




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



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



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





Nieuwe juniorleden Lid sinds

Vienne Bruggink 29-9-2021

Nieuwe seniorleden

Daan van Tuil 29-9-2021
Aafje van IJzendoorn 29-9-2021
Damien van den Brink 29-9-2021
Joy Zijlstra 29-9-2021
Peter Fun 5-10-2021
Michael van Geffen 18-10-2021
Tamara van de Wege 18-10-2021
Edwin van de Wege 18-10-2021
Ronald Sanstra 28-11-2021
Wendy Lammers 28-11-2021
Manissa van Overbeek 7-12-2021



Algemeen

Tussen de lockdowns door hebben we een fantastische competitie 
mogen spelen. Onze teams hebben goed gepresteerd en doorgaans 
was het in deze weekenden, zeker voor het najaar, prachtig weer. We 
hopen jullie allemaal met hetzelfde enthousiasme in de 
voorjaarscompetitie terug te zien!

Er is recent onderhoud aan het clubhuis gepleegd. Zo zijn de dakgoten 
vernieuwd en is het schilderwerk buiten opgefrist. De nieuwe kassa is 
een tijdje in gebruik en blijkt fijn te werken. We gaan dit systeem 
uitbreiden met een digitale menukaart. Er zal boven de bar een tv 
geplaatst worden om deze te tonen. 

Het pakket van knltb club wordt uitgebreid zodat ook de website en 
boekhouding daar ondergebracht worden. Dit brengt geen extra kosten 
met zich mee, de verhoging van knltb club is weg te strepen tegen de 
huidige kosten van het boekhoudpakket. Het brengt een aantal 
voordelen, denk aan een verborgen gedeelte op de website waar je met 
je knltb account op kunt inloggen. Ook kan er bijvoorbeeld digitaal een 
laddercompetitite opgezet worden. 

Sponsoring

Op dit moment waait er een frisse wind door de sponsorcommissie. 
Graag zien we komend jaar nieuwe winddoeken rond onze banen. 
Gevuld met onze gewaardeerde huidige sponsoren, maar uiteraard ook 
met nieuwe sponsoren. Ben of ken jij iemand die hierin wil bijdragen? 
Neem dan contact op met de sponsorcommissie via 
sponsoring@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



Als je op vrijdagochtenden op het tennispark komt, zie je een 
groep heren aan het werk.

Wie doen dat en wie zijn zij? Vrijwilligers die het hele 
parkonderhoud als hun verantwoordelijkheid zien. 

Elke vrijdagochtend tennis ik met drie andere vrouwen,  en…... 
altijd weer zijn zij aan het werk op het park. 

Omdat wij er dan spelen, kunnen wij zien en ervaren wat zij 
allemaal voor werk verzetten. Geheel vrijwillig doen zij dat. 

Ik wil dit graag weer eens bij onze leden onder de aandacht 
brengen. 

Ik ga er vanuit dat men wel opmerkt hoe netjes en mooi het park 
er altijd weer bijligt. Maar ik vermoed dat de meeste leden niet 
weten hoeveel werk er verzet wordt door deze heren.



En wat doen zij zoal?

 Het park onkruidvrij houden, tussen de tegels en in de 
borders.

 Iedere week wordt het gras naast de tennisbaan gemaaid.

 Alle banen worden iedere week geveegd.

 De randen van de tennisbanen worden geveegd.

 Alle heggen worden gesnoeid. En dat zijn er veel!!

 Boompjes worden geschoren in een mooie vorm.

 Struiken geknipt of gesnoeid.



 Reparaties die nodig zijn. En dat gebeurt nog wel eens.
 Hekken kapot. De heren maken het.
 Niet goed doorlopende putten worden weer hersteld.
 Tegels die niet goed liggen worden eruit gehaald en opnieuw 

gelegd.
 Nu wordt de buitenkant van het clubgebouw opnieuw 

geschilderd.
 De mooie,  weer heldere rode kleur zal zeker opvallen. €100,00 

voor verf gesponsord door firma van der Kooij.
 Ook de reling langs het terras is weer mooi rood.
 Prullenbakken worden geleegd.
 De peuken uit de zandbakken gehaald.
 Zorgen voor materiaal. 



Waarschijnlijk vergeet ik nog dingen te vermelden. Ik schrijf alleen 
op wat ik hen zie doen. Wist u dat ze ook het terras vegen na een 
toernooi omdat het dan vol ligt met peuken. Wie gooit ze daar 
neer terwijl er twee grote asbakken met zand staan!

Elke club kan alleen bestaan door het werk van vrijwilligers. Zoals 
ook bij onze club, de bestuurders, de commissies, en vrijwilligers 
voor tijdelijke klussen. Zo geldt dat ook voor de mensen die het 
park totaal onderhouden.

Heel veel dank daarvoor. Maar met dit schrijven wil ik toch graag 
deze kanjers van het parkonderhoud in het zonnetje zetten, want 
ze leveren een onbetaalbare prestatie.

Claria Serné



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





Kampioensverslag 8&9-Tennis Ten Medel 1

Afgelopen seizoen hebben wij, Mark Weijers, Stefan 
Schoonderbeek, Jan Dirk Tijssen, Bart Blok en invallers Sander van 
Lith en Luuk Zijlstra, kennis gemaakt met het competitietennis in de 
8&9 competitie. Redelijk onverwacht voor een aantal van ons kregen 
we vlak voor de start van de competitie bericht dat we waren 
geplaatst en mochten gaan spelen. Een aantal van ons had er niet 
meer op gerekend, omdat we ons ergens in april of mei geloof ik al 
hadden opgegeven en een tijd lang niets meer hadden gehoord. 
Anyway, uiteindelijk waren onze weekenden gelukkig nog niet 
gevuld met andere activiteiten en konden we ons presenteren als de 
nieuwe Ten Medel 1. Op het programma stonden vanaf begin 
september 7 rondes en 5 daarvan waren ook nog eens thuis. Dat 
was te overzien.

Sander, Stefan, 
Bart en Mark



De eerste ronde was tegen Ten Medel 2 en werd meteen 
gewonnen. Ook daarna bleken we door geen enkele tegenstander 
nog te verslaan. De meeste potjes wonnen we zelfs vrij 
overtuigend met behoorlijk ruime cijfers. In het begin is dat nog 
leuk, maar liever wil je natuurlijk wel wat meer uitgedaagd worden.

Gelukkig kregen we die uitdaging toch nog 1x op ons bordje, 
namelijk op een inhaalmoment, een doordeweekse avond thuis 
tegen de Ridderweide. Daar moesten we ineens ons beste 
beentje voor zetten, maar wisten we gelukkig toch nog beide 
potten binnen te slepen.

Daarna was het een kwestie van uit spelen en dat deden we dan 
ook. Tsja, en dan ben je ineens kampioen en kregen we uit in 
Wageningen namens de club van Balina en haar man ook nog 
eens een persoonlijke felicitatie met een lekkere fles wijn. Dat was 
toch wel leuk en ik denk dat ik namens het hele team spreek dat 
we ons, als starters die allen nog geen jaar lang tennisten, toch 
wel een beetje trots voelden. 

Namens Ten Medel 1 iedereen alvast fijne dagen en een sportief 
2022 toegewenst!

Aanvoerder Bart Blok



Kampioensverslag Gemengd Dubbel Zondag Ten Medel 1  

De eerste keer competitie spelen met dit team in toch wel rare 
omstandigheden ivm covid.

Ondanks alle maatregelen hebben we er een leuke en gezellige 
najaarscompetitie van kunnen maken.

Het weer zat erg mee en daardoor smaakte de drank na de 
wedstrijden (of tussendoor) weer erg goed.
De Super Sunday Voetbal kon natuurlijk niet gemist worden en 
een nachtdienst draaien vóór een competitiedag kan ook gewoon. 
Wij zeggen maar zo: je bent maar 1 keer jong, dan kan dat 
allemaal😂
Op de laatste en spannendste competitiedag hebben wij de winst 
mee naar huis mogen nemen!
Komend voorjaar zijn we er weer bij en strijden we weer voor de 
eerste plaats!

Jeffrey, Jordy, Daniëlle, 
Jonne en Ellis



Tigers kampioenen!

Ein-de-lijk! Na een halve najaarscompetitie, lockdowns, 
avondklokken, afgelaste voorjaarscompetitie, functies elders en 
een veel te regenachtige zomer, was het gelukkig weer tijd voor 
iets positiefs. De najaarscompetitie ging door en zorgde voor een 
bloedstollend spannende kampioensstrijd…

De Ten Medel Tigers (of voor de outsiders: Heren 2 Zaterdag 17+) 
gingen met goede moed en knalrood trainingspak naar de eerste 
horde: de oude bekenden van Spitsbergen. 4 jaar na de laatste 
pot was het weer tijd om in Veenendaal de punten mee naar huis 
te nemen. Met een nieuwe welp in de opstelling, Apucho, pakten 
de Tigers een 4-2 overwinning. Een score die zich vaak zou gaan 
herhalen.

Helaas waren slechts twee thuiswedstrijden de Tigers gegund, 
maar één daarvan zou door vocale acties van een tegenstander 
niet snel uit het geheugen verdwijnen. Stoïcijns zoals ze zijn, 
pakten de Tigers beide thuiswedstrijden met 4-2. 

De grote uitdaging was uit in het altijd Snollebollekes
gezellige Den Bosch bij de heren van Maaspoort. Zij gingen 
aan kop, en aan de Tigers was de taak om op een echte 
herfstdag een overwinning binnen te slepen. En dat lukte! 
Ook hier werd de score een 4-2. Nu kon het kampioenschap 
toch niet meer fout gaan? Het was de laatste dag van de 
competitie, op zijn Brabants gevierd met een overheerlijke 
BBQ (waarvoor nogmaals dank @Maaspoort) en regelmatig 
bijgevulde goudgele rakkers.



Koen, Christiaan, 
Gijs en Richard

Maar…er wachtte nog een inhaalwedstrijd diep in november! Bij 
een 4-2 overwinning zouden de Tigers officieel het 
kampioenschap pakken bij Rhelico. Waarom zou je eigenlijk persé 
winnen met 4-2, als je ook met 5-1 kunt winnen? En zo 
geschiedde. 

De Ten Medel Tigers (Koen Blommestein, Richard Brusse, Gijs 
van der Post, Apucho Sarmiento Huarhua, Roy van Setten en 
Christiaan Zijlstra) trokken de champagne open en wachten nu 
rustig af tot het voorjaar.



Mick, Roan, Naomi, Tosca, Vienne, Maureen, Frederike en Rosan

En in de categorie leuk nieuws... De jeugdleden die 2e zijn 
geworden in de competitie staan in de krant! 
Zoals Erica Terpstra zou zeggen: Kanjers!



Kampioensverslag Heren Dubbel vrijdagavond Heren 1

Eindelijk! Eindelijk mochten we weer competitie spelen. Na al die 
potjes die we onderling hebben gespeeld, was het erg fijn om weer 
officiële wedstrijden te kunnen spelen.

Dat we niet geheel fit waren na bijna een jaar geen competitie bleek 
wel toen we bij de eerste wedstrijd direct een beroep moesten doen 
op invallers. Het begin was stroef, maar vooral dankzij het invallen 
van Nordin wisten we een gelijkspel bij Dreumel eruit te slepen.

Daarna hadden we de stijgende lijn snel te pakken. We moesten nog 
een punt weggeven op een regenachtige vrijdagavond bij De Vlijmd, 
maar vanaf dat moment was de ban gebroken. Alle andere 
wedstrijden werden gewonnen.

Met nog twee speelronden te gaan, werden ons 4 punten cadeau 
gedaan door een tegenstander die niet kon verplaatsen en geen team 
op de been kon brengen. Om de titel binnen te slepen, kwam het aan 
op de laatste speeldag. We stonden 1 punt voor op de nummer twee 
(Dreumel). Bij een 4-0 winst was het kampioenschap een feit.

We waren op volle sterkte en klaar voor de strijd in en tegen Wamel. 
De eerste twee wedstrijden werden (ondanks windkracht 5) snel 
gewonnen. In de tussentijd werd er nauw contact gehouden met de 
competitiecommissie. Als we kampioen zouden worden, zou er toch 
een feestje gevierd moeten worden.

Na de koffie en een enkele tompouce kwam het aan op de laatste 
twee wedstrijden. Ook deze twee werden snel in ons voordeel beslist. 
Het kampioenschap was een feit!

Het was natuurlijk leuker geweest om dit op onze eigen club te 
bewerkstelligen, maar dat weerhield de competitiecommissie er niet 
van om de brug over te gaan naar het land van Maas en Waal en het 
team te feliciteren met het behalen van het kampioenschap.

Daar werd dan ook nog een bescheiden feestje gevierd en gesproken 
over de vele hoogtepunten tijdens deze competitie.

Paam, Paul, Rik, Ron, Sjoerd, Sven en Niek



Niek, Paul, Sjoerd, Sven, Rik, Paam en Ron
Heren Dubbel Vrijdagavond Ten Medel 1







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

Januari
Mees Verheul 2 januari 11 jaar
Kwinten van der Gun 7 januari 17 jaar
Milan Kezer 8 januari 15 jaar
Frederike Wijnbelt 19 januari 14 jaar
Naomi van Mook 24 januari 17 jaar
Tosca Bosman 30 januari 14 jaar

Februari
Roan van Mook 2 februari 16 jaar
Ruben van der Burgh 19 februari 17 jaar

Maart
Joep van Arnhem 14 maart 17 jaar
Lynn van Berkel 30 maart 13 jaar

April
Mick Hoets 11 april 14 jaar
Giulia Zwaan 14 april 13 jaar
Hannelore van der Spek 23 april 15 jaar
Lise van Westen 25 april 13 jaar



De Redactie 
wenst jullie 
gezellige 

feestdagen 
en een sportief 

en gezond 
2022!

Balina
Hanneke

Karin


