Richard Brusse  C Niels van Eldik C

Gijs van der Post Bastian van Esterik

Roy van Setten Jos de Pijper

Christiaan Zijlstra Jarno Watervoort

Heren 5  17+ 5e kl. Dames 1  17+ 1e kl.

Pascal Brink  Madelon van de Pol

Atdhe Lila Anouk van Rooijen

Sander van Lith Lenore Schulte

Ibrahim Omerovic C Leontien Sijahailatua

Luuk de Peinder Dewi de Wildt  C

Jeremy Versluys Tessa Wittens

Dames 2  17+ 3e kl. Gemengd 1  17+ 4e kl.

Desirée de Gier Malou Melissen C

Marja van Esterik  C Sofie Wellner

Carmen Laisina Demi Zijlstra

Ellen van Leur Nordin Coenhein

Marga van Miltenburg Jeroen van Overbeek

Marjolein Pitlo Ivar Watervoort

Marijke Roeffen

Ria van Soeren

Annette de Wit



ZATERDAG

Gemengd 1  35+  1e kl. Reservespelers:

Barbalina den Otter Jolanda de Vries

Leontine Sonneveldt Hanneke Knetemann

Fergus Lippi

Bart den Otter

Tonni Stam  C

ZONDAG ZONDAGMIDDAG

Gemengd 1  3e kl. 8&9-Tennis  17+

Elles van Haaren  C Benson Davidson  C

Jonne van Oudheusden Jan van Esterik

Jordy van Bekkum Krishna Kurvers

Jeffrey van Cuijlenburg

Zoals jullie al wellicht hebben vernomen is de start van de KNLTB 

Voorjaarscompetitie uitgesteld tot begin juni (week 22). Hoeveel weken 

er wordt gespeeld is op dit moment nog niet duidelijk. Wel is al 

duidelijk dat er dit jaar niet om promotie/degradatie wordt gespeeld. De 

teamrechten worden sowieso meegenomen naar 2022. We kunnen nu 

ook nog niet met zekerheid aangeven of de competitie daadwerkelijk 

doorgaat.



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


April

Mick Hoets 11 april 13 jaar

Hannelore van der Spek 23 april 14 jaar

Mei

Teske Stanic 4 mei 16 jaar

Idil Ozdemir 6 mei 15 jaar

Jonah Buitenweg 15 mei 12 jaar

Milan van Mook 15 mei 12 jaar

Juni

Lennard van Malsen 20 juni 12 jaar

Juli

Indy van Hoorn 2 juli 12 jaar

Lotte Haan 7 juli 17 jaar

Rosan van der Burgh 12 juli 14 jaar

Stefanie Ploeg 15 juli 12 jaar

Carice Schogt 21 juli 13 jaar

Augustus

Sem Verhagen 6 augustus 17 jaar

Sven Rustenhoven 21 augustus 12 jaar

Maureen Poldervaart 24 augustus 15 jaar

Abel Kieft 25 augustus 12 jaar

De jeugdcommissie wenst jullie een fijne verjaardag

en veel plezier met familie en vrienden en natuurlijk

VAN HARTE GEFELICITEERD!


