


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: 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
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Om met de deur in huis te vallen, vragen wij graag jullie aandacht voor 
het aftreden van twee bestuursleden komend seizoen. Op de 
vrijwilligersavond is aangekondigd dat Henk en Yvonne het stokje gaan 
overdragen. Dit betekent dat wij op zoek zijn naar nieuwe leden voor 
ons bestuur. Is dit jou op het lijf geschreven, laat het ons weten via 
secretaris@tenmedel.nl.

De vrijwilligersavond op 5 november was een groot succes. Het 
clubhuis is omgetoverd tot een Casino. Meerdere speeltafels met 
blackjack, roulette en poker werden bemand door croupiers zodat alle 
vrijwilligers de hele avond konden gokken (met nepgeld uiteraard) onder 
het genot van een hapje en een drankje! 

De jaarlijkse commissievergadering is nieuw leven geblazen. 
Verschillende commissies kregen hier de gelegenheid om met elkaar te 
sparren over obstakels en wensen binnen de vereniging. Onze dank 
aan alle leden die hier aanwezig waren namens onder andere de bar-, 
activiteiten- en toernooicommissies. Belangrijk aandachtspunt vanuit de 
barcommissie is hoe we met ons clubhuis omgaan. Zorg tijdens de 
komende competitie dat je alles weer netjes achter laat. Ons voorstel is 
om deze bijeenkomst twee keer per jaar te houden, aan het begin van 
het speelseizoen en aan het einde van het seizoen. 

Op 1 december heeft ook de eerste kringbijeenkomst Tiel 
plaatsgevonden. Dit is een bijeenkomst op initiatief van de KNLTB waar 
alle lokale verenigingen geïnformeerd worden over de (technische) 
mogelijkheden binnen de tennissport. Met de andere verenigingen 
hebben we gesproken over het aantrekken en behouden van de 
jeugdspelers, de ledentevredenheid en baanbezetting. 

Ondanks de donkere en korte dagen wordt er op de club actief 
gespeeld. De trainingen, tossavonden en najaarsbokaal zorgen dat het 
park dagelijks goed gevuld is. De mail voor de voorjaarscompetitie is 
onlangs verzonden. Zorg dat jouw team zich inschrijft! 

Wij wensen alle leden alvast prettige feestdagen en een fijne 
jaarwisseling! 

Bestuur Ten Medel

mailto:secretaris@tenmedel.nl


Beste lezers, 

Wij stellen ons graag even voor als sponsorcommissie van Ten Medel. 
Deze bestaat uit Carmen Laisina, Jeffrey van Cuijlenburg en Alexander 
Niekrake. 

Afgelopen jaar hebben we de sponsorcommissie een nieuw leven 
ingeblazen; we zijn namelijk bezig geweest met sponsordoeken voor 
baan 4 en 5 waar wij graag de 5 sponsoren voor willen bedanken!

Komend jaar gaan we aan de slag met het sponsorplan 2023-2026. 
Voor 2023 zal de focus liggen op het volgende; 
1. Meer aansluiten bij verschillende commissies om hen te 
ondersteunen en helpen op het gebied van sponsoring. 
2. Sponsordoeken voorzien op baan 1 t/m 3.
3. Deel van de verbouwing bekostigen door sponsoring. 

Mocht je bij een van bovenstaande punten kunnen helpen of heb je 
goede ideeën dan horen wij dat uiteraard graag! Mailen kan naar 
sponsoring@tenmedel.nl.

De sponsorcommissie wenst jullie alvast fijne feestdagen en een 
sportief 2023! 

Gegroet, 

De Sponsorcommissie 

mailto:sponsoring@tenmedel.nl


http://www.uitvaartverzorgingjantijssen.nl/


Nieuwe seniorleden Lid sinds

Stefan Talboom 25-9-2022

Lysan van Arkel 6-10-2022 winterlid

Stefan Schuilenburg 19-10-2022

Maurits van Binsbergen 19-10-2022

Charlotte de Fouw 19-10-2022

Stan van Hoeven 20-11-2022



Na een Corona-break hebben in het afgelopen najaar de 
Clubkampioenschappen plaatsgevonden. Normaliter vinden deze plaats 
in het voorjaar, maar omdat we ze zo’n tijd hebben moeten missen is 
samen met het bestuur besloten om 2022 af te sluiten met de CKS.

CKS in het najaar is iets waar wij zelf, en ook de spelers aan moesten 
wennen. Zou het weer wel meezitten, zouden er genoeg mensen 
inschrijven, blijven mensen wel hangen in het clubhuis (natuurlijk wel!). 
Gelukkig hebben we er met z’n allen een mooi en gezellig toernooi van 
kunnen maken en hebben we het enorm getroffen met het weer. 

Waar we in het voorjaar de traditie hebben ingezet om op zondag te 
eindigen met een buffet hebben we er dit jaar voor gekozen om pizza’s 
te bestellen. Uiteindelijk zaten meer dan 70 personen op iedere 
mogelijke zitplaats te genieten van een pizza. Voor ons het teken dat 
deze week meer dan geslaagd is geweest.

Daarnaast zijn we erg trots op de integratie tussen jeugd, senioren en 
de ‘iets meer’ senioren. We willen iedereen bedanken die heeft 
meegespeeld (en dat zijn er veel zoals op de volgende pagina te zien is) 
of op een andere manier heeft bijgedragen aan dit toernooi. We hopen 
binnenkort jullie te kunnen informeren over de nieuwe editie van de 
CKS.

Geniet van de feestdagen en tot volgend jaar!
CKS-commissie (Carmen, Eva, Jeffrey, Michael, Mildred, Niels, Tessa)



HE5 (1) Alexander Niekrake – (2) Gijs van der Post

HE7 (1) Sander van Lith - (2) Yannick de Haan

DE8 (1) Alexandra Zijlstra – (2) Sophie Schelles

HD6 (1) Paam Galbraith & Stefan Schoonderbeek – (2) Yuri 

Hogenbirk & Sjoerd van Oostenbrugge

HD7 (1) Gijs van der Post & Jancor van der Post – (2) Martijn 

de Leeuw & Jeroen van Overbeek

HD7 35+ (1) Michael van Geffen & Gerard Kuijper – (2) Peter 

Burgers & Henk van Overbeek

HD 50+A (1) René Oosterling & Joop Reniers – (2) Dik van den 

Bosch & Ruud Flink

HD 50+B (1) Ton Hobé & René Koster – (2) Randolph Hart & Daan 

van Tuil

DD5 (1) Anouk van Rooijen & Leontien Sijahailatua – (2) 

Lenore Schulte & Marleen Stoetzer

DD7 (1) Ria van Soeren & Annette de Wit – (2) Lotte Haan & 

Lieke Kapelle

DD8 (1) Cynthia de Leeuw-Tukker & Nathalie van Stralen –

(2) Charis Groothuis & Dagmar Wijnbelt-Van Heun

DD 65+ (1) Cora van Arkel & Janny van de Kant – (2) Ditsy Nuij

& Tinie Visscher

GD5 (1) Niels van Bijsteren & Tessa Wittens – (2) Michael van 

Geffen & Carmen Laisina

GD7 (1) Bart van den Bosch & Balina Schulte – (2) Niels van 

Eldik & Mildred van Meurs

GD8 (1) Mick Hoets & Vienne Bruggink – (2) Ronald Haan & 

Lotte Haan

GD 50+A (1) René Oosterling & Tinie Visscher – (2) Ruud Flink & 

Sonja Heijster

GD 50+B (1) Daan van Tuil & Thea Benschop – (2) René Koster & 

Janny van de Kant





Na een pauze van twee jaar was het 18 november 2022 weer zover. 

De Najaarsbokaal van Ten Medel. 

Met 8 herenteams en 4 damesteams met namen als De 

Volkszangers, De Kreupele Kampioenen en Muchos Vinos kon het 

niet anders dan een succes worden. 

Helaas zat het weer niet mee de eerste avond, maar dat mocht de 

pret niet drukken. Alle teams speelden hun eerste 2 wedstrijden en 

na de wedstrijden was het een gezellige en feestelijke avond in het 

clubhuis. 

De tweede avond zat het weer gelukkig mee en werd het wederom 

een hele gezellige avond. 

De laatste avond verliep wat anders dan gepland. Het Nederlands 

elftal speelde tegen Argentinië. De wedstrijden werden ingekort en 

er werden weer leuke wedstrijden gespeeld. Na de wedstrijden werd 

er door iedereen gezamenlijk Nederland gekeken onder het genot 

van een hapje en drankje. 

Ook werd deze avond de winnaar bekend bij zowel de heren als de 

dames. In de rust van het Nederlands elftal werden de Rokkenjagers 

3.0 en Ace, Ace, Baby gekroond tot winnaars van de Najaarsbokaal

2022. 

Al met al kijken wij als Activiteitencommissie terug op een geslaagde 

Najaarsbokaal. Alle deelnemers bedankt voor de leuke potjes en de 

gezelligheid. 



Ace, Ace, baby en Rokkenjagers 3.0



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.

mailto:secretaris@tenmedel.nl


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








De jeugdcommissie wenst jullie een fijne verjaardag

en veel plezier met familie en vrienden en natuurlijk

VAN HARTE GEFELICITEERD!

Januari

Mees Verheul                2 januari 12 jaar

Frederike Wijnbelt       19 januari 15 jaar

Tosca Bosman            30 januari 15 jaar

Februari

Roan van Mook           2 februari 17 jaar

Maart

Lynn van Berkel           30 maart 14 jaar

April

Mick Hoets 11 april 15 jaar

Lise van Westen             25 april 14 jaar



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



Wie? 

Voor alle leden van Ten Medel.

Wat?

Je mag evenveel boeken meenemen als je meebrengt. 

Waar?

In de hal van het clubhuis



De Redactie 

wenst jullie 

gezellige 

feestdagen 

en een sportief 

en gezond 2023!

Balina

Hanneke

Karin
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