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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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Nieuwe seniorleden

Sjaak Visscher 9-1-2022

Mark van Dijkhuizen 9-1-2022

Jan Timmer 9-1-2022

Ronald de Lange 21-1-2022 winterlid

Marleen Stoetzer 25-2-2022

Danielle Davidson 14-3-2022

Esmeé Hoppenbrouwer 30-3-2022



Zoals een egel ontwaakt de vereniging uit een lange winterslaap. 
Na twee jaar van passen en meten met regels en beperkingen 
mogen we weer activiteiten ondernemen. Een perfecte timing met 
de zomer en de competitie voor de deur. Noteer dan ook gelijk in 
de agenda onze ALV, op dinsdag 21 juni om 20.00. 

Hierdoor worden onze commissies links en rechts weer op scherp 
gezet. Zo hebben we leuke activiteiten in het verschiet en wordt er 
weer gebrainstormd over toernooien. Juist nu kunnen veel 
commissies steun gebruiken. Dus aan alle nieuwe leden die zich in 
willen zetten voor de vereniging, neem contact op met de 
ledenadministratie via leden@tenmedel.nl en laat weten wat je 
graag onderneemt. Daarbij is het een leuke manier om mensen te 
leren kennen.

Het bestuur is de eerste stappen aan het zetten voor vernieuwing 
binnen het clubhuis. Denk hierbij aan het sanitair, de inrichting 
maar ook de mogelijkheid voor een overkapping rondom het 
clubhuis. Hiermee verlengen we het seizoen en de gezellige 
avonden op het park.

Doordat er pas laat duidelijkheid is gekomen over de regels, was 
het voor de Clubkampioenschappen te laat om in maart plaats te 
vinden. We kijken nu naar de mogelijkheden om de 
clubkampioenschappen alsnog later in dit jaar plaats te laten 
vinden. 

Wel hebben we komende maand al een gave activiteit: de Ten 
Medel Pubquiz op zaterdag 2 april! Dus heb je je nog niet 
opgegeven, doe dat dan snel via activiteiten@tenmedel.nl. 

Het bestuur 

mailto:leden@tenmedel.nl
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Wie? 

Voor alle leden van Ten Medel.

Wat?

Je mag evenveel boeken meenemen als je meebrengt. 

Waar?

In de hal van het clubhuis



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



AANRADER !

Wat was het weer fijn om er elke week zeker van te zijn 
dat je op dinsdagochtend anderhalf uur kunt tennissen. 
Connie Bosch maakte een rooster, zodat je met ieder of 
tegen ieder die zich had opgegeven, minstens 1 keer 
speelt. De winnende punten worden per persoon 
geteld. Aan het einde van het seizoen is er een heuse 
prijsuitreiking waarvoor Jenny van Bokhorst vele 
prijsjes ter beschikking stelt. 

De eerste prijs behaalde Sonja Heijster. Proficiat hoor! 
De tweede prijs was voor Connie en Dinie mocht de 
derde prijs ontvangen. Gefeliciteerd dames! 

Dankjewel Jenny voor de prijsjes, het openen van het 
clubhuis en het met zorg afsluiten elke week! We 
hopen van harte dat het komend seizoen van oktober 
t/m maart wederom georganiseerd gaat worden door 
Connie. Dankjewel namens ons allen voor de 
organisatie. 

Iedereen kan zich opgeven om mee te doen komend 
seizoen. Er komt t.z.t. nog een extra oproep in het 
clubblad.

Het is een AANRADER!



1e plaats Connie Bosch

2e plaats Sonja Heijster

3e plaats Dinie Knetemann (niet op de foto)

De vele prijzen

Een aanmoedigingsprijs voor Ria Story



Op zaterdag 26 maart stond de jaarlijkse schoonmaak van 

het clubhuis op het programma. Helaas was het clubje dit

jaar wel erg klein, 4 dames en 1 heer en we hopen dan ook

volgend jaar op meer leden.

Toch hebben deze kanjers de schouders eronder gezet en

hebben zij ervoor gezorgd dat een groot deel van het 

clubhuis weer startklaar is voor het nieuwe tennisseizoen. 

Kleedkamers, sanitair, de bar en het voorraadhok, alles is 

weer lekker fris. Vrijwilligers, bedankt voor jullie inzet!

Onze schoonmaaktoppers: Krishna, Ditsy, Janny en Nel 

en foto gemaakt door Balina





Op dinsdag 29 maart was er ná twee jaar coronaperikelen weer 

tijd voor een Ladies Day met als thema: Gezondheid, Fris en 

Fruitig.

17 Enthousiaste dames hadden zich hiervoor opgegeven en zij 

hadden gezorgd voor een heerlijk lunchgerecht of traktatie bij de 

koffie.

Nadat de eerste twee wedstrijden gespeeld waren,, werden we 

tijdens de koffie getrakteerd op een optreden van “ Kaspadre van 

Aarde in de Uiterwaarden “.

Deze Kasper zorgde voor een hele vrolijke noot. Daarna gingen 

we met z’n allen de baan weer op voor nog twee partijtjes. Van 

alle inspanningen hadden we wel trek gekregen en na een 

presentatie van Monique over voedingssupplementen werd het 

buffet geopend en hebben we gesmuld van de meegebrachte 

lekkernijen.

Tot slot werden de prijzen uitgereikt voor winnaars van de 

wedstrijden, makers van het heerlijkste gerecht, beste presentatie 

van het gerecht en de poedelprijs.

Omdat vele handen licht werk maken, was binnen no time alles 

weer spik en span en kijken we terug op een geslaagde Ladies

Day.

Dames bedankt en hopelijk tot volgend jaar!

Monique

Carien

Irene

Ceciel







“De handschoenen uit de kast, het stalen ros dat opgepoetst in de 
schuur staat te wachten en een gure -3 buiten. Dan weet je dat het 2 
april is en het tijd is voor de Pubquiz bij Ten Medel! 

Bij aankomst telden we slechts zo’n twee auto’s op de parking. Ging het 
wel door? Waren we het enige ingeschreven team? Om de hoek bleken 
echter de nodige fietsen te staan geparkeerd. We bleken gelukkig niet 
de enige te zijn met het goede idee om de auto thuis te laten! ;-)

In het clubhuis waren door de organisatie de tafels al keurig verdeeld 
onder de deelnemende teams, keken de borrelnoten je verleidelijk aan 
en was de Gulpener goed op temperatuur. Kortom, alle ingrediënten 
waren aanwezig om te strijden voor de titel! Ondanks dat we niet wisten 
of er een prijs was te winnen, zorgde de strijdlust van Ron R. en de 
breed georiënteerde kennis van o.a. Rik S, er samen met de door de 
organisatie geserveerde komkommers en bittergarnituur voor dat we tot 
de laatste vraag gemotiveerd bleven! 

De quizmasters - die overigens complimenten verdienen voor de 
perfecte organisatie en presentatie - gunden ons tussen de 9 
vragenrondes door gelukkig de nodige plas-, en bierhaal-pauzes, zodat 
er nog weinig in de weg lag om op de titel af te koersen. Rond 
middernacht (als ik me dat nog goed herinner?!) was het tijd om door de 
goede antwoorden heen te lopen. Hierbij werd het vertrouwen gesterkt 
en roken we langzaam de zoete geur van een top-3 notering. 

Bij de bekendmaking van de einduitslag bleek dat zelfs nog te 
bescheiden en werden we gekroond tot nummer 1: Kampioenen! De 
gewonnen prijs werd direct geïnvesteerd in aandelen van het vat 
Gulpener; om het maar niet af te leren! We kijken uit naar een volgende 
pubquiz editie. 

Bedankt aan alle deelnemers voor de gezelligheid. En zeker ook nog 
eens dank en complimenten voor de toporganisatie! 

Groet, Team Gulp!”



1e : Team De Gulp

2e: Team De Hennies 3e: Team Ons nie bellen



DINSDAGOCHTEND

Dames dubbel 1  2e kl.

Connie Bosch  C

Janny van de Kant

Balina Schulte

Judith Staakman van Niel

Tinie Visscher

VRIJDAGAVOND

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

Paam Galbraith Bart Blok

Gijs van Laar Paul van Leur  C

Niek van Malsen C Ron Roubos

Sjoerd van Oostenbrugge Rik Smits

Leon van Remmerden Jan Dirk Tijssen

Sven Swartjes Sjaak Visscher

Mark Weijers

Dames dubbel 1  17+ 1ekl. Dames dubbel 2  17+ 1e kl.

Elles van Haaren Judith Kaart  C

Kitty van Haaren Hanneke Knetemann

Lieke Kapelle Miranda Luttik

Malou Melissen Jolanda de Vries  

Mildred van Meurs Jeanine Welner

Jacqueline Schoots C

Leontine Sonneveldt

Demi Zijlstra



VRIJDAGAVOND

Dames dubbel 3  17+ 4e kl. Gemengd dubbel 1  35+ 2e kl.

Nina van den Bos Ellen van Leur 

Annemarie Bosboom Diana van Rooijen

Anouk Essing Tonni Stam 

Sylvia Galbraith C Raymond Thieme

Raelee Pantophlet Gertjan Verhoef  C

Alexandra Zijlstra

Gemengd dubbel 2  35+ 3e kl. Reservespelers:

Janine Baars Dik van den Bosch 

Ingrid de Weerdt  C Gerard Kuijper

Wilma Witte René Staakman

Peter Burgers

Henk van Overbeek

Jan van Setten

ZATERDAG

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

Johan Gruters Niels van Bijsteren

Max Meilof Julian van Gemeren

Walter Roeffen Alexander Niekrake

Richard Versteeg  C Coen Staal

Vincent van Westen Steven de Vries

Sven Watervoort C



ZATERDAG

Heren 2  17+ 3e kl. Heren 3  17+ 4e kl.

Koen Blommestein Jeanneau Driesen

Richard Brusse  C Niels van Eldik  C

Gijs van der Post Bastian van Esterik

Apucho Sarmiento Huarhua Jos de Pijper

Roy van Setten Jarno Watervoort

Christiaan Zijlstra Patrick van Wersch

Heren 4  17+ 5e kl. Dames 1  17+ 1e kl.

Glenn Baggermans Tessa Driesen-Wittens

Martijn de Leeuw Angela Jansen

Sander van Lith  C Carmen Laisina

Lars van der Plaat Marjolein Pitlo

Luuk Zijlstra Anouk van Rooijen  C

Lenore Schulte

Leontien Sijahailatua

Dewi Versteeg-de Wildt 

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

Marja van Esterik C Malou Melissen C

Désirée de Gier Sofie Wellner

Ellen van Leur Demi Zijlstra

Marga van Miltenburg Nordin Coenhein

Marijke Roeffen Jeroen van Overbeek

Ria van Soeren Ivar Watervoort

Annette de Wit

Alexandra Zijlstra



ZATERDAG

Gemengd 1  35+ 1e kl. Reservespelers:

Barbalina den Otter Dik van den Bosch 

Leontine Sonneveldt René Staakman

Fergus Lippi

Bart den Otter

Tonni Stam  C

ZONDAG

Gemengd 13 t/m 17 jaar 2e kl. Gemengd dubbel 1 1e kl. 

Vienne Bruggink Elles van Haaren  C

Tosca Bosman Jonne van Oudheusden

Frederike Wijnbelt Danielle Verweij

Rosan van der Burgh Jordy van Bekkum

Maureen Poldervaart Koen Blommestein

Naomi van Mook Jeffrey van Cuijlenburg

Mick Hoets

Roan van Mook

ZONDAGMIDDAG

8&9-Tennis 1  17+ Open klasse

Hilda van Cuijlenburg

Benson Davidson  C

Jan van Esterik

Krishna Kurvers





WOENSDAGAVOND

Dames dubbel 1

Ceceil Essing

Carien van Luijn

Carien Oudelaar

Irene Schoonderbeek

Balina Schulte

Klarien Stoop

Dasha Tartarin

Debbie Tartarin  C

Yoka Verduin



Vanaf 1 april Elke dinsdag van 19.00-23.00 uur

tossavond

1, 5, 9 en 10 april Start KNLTB voorjaarscompetitie

21 juni Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur

18 t/m 27 augustus Ten Medel Open



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

April

Mick Hoets 11 april 14 jaar

Giulia Zwaan 14 april 13 jaar

Lise van Westen 25 april 13 jaar

Mei

Femke van der Kraan 4 mei 11 jaar

Teske Stanic 4 mei 17 jaar

Idil Ozdemir 6 mei 16 jaar

Jonah Buitenweg 15 mei 13 jaar

Milan van Mook 15 mei 13 jaar

Juli

Rosan van der Burgh 12 juli 15 jaar

Stefanie Ploeg 15 juli 13 jaar

Carice Schogt 21 juli 14 jaar

Augustus

Vienne Bruggink 19 augustus 14 jaar

Sven Rustenhoven 21 augustus 13 jaar

Maureen Poldervaart         24 augustus 16 jaar


