


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: Sven Watervoort

TMO@tenmedel.nl

Commissies + verantwoordelijke

Competitiecommissie: Jacqueline Schoots

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: Alexander Niekrake

sponsoring@tenmedel.nl
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http://www.uitvaartverzorgingjantijssen.nl/


Op 11 mei 2021 bereikte ons het verdrietige bericht 

van het overlijden van 

Thijs Berenst

1956 – 2021

Thijs praatte niet, hij sprak. Van politiek, een reis of kerk.

Hij schuwde haast geen onderwerp, maar nooit over zijn werk.

Een man van weinig woorden? Nee, dat doet hem tekort.

Niet dat daarmee dit verhaal alsnog gezellig wordt.

In groeiende frequentie, als hij een bal niet haalde,

liet hij ons weten dat hij daar zacht gezegd, van baalde.

“40-0 achter, laatste set” gaf hij tot slot de stand nog door.

Gespekt van humor, als altijd. Maar zeker was dat hij verloor.

Wij waren daar op dat moment van afscheid, deelden in de eer
zijn thuis te zien als partner, vriend  en memorabel heer.

Een laatste treffen, in ons hart. Hij won op zijn gemak.

Wij missen zijn aanwezigheid. Thijs praatte niet, hij sprak.

Zythologisch genootschap “De derde helft”

https://remembr.com/thijs.berenst

https://remembr.com/thijs.berenst


Nieuwe juniorleden Lid sinds

Femke van der Kraan 16-5-2021

Giulia Zwaan 13-7-2021

Lise van Westen 2-8-2021

Nieuwe seniorleden

Yannick de Waal 30-4-2021 (leslid)

Ellen Augustin-Willemsen 21-5-2021

Marieke Niemantsverdriet 21-5-2021

Bart Blok 21-5-2021

Stefan Schoonderbeek 5-6-2021

Annemarie Cengel-Looye 5-6-2021

Leon van den Berg 15-6-2021

Mark van Dam 15-6-2021

Ellen Provoost 15-6-2021

Luuk Zijlstra 22-6-2021

Louy van Rijswijck 12-7-2021

Willeke Reuser 12-7-2021

Bram Klerks 12-7-2021

Matthijs Kastelijns 12-7-2021

Paul van Craenenbroeck 12-7-2021

René Staakman 2-8-2021

Judith Staakman van Niel 2-8-2021

Jim de Graaf van Capelleveen 2-8-2021 (leslid)

Idske van der Laan 2-8-2021

Jennifer van den Eshof 9-8-2021

Danny Jansen 17-8-2021

Harvey Klein 17-8-2021

Marco van Os 17-8-2021



De vereniging

We zijn blij dat het Open toernooi en ook onze Zomercup binnen de 
maatregelen kunnen plaatsvinden. Het is goed om te zien dat leden volop 
meedoen. 

De wet WBTR

Op dit moment zorgt het bestuur ervoor dat Ten Medel voldoet aan alle 
nieuwe criteria. Wil je nu meer informatie hierover, zoek dan eens online naar 
de “WBTR”. In het kort:

De regels voor het bestuur van de rechtsvormen vereniging, stichting, 
coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij veranderen. De Wet Bestuur 
en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op 1 juli 2021 in werking getreden. 
Sindsdien sluiten de regels voor toezicht en bestuur aan op die van de besloten 
vennootschap (bv) en de naamloze vennootschap (nv).

Nieuwe leden

We hebben veel nieuwe leden mogen verwelkomen op de vereniging. Veel 
commissies zoeken versterking of een frisse blik. Mocht je als nieuw lid nou 
nog meer betrokken willen raken bij de vereniging, kijk dan eens op de 
commissie-pagina van onze website. In veel gevallen is het vooral heel gezellig 
en zo leer je snel nieuwe mensen kennen!

Ideeën

Los van de commissies zijn frisse ideeën en input voor onze vereniging altijd 
welkom. Heb je een goed idee of wil je iets bijdragen, dan kun je altijd mailen 
naar communicatie@tenmedel.nl . 

mailto:communicatie@tenmedel.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



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





Schouders eronder voor een schoon clubhuis

Op zaterdag 19 juni werd het clubhuis onder handen genomen door een 

fanatiek groepje clubgenoten. Het clubhuis is in de coronaperiode 

natuurlijk meer dicht dan open geweest, maar daar trekt stof en vuil zich 

helaas niets van aan. Er werd dan ook flink gepoetst, geboend en 

gezogen met als resultaat weer een heerlijk fris en opgeruimd clubhuis. 

Na gedane arbeid is het goed rusten, dus de prima verzorgde lunch ging 

er wel in. Ruud, Koen, Balina, Nel, Janny, Tinie en Dorina bedankt voor 

jullie inzet! 



Nu het voorjaar, net zoals vorig jaar, vooral bestond uit geannuleerde 
toernooien, vond de Activiteitencommissie het tijd om het succes van de 
Zomercup 2020 een vervolg te geven. Dit keer een iets verkorte versie om niet 
te botsen met de open toernooien van Ridderweide en TLTC. 

Ook nieuw: gemengde koppels mochten meedoen. De avonden zo laat maken 
als vorig jaar kon helaas niet vanwege de heren Rutte en De Jonge, maar ze 
waren net zo gezellig. 

In de Heren Dubbel A pakten Jos en Steven de eerste plek, waar Apucho en 
Wesley het figuurlijke zilver om de nek mochten hangen. In de Heren Dubbel B 
was een bloedstollende finale tegen Sander en Perry nodig om Sjoerd en 
‘Partner Wisselend’ tot kampioenen te kronen. ‘Partner Wisselend’ verklaarde 
na de wedstrijd zeer trots te zijn op de behaalde prestatie. Sjoerd werd vanaf 
zijn vakantieadres geroemd om het selecteren van reserves voor de finale, wie 
weet is het Nederlands elftal nog iets als Van Gaal teleurstelt. 

In de Dames Dubbel moest de toernooisoftware aan te pas komen om uit te 
rekenen wie de winnaar was. Op een paar games verschil werd dat het duo 
Demi en Sofie. Raelee en Sylvia pakten met een overwinning op de laatste 
vrijdagavond de tweede plek. 

Ten slotte wonnen Tonni en Leontine de Gemengd Dubbel met, als enige op 
het toernooi, een 100% score.

Wij hopen jullie in de winter blij te kunnen maken met een najaarsbokaal en 
een pubquiz in een vol clubhuis! Dat zal duidelijker worden in de komende 
maanden…

Bedankt voor jullie deelname!

De Activiteitencommissie

Elles, Jeroen, Nordin, Ria, Roy en Sofie



2e plaats DD 17+: Sylvia Galbraith en Raelee Pantophlet

2e plaats HD 17+ B: Perry de Kruijff en Sander van Lith 

Winnaars HD 17+ B: Paam Galbraith en Stefan Schoonderbeek 

2e plaats HD 17+ A: Apucho Sarmiento Huarhua en Wesley van Knijff



Hallo Tennisdames,

Dit jaar neem ik het stokje over van Sjoeke Eggink om de wintertenniscompetitie te 

organiseren. Zij heeft dit 16 keer met veel plezier en enthousiasme gedaan. Ik hoop 

dat er weer veel enthousiaste dames mee zullen doen met de zeer gezellige 

wintertenniscompetitie op de dinsdagochtend.

We starten dit jaar op dinsdag 2 november en spelen door tot eind februari met 

eventuele uitloop in maart. Ieder dame van 17+ kan zich hiervoor opgeven, ongeacht 

je ranking.

Voor de nieuwe dames even een korte uitleg:

We spelen allemaal dubbel partijen. Elke week speel je met iemand anders en tegen 

iemand anders. Voor elke gewonnen set krijg je persoonlijk 2 punten.

Aan het einde van de wintertenniscompetitie kijken we wie er de meeste punten 

heeft verzameld. De winnaar ontvangt na de laatste wedstrijd de wisseltrofee.

De wedstrijden starten om 10.00 uur (9.45 uur aanwezig) tot 11.15 uur.

Daarna koffie, thee, chocolademelk, met wat lekkers…  Iedere week zijn er 2 dames 

die voor de koffie en wat lekkers zorgen.

Lijkt het je leuk om mee te doen, dan kun je je via een e-mail opgeven op 

connie.bosch@gmail.com. Wil je alleen als invaller genoteerd worden, ook heel graag! 

Wil je om de week tennissen, dan gaan we kijken of dit mogelijk is.

Opgeven kan tot zondag 17 oktober!

Als er nog vragen zijn, stel ze gerust.

Groetjes Connie Bosch

mailto:connie.bosch@gmail.com


Ten Medel Open 2021

Wat waren er dit jaar weer veel spelers en supporters! Samen hebben wij er 
andermaal een geweldig toernooi van gemaakt🙌🏻

Gelukkig was het mogelijk om het toernooi met een klein aantal coronaregels 
te organiseren, laten wij hopen dat volgend jaar alles weer normaal kan 
zijn!😊

Door corona hebben veel mensen het tennissen ontdekt. Dit was ook terug 
te zien in deelnames in de lagere categorieën maar ook zeker in het aantal 
nieuwe leden bij Ten Medel. Jullie enthousiasme werkt aanstekelijk en daar 
kunnen wij als club alleen maar trots op zijn!

Ook dit jaar was Medy Doves van de Tenniswerkplaats bereid de 
hoofdsponsor van TMO 2021 te zijn. Via deze weg willen wij Medy, maar ook 
alle sponsoren van de loterij bedanken! 

Wij vonden het een zeer geslaagd toernooi. Er waren vele mooie wedstrijden 
en zeer spannende supertiebreaks. 

Bij een lekker drankje na de wedstrijden  werd een bitterbal of hapje wel 
gemist. Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om enkele avonden 
tijdens het toernooi de hapjes te verzorgen. Vele handen maken licht werk 
dus alle hulp is meegenomen! Bij interesse mail naar tmo@tenmedel.nl

Volgend jaar vindt het Ten Medel Open plaats van 18 t/m 28 augustus 2022. 
Mis dit niet en zet deze data in je agenda!

Nogmaals bedankt voor jullie deelname en support, tot op TMO 2022!

Groeten,

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

mailto:tmo@tenmedel.nl


VRIJDAGAVOND

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

Paam Galbraith Elles van Haaren

Paul van Leur Kitty van Haaren

Niek van Malsen C Malou Melissen

Sjoerd van Oostenbrugge Mildred van Meurs

Ron Roubos Jacqueline Schoots C

Rik Smits Anneloes van Tintelen

Sven Swartjes

Gemengd dubbel 1  17+ 3e kl. Gemengd dubbel 1  35+ 3e kl.

Bianca van Berkel Janine Baars

Cynthia de Leeuw  C Ingrid de Weerdt C

Nathalie van Stralen Wilma Witte

Kimberly van Knijff Peter Burgers

Wesley van Knijff Henk van Overbeek

Peter Pot Jan van Setten

Reservespelers:

Hanneke Knetemann

Leontine Sonneveldt

Jolanda de Vries

Alexandra Zijlstra

Gerard Kuijper

DINSDAGOCHTEND

Dames dubbel 1  2e kl.

Connie Bosch  C

Janny van de Kant

Wil van Nijhuis

Balina Schulte

Tinie Visscher



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
Steven de Vries Richard Versteeg  C
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.
Glenn Baggermans Tessa Driesen - Wittens
Perry de Kruijf Madelon van de Pol
Martijn de Leeuw Anouk van Rooijen  C
Sander van Lith  C Lenore Schulte
Lars van der Plaat Leontien Sijahailatua
Luuk Zijlstra

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 Hanneke Knetemann

Leontine Sonneveldt Jolanda de Vries

Fergus Lippi Alexandra Zijlstra

Bart den Otter

Tonni Stam  C

ZONDAG

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

Tosca Bosman Elles van Haaren  C

Rosan van der Burgh Jonne van Oudheusden

Naomi van Mook Daniëlle Verweij

Maureen Poldervaart Jordy van Bekkum

Frederike Wijnbelt Jeffrey van Cuijlenburg

Mick Hoets

Roan van Mook

ZONDAGMIDDAG

8&9-Tennis 1  17+  1e kl. 8&9-Tennis 2  17+  1e kl.

Bart Blok C Benson Davidson  C

Stefan Schoonderbeek Jan van Esterik

Jan Dirk Tijssen Krishna Kurvers

Mark Weijers





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


September
Jesse Holtland 9 september 15 jaar

Oktober
Erik Stam 19 oktober 16 jaar
Julius Kurvers 29 oktober 16 jaar

November
Jessie Hermsen 2 november 17 jaar
Romy Hermsen 2 november 17 jaar

December
Bente van Baal 4 december 12 jaar
Angellos Khalil 6 december 16 jaar

De jeugdcommissie wenst jullie een fijne verjaardag
en veel plezier met familie en vrienden en natuurlijk
VAN HARTE GEFELICITEERD!


