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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
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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

mailto:voorztter@tenmedel.nl
mailto:penningmeester@tenmedel.nl
mailto:secretaris@tenmedel.nl
mailto:technischezaken@tenmedel.nl
mailto:leden@tenmedel.nl
mailto:vrijwilligers@tenmedel.nl
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Toernooicommissies + verantwoordelijke

Clubkampioenschappen: Tessa Wittens (WL)

CKS@tenmedel.nl

Ten Medel Open: Sven Watervoort

TMO@tenmedel.nl

Commissies + verantwoordelijke

Activiteitencommissie: Jeroen van Overbeek
activiteiten@tenmedel.nl

Barcommissie: Koen Blommestein
bar@tenmedel.nl

Communicatiecommissie: Richard Brusse
communicatie@tenmedel.nl

Competitiecommissie: Jacqueline Schoots
competitie@tenmedel.nl

Redactie (clubblad): Karin van Galen
redactie@tenmedel.nl

Sponsorcommissie: Alexander Niekrake
sponsoring@tenmedel.nl

mailto:CKS@tenmedel.nl
mailto:TMO@tenmedel.nl
mailto:activiteiten@tenmedel.nl
mailto:bar@tenmedel.nl
mailto:communicatie@tenmedel.nl
mailto:competitie@tenmedel.nl
mailto:redactie@tenmedel.nl
mailto:sponsoring@tenmedel.nl
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Deze periode zijn er leuke toevoegingen aan onze vereniging 
gerealiseerd. Een gave loungeset, nieuw koffiezetapparaat en het zal je 
vast niet ontgaan zijn – de nieuwe winddoeken langs baan 4 en 5. Er is 
gekozen om de doeken in onze clubkleur blauw te maken. Een frisse en 
kenmerkende kleur. De kersverse sponsoren zorgen voor een fijn 
steuntje in de rug van de vereniging. Er is nog ruimte genoeg op het 
park voor doeken. Ben of ken jij iemand die wil sponsoren, mail dan 
naar sponsoring@tenmedel.nl. 

Er is een gloednieuwe samenwerking tussen Ten Medel en de Karwei 
Tiel. Bij de ingang van het clubhuis is een brievenbus geplaatst waar 
leden de bonnetjes van Karwei kunnen inleveren. Voor elke 750 euro 
aan bonnetjes ontvangt de vereniging een tegoedbon van 100 euro. 
Kom je bij de Karwei? Deponeer dan achteraf je bonnetje en steun zo 
de vereniging! Voor een vliegende start heeft de Karwei ons tegen een 
fijn prijsje geholpen aan een gigantische loungeset naast baan 3. Deze 
wordt helemaal ingericht en gedecoreerd door de Karwei. 

Let op: de commissievergadering van 25 november is i.v.m. de 
Najaarsbokaal verplaatst naar 24 november. Wil je je inschrijven voor 
de najaarsbokaal – mail dan naar activiteiten@tenmedel.nl. 

De plannen voor de verbouwing van het clubhuis beginnen vorm te 
krijgen, er zijn nog extra mensen welkom bij het verbouwings kernteam. 
Interesse om daaraan mee te werken? Mail naar 
secretaris@tenmedel.nl.   

Wil je nou op een eigen manier een bijdrage leveren aan onze 
vereniging? Steun ons dan via de “blauwtjesclub”! Elk bedrag is van 
harte welkom. Van deze donaties investeren we in praktische zaken 
zoals bankjes langs de baan, telborden of de nieuwe loungeset. 

We zien graag alle vrijwilligers op 5 november bij de vrijwilligersavond! 
Een gezellige thema-avond om iedereen te bedanken voor de inzet van 
het afgelopen jaar.





Voor de verbouwing van het clubhuis zoeken wij gemotiveerde mensen 
met kennis van verbouwen om dit traject in goede banen te leiden. Ben of 
ken jij iemand binnen de vereniging die hierbij kan helpen? Mail dan naar 
secretaris@tenmedel.nl.
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Beste clubgenoten,

Wij willen via deze weg nogmaals een oproep doen! 

Vanuit de commissie is de wens om per avond 2 barhoofden te hebben. 
Dit betekent niet dat je ieder week met z’n tweeën in het clubhuis 
aanwezig hoeft te zijn, maar juist dat je éénmaal per twee weken aan de 
beurt bent om het clubhuis te openen en te sluiten. Daarbij kan er dan 
ook gemakkelijker onderling worden geruild (denk aan vakanties, etc.).

Daarom zijn we op zoek naar 5 nieuwe leden. 

Kom jij ons versterken?

Wat doen wij als barcommissie?
Na een fanatiek potje tennissen, is niets zo gezellig als onder het genot 
van een hapje en drankje nog “even” napraten op het terras en/of in het 
clubhuis. Deze plek geeft voor veel leden een gevoel van thuis en dat is 
allemaal te danken aan de barcommissie. Zij regelen alles omtrent de 
bardiensten, inkoop en het openen en sluiten van het clubhuis.
Ieder lid van de barcommissie heeft een vaste dag in de week waarop 
hij/zij verantwoordelijk is voor het openen en sluiten van het clubhuis, 
ook wel barhoofd genoemd. Niet alleen tijdens toernooien en activiteiten 
is het clubhuis open, maar ook in het voorjaar, de zomer en een deel 
van het najaar kun je op doordeweekse avonden in het clubhuis terecht. 
Iedere dag dat de bar is geopend, worden vrijwilligers vanuit het 
ledenbestand ingezet om de bardiensten te draaien. Het barhoofd zorgt 
ervoor dat de vrijwilligers goed worden ingewerkt.

Met alle plezier vertellen we je hier meer over, dus spreek ons vooral op 
Ten Medel persoonlijk aan, stuur ons een berichtje of mail 
naar: bar@tenmedel.nl

Direct enthousiast?! Dan horen we het uiteraard graag, want versterking 
is op korte termijn hard nodig!

Met vriendelijke groet,
De barcommissie
Jan, Benson, Jos, Balina, Walter, Krishna en Koen

mailto:bar@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
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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
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TMO 2022 is alweer voorbij! En wat hebben wij als commissie weer 
genoten! 
Het was perfect weer en wat waren jullie weer fanatiek op en naast de 
banen 😍

Na twee keer een corona editie te hebben moeten draaien, mochten wij 
nu weer eens een ouderwetse Ten Medel Open organiseren. Met 
nieuw elan in de commissie in de personen van Sjoerd, Sven Swartjes, 
Jonne en Marleen hadden wij hier veel zin in! 
Het park lag er mooi bij, banen waren geveegd en nieuwe 
sponsordoeken werden opgehangen. De lampionnen en lampjes 
zorgden voor dat kleine beetje extra sfeer. 

Een toernooi als dit kan niet zonder sponsoren en vrijwilligers. Hierbij 
willen wij, als TMO commissie, iedereen die een bijdrage heeft 
geleverd ontzettend bedanken! 💪
Dank jullie wel voor de tafeldiensten, de hulp met de hapjes, de BBQ 
en natuurlijk de mensen achter de bar en niet te vergeten de 
barcommissie. 

Via deze weg willen wij de winnaars feliciteren en jullie, leden, 
bedanken voor het enthousiasme. De Wimbledon White avond vonden 
wij ook zeer geslaagd! 😀🍻
Bekijk de reels, sfeerfoto’s en foto’s van de winnaars terug op de enige 
echte Ten Medel Instagram pagina. 
Wij hopen jullie graag weer terug te zien! Volgend jaar zal TMO 
plaatsvinden van 17 t/m 27 augustus 2023. Zet dit dus al in je agenda, 
want, zoals je hebt gezien en beleefd, dit toernooi mag en wil je niet 
missen!
Met sportieve groet, 

Anouk, Carmen, Gert, Jonne, Niek, Marleen, Sjoerd, Steven, Sven S. 
en Sven W. 
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https://www.instagram.com/ten_medel/
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Het begon met een zonnetje, maar al snel begon het te regenen op 
zaterdag 17 september.

17 september, fruitcorso in Tiel en vooral de 1e competitiedag voor het 
team van Lenore, Dewi, Carmen, Leontien, Tessa, Anouk, Angela en 
Marjolein.
We begonnen al vroeg; om 10 uur stonden we op het tennisveld, 
waarna de regen ons overviel, maar het enthousiasme van ons de 
tegenstander juist overviel.

Na soms slopende wedstrijden (kan een dubbel 3 uur duren? Ja hoor, 
vraag maar aan Leontien en Angela), sleepten we de allereerste 
wedstrijd gelijk een overwinning eruit; een 4-0 overwinning. Veel 
slechter werd het niet deze competitie; een 2-2 in Dreumel - geen 
verslag van.
Een 4-0 in een heerlijk zonnetje in Geldermalsen, fijn clubhuis, dubbel 
gebakken kroketten. En nou vergeet ik er nog 1; In Vuren op gravel; 
om half 10 daar zijn (eind rijden), regen; helaas, er kon niet meer 
gespeeld worden de hele dag. De foto's? Ik heb nog nooit zulke 
chagrijnige tennisfoto's gezien.

Afijn, die moet nog ingehaald worden, maar door de eerdere 
overwinningen konden we toch op de (een na)laatste competitiedag 
kampioen worden.
Tegenstander; Luno, oude club van een aantal van ons en, nog 
belangrijker: een van de tegenstanders: moeder van Anouk.
Na een gedegen voorbereiding, 2 verschillende opstellingen, dromen 
over de blanke Serena Williams zijn, nachtmerries en nog veel meer, 
stonden we klaar;
Anouk was on fire! Wieltjes onder haar tennisschoenen, gebrand op de 
winst (beiden garandeerden ons dat de familieband oké is) en maar 1 
game afgestaan. In een waterige zon werd de 4-0 binnengesleept, 
waarna de bubbels gebracht werden en het kampioenschap gevierd 
kon worden!

Overigens blijkt bubbels openen nog een hele kunst te zijn; Max 
Verstappen komt ons een volgende keer maar ondersteunen.

Marjolein
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3 Voor wie: Voor alle dames die het leuk vinden!

Wanneer: Vanaf dinsdag 8 november tot eind maart.

Hoe laat: dinsdag ochtend (behalve de schoolvakanties)
van 10.00 tot 11.15 uur.

Daarna: Gezellig met zijn allen een kopje koffie, thee, 
chocomel.. met wat lekkers😋

Hoe: Iedere week speel je met iemand anders tegen iemand anders.

Opgeven: Dat kan tot zondag 30 oktober

Graag mailen naar: connie.bosch@gmail.com

mailto:connie.bosch@gmail.com
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Beste leden van Ten Medel,

Het heeft even geduurd, maar…de Najaarsbokaal gaat dit jaar door! 
Na drie jaar afwezigheid is het eindelijk weer tijd om de koudere 
vrijdagavonden op Ten Medel ‘s winters gezellig te maken.

Voor alle nieuwe leden en zij, die na zoveel jaren even vergeten zijn 
wat de Najaarsbokaal ook alweer was, het zit als volgt:

Schrijf je in met een heren- of damesteam van minimaal 2 en 
maximaal 6 spelers, het niveau maakt niet uit. 

We spelen op vier vrijdagavonden in november en december: 18 
november, 25 november, 2 december en 9 december. Per avond 
heeft je team minimaal 2 spelers nodig.

We spelen om games, geen sets. Je krijgt zo’n 40 minuten per ronde 
en alle niveaus spelen door elkaar. Na de laatste speelronde maken 
we de winnaars bekend!

Verzin ook je creatieve eigen teamnaam! Legendes uit het verleden 
zijn bijvoorbeeld de Sauzers, Jong & Belegen en het Tielse Kwitnie.

Inschrijven kan door de namen van de leden en je teamnaam 
uiterlijk 8 november te mailen naar activiteiten@tenmedel.nl. Dan 
kunnen wij tijdig aan de slag met de planning.

Zorg ervoor dat er elke speeldag in ieder geval 2 leden van je team 
aanwezig zijn om de wedstrijden te spelen! Natuurlijk mag je iemand 
vragen in te vallen, ook als die persoon bij een ander team meedoet, 
maar doe dat wel even zelf 😊. 

De eerste ronde zal rond 19:00 beginnen en de laatste ronde zal 
duren tot ongeveer 23:00. Het exacte speelschema volgt nadat we 
alle inschrijvingen binnen hebben.

Groetjes,

De Activiteitencommissie,

Elles, Jeroen, Nordin, Ria, Roy en Sofie 

mailto:activiteiten@tenmedel.nl
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17 t/m 21 oktober Clubkampioenschappen 50+ en 65+ overdag

19 t/m 23 oktober Clubkampioenschappen senioren 17+ en 35+

18 en 25 november Najaarsbokaal

2 en 9 december Najaarsbokaal
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De jeugdcommissie wenst jullie een fijne verjaardag
en veel plezier met familie en vrienden en natuurlijk
VAN HARTE GEFELICITEERD!

Oktober
Erik Stam 19 oktober 17 jaar
Julius Kurvers 29 oktober 17 jaar

December
Bente van Baal 4 december 13 jaar


