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* clubblad van tennisvereniging Groetincke *
verschijnt 3 x per jaar, nadere info op www.tvgroetincke.nl

TENNISVERENIGING GROETINCKE
ERELlD: Herman Olde Heuvelt – Cees Schotvanger
LID VAN VERDIENSTE: Marty Planken, Lucia Bakker, Hans
Haker, Adri Plomp, Wout v. Dijk, Ria Schreuder, Jan
Kokkelink, Theo Zoon, Ank Kooijman, Jan Kooge, Foeke
de Koe
ADRESSEN
Tennispark: Molenpad 6a, 1873 HZ Groet, tel. 072 5092160 Postadres: Postbus
71, 1870 AB Schoorl Bank: Rabo Schoorl, rek.nr. 35.85.55.965 Website:
www.tvgroetincke.nl
BESTUUR:
Voorzitter: Rob Heiligers, Heereweg 323, Groet, 5095120,
heiligers.nannes@telfort.nl
Secretaris: Ben van den Brink, Houtsniplaan 29, 5091540
secretaris@tvgroetincke.nl
Penn.meester: Kees Hoogeboom, Korhoendersweg 1, tel. 5091137.
Ron Vuur, Hargerzeeweg 10, 8505923 r.vuur@groenict.nl
Joost Kraakman, Meeuwenlaan 37, 5094448 joostenilona@quicknet.nl
LEDENADMINISTRATIE:
Grada Lameree, ledenadministratietvgroetincke@ziggo.nl
WEDSTRIJDCOMMISSIE:
Petra Hoexum (voorzitter) 5093109 michaelenpetra@quicknet.nl
Desiree Blom 5093651 – Leonie Brouwer 5093800 - Bertie Rahangmetan 0627092690 - Nelie Tamis 072-5154648 – Gerard Delis 5093947 – Gaby Beers
8500069
JEUGDCOMMISSIE:
Gaby Beers (voorzitter) 8500069 gabybeers@quicknet.nl
Francis Polle 5091692 – Jos Kramer 5093616 – Betsie Kos 5092971 – Joost Plomp
5094259
KANTINECOMMISSIE:
Bert Hoogeboom (voorzitter) 06-22547610 bert.hoogeboom@quicknet.nl
Anja Plomper 5094954 - Brit ten Hoopen 5092983 - Johan Leek 5091949 – Bram
Wever, (kantinedienst-registratie) 5093530 – Ellen Bakker 06-13428602 - Jeroen
en Hanneke Stam 5094274
TECHNISCHE DIENST:
Leo Kuipers (voorzitter) 06-53149899 leo.kuipers@quicknet.nl
Bertus Butter 5093241 - Piet Dalenberg 5092899 - Peter Koopman 06- 51074364
- Ewald Naus (electr.) 06-13233781 - Jan Eekhof 5092116 - Marcel Westerhof
(electr.) 5092983 – Kerre Delis 5093542 - Henk v.d. Oord (groundsman) 5093150
GROENCOMMISSIE:
Gerard Kos (voorzitter)5093056 gerard.kos@ziggo.nl
Marc Zwart 5092965 - Martien de Leeuw 5093103 - Frank Blom 5093651
REDACTIE CLUBBLAD info-tvgroetincke@ziggo.nl
Jos Kaandorp 5094293 joka@ziggo.nl
Guus Wilbers 5092345 - Ann Stoop 5093037 - Ans de Rooy (website)
GROETINCKE OPEN TOERNOOICOMMISSIE:
Judith Beemsterboer (voorzitter) 5094513 / 06-53578261
groetinckeopen@quicknet.nl
Richard Leeman (wedstrijdleider) 5093559 – Mike Leeman 06-20847775 –
Mariëlle Top 06-30053738 / Wendy Koorn 06-53223262
TENNISLERAAR:
Tennisschool Ruud Baars www.baarstennisschool.nl 06-55367043
info@baarstennisschool.nl
LIEF EN LEED: Betsie Kos 5092971 louter.kos@quicknet.nl

www.thefishcompany.nl

AFHAALADRES SLEUTEL VOOR KANTINE (KANTINEDIENST)
Maandag: Slager De Ruyter, Heereweg Groet, ('s avonds sleutel in de zijdeur
gooien).
Dinsdag t/m zaterdag: Sieb Laan, Heereweg, Groet ('s avonds sleutel in de
brievenbus van de zijdeur gooien). Zondag: Bea Schotvanger, Achterweg 28,
Groet. Op feestdagen geldt voor het afhalen van de sleutel de
'zondagsregel'.
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Van de voorzitter
Beste leden TV Groetincke
Als ik dit schrijf loopt ons tennisseizoen alweer
ten einde.
We hopen uiteraard wel lang te kunnen
doorspelen, de banen zijn goed bespeelbaar
gebleken, met name ook tijdens de
clubkampioenschappen.
Die zijn erg plezierig verlopen, niet alleen
dank zij het prachtige weer dat wij gehad
hebben, maar met name ook door de
professionele organisatie van het team!
Nogmaals dank ook vanaf deze plek!
Bijzonder was wel het starten van een 55+ categorie, die dan ook dankbaar werd gevuld.
Er werd zelfs al gesproken om een 65+ categorie te starten, want je bent tenslotte nooit ‘te
oud ‘om te tennissen, niet waar ? Om rekening mee te houden, want ook ons
ledenbestand “vergrijst”, ik doe daar zelf ook al hard aan mee ..
Blijven tennissen, ja, graag zelfs, en onder begeleiding van een goede leraar. Ook
komend seizoen hebben wij de tennisschool van Ruud Baars weer op ons park
beschikbaar, met een nieuwe leraar voor het seizoen 2015, naast het al vertrouwde gezicht
van Ruud zelf. Op de jaarvergadering hoop ik jullie daar meer over te kunnen vertellen,
a.s. januari.
Verder zijn er al plannen in ontwikkeling om het dak van de kantine te bedekken met
zonnepanelen, toch ook een vorm van energie opwekken met retourvergoeding vanuit de
leverancier. Wij zijn echter wel tot de conclusie gekomen dat plaatsen alleen zin heeft, als
er met een subsidieregeling gewerkt kan worden. Die is er wel, vanuit de gemeente
Bergen, maar laat nog even op zich wachten. Daar wordt dus nog aan gewerkt.
Waar ook elk jaar aan gewerkt wordt zijn de tennisbanen zelf, door onze eigen Technische
Dienst, af en toe samen met een extern ingehuurd bedrijf. Met name baan 5 heeft voor
nogal wat hoofdbrekens gezorgd, maar die lijken nu allemaal onder controle te zijn. Ook
tijdens De Club werd baan 5 regelmatig ingeschakeld, om alle wedstrijden op tijd in de
planning te kunnen laten verlopen. Ook tijdens ons Open toernooi in juni heeft baan 5
zeker zijn nut al bewezen. Dank aan onze TD, voor alle goede inspanningen!
Naast de TD mag ik natuurlijk de Groencommissie niet vergeten, deze leden hebben
ervoor gezorgd dat het park er extra gezellig uitziet, door alle smaakvolle en mooie
beplanting op het terras en rondom de banen. En ja, de hortensia ’s komen dit jaar aan
de beurt, zodat je op baan 3 ook weer de bal in- en/of uit kunt zien .. !
Zonder iemand of een groep tekort te doen, vermeld ik uiteraard ook alle dank aan onze
kantinecommissie en de speciale ‘bakkers’ Jan en Dirk, bedankt iedereen, het was weer
een perfecte tijd !
Voor nu wens ik iedereen nog veel plezier op de tennisbanen en hoop op goed weer
tijdens de najaarscompetitie!
Met hartelijke groet,
Rob Heiligers

www.louterinstallatie.nl
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chten korte berichten korte berichten korte berichten korte berichten korte
Pasfoto ledenpas
Willen de leden die nog steeds geen pasfoto hebben ingeleverd voor de ledenpas dit alsnog
doen?
Heb je geen foto ingeleverd dan kan volgend jaar niet worden deelgenomen aan competitie
en/of toernooien!!! (KNLTB regel). GRAAG VOOR 1 DECEMBER A.S. FOTO INLEVEREN!!!
Voor de leden die vinden dat er volgend seizoen een nieuwe foto op hun spelerspas moet
komen:
Pasfoto (geen kleine uitgeknipte foto!) inleveren bij de ledenadministratie Gruttoweg 12.
Graag achter op foto voornaam, naam en geb. datum invullen. Insturen voor 1 december
2014!

Slaaplijstleden
Je komt op de slaaplijst als je door een blessure het gehele seizoen niet kunt spelen en dit voor
1 november (dus voor het nieuwe seizoen) doorgeeft aan de ledenadministratie. Je betaalt
dan geen contributie en wordt ook niet ingedeeld bij de diensten.
Mocht je in de loop van het seizoen weer willen spelen; even aanmelden bij de
ledenadministratie. Aan het einde van het seizoen zullen we dit bericht nogmaals herhalen.
Opzeggen lidmaatschap moet ook voor 1 november aan de ledenadministratie worden
gemeld: ledenadministratie@tvgroetincke.nl

Wijziging e-mailadres
Om op de hoogte te blijven van al het nieuws van onze club is
het van belang dat de redactie beschikt over het juiste e-mailadres.
Wijziging van je e-mailadres kan je doorgeven op info-tvgroetincke@ziggo.nl.

Volgende clubblad
Het volgende clubblad verschijnt in december. Kopij dient daarvoor uiterlijk binnen te zijn op 29
november. Kopij sturen naar info-tvgroetincke@ziggo.nl
Tijdens het seizoen gebruiken we de website www.tvgroetincke.nl om nieuwsberichten te
plaatsen of volgt een aparte e-mail naar alle leden.

Beëindiging lidmaatschap /
Adreswijziging / Verandering van bank- of gironummer
De opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 november a.s. bij de ledenadministratie
worden ingediend.
Adres: ledenadministratie Groetincke, Gruttoweg 12, 1873 JC GROET.
Tevens adreswijziging en verandering van bank- of gironummer i.v.m. automatische incasso.

Nieuwe website in de lucht
In de loop van oktober gaat de nieuwe website van onze club online. Hiermee is er meer
ruimte voor nieuwsberichten en kan er ook gemakkelijker geadverteerd worden. Hou dus in de
gaten! www.tvgroetincke.nl

chten korte berichten korte berichten korte berichten korte berichten korte

www.lekkerpuh.nl
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GEZELLIGE TOSS MET
GRILL!!
Één van de laatste toss-avonden
werd opgesierd met een
varkentje aan het spit.
Nadat we tezamen met Pieter
van Duingroet al een aantal maal
een kippenavond hebben gehad,
hebben we de kippengrill aan
laten passen zodat er ook grotere
dieren gegrilld kunnen worden.

De toss-avonden werden mede door het mooie weer van deze zomer weer drukker
bezocht. Ook mogen we de laatste jaren al meer dames op de toss verwelkomen.
Al met al een gezellig avondje tennis en het ontmoeten van meerdere leden!!
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www.van-langen.nl
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WINTERTENNISLESSEN
Beste jeugdleden van TV Groetincke.
Vorige week kreeg ik een brief binnen van Rick Kooge van de Blinkerd.
Hij vroeg mij zo spoedig mogelijk door te geven, hoeveel uur ik wil
reserveren voor komende winter.
Vandaar nu al de mail over de winterlessen.
Praktische informatie:
Hoeveel: 15 weken les
Start: week 46 (in de week van 10 t/m 16 november)
Kosten: 148 euro per persoon. Deze kosten zijn hoger door de huurprijs van hal. Ik heb
mijn tarief al naar beneden bijgesteld, ter stimulering van het aantal jeugdspelers dat
doorlest!
Vooralsnog heb ik de dagen van vorig jaar doorgegeven(dinsdag en woensdag van
16.00 tot 19.00) maar als er veel mensen op een andere dag/tijdstip wil lessen, is dat
ook bespreekbaar.
Graag hoor ik van jullie wie lekker warm en droog door wilt lessen in het winterseizoen.
Inschrijven kan door je naam, voorkeur groepje en beschikbaarheid door te geven in
een mail aan info@baarstennisschool.nl.
Met vriendelijke groet,
Ruud Baars
06-55 367 043
www.baarstennisschool.nl
www.facebook.nl/baarstennisschool

www.mastelingtweewielers.nl

www.wildeboer-bouw.nl

www.hansstoop.nl

www.schilderlouter.nl
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VERSLAG 1-DAGS TOERNOOI
Op Hemelvaartsdag was het zo ver: het eerste Groetincke 1-dags toernooi voor de jeugd.
Donkere wolken pakten zich samen, maar toch kwamen 40 kinderen tussen de 12 en 17 naar
Groet voor het toernooi. Een paar deelnemers van de eigen club, verder deelnemers uit
Schoorl, Warmenhuizen, Bergen, Alkmaar, zelfs een deelnemer uit Zandvoort.
De deelnemers lieten zich niet afschrikken door het weer en hebben de hele dag (maar 1
keertje gestopt vanwege de regen) getennist. En er werd goed getennist!!! En sportief!!! En het
was gezellig op de baan en in de kantine.
Het meten van de snelheid van de service en het punten schieten met de voetbal (sorry
jongens, maar de meisjes deden het beter!) waren leuk en uitdagend en bepaalden samen met
de uitslagen van het tennis het eindresultaat. Voor de nummers 1 t/m 3 was er een waardebon.
Het was een geslaagd evenement. Dus hoe de activiteitenkalender van 2015 in de gaten. Dikke
kans dat we het weer organiseren.
De jeugdcommissie
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VERSLAG JEUGDCLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Eind augustus hebben jullie de clubkampioenschappen van de jeugd weer gespeeld.
Het begon nat. Na twee uur spelen op de eerste zaterdag was er een enorme hoosbui en stond
er een paar centimeter water op de banen. “ Zwemtennis” werd uitgevonden.
Gelukkig ging het met het weer beter en konden de partijen later gespeeld worden. De jonge
kinderen onder de twaalf speelden dit jaar voor het eerst volgens het nieuwe Tenniskidssysteem. Ingedeeld in groepen oranje of groen en korte wedstrijden. Hierdoor speelden ze
veel wedstrijden lekker kort op elkaar.
Het junior-senior toernooi dat ook tijdens de clubkampioenschappen wordt gespeeld was weer
enorm gezellig. Onder het genot van een hot-dog, hamburger of spare-ribs werd er lekker
getennist.
Natuurlijk zijn er ook winnaars:
Jongens enkel t/m 17
1/ Sander Beeldman
2/Wouter Flick
Jongens enkel t/m 14
1/Stijn Koster
2/Joris Ligthart
Jongens dubbel t/m/14
1/Stijn Koster en Bas Minkema
2/Joris Ligthart en Vincent Fontijn
Meisjes enkel t/m 14
1/Merlee Tamis
2/Maud Heiligers
Meisjes dubbel t/m 14
1/Merlee Tamis en Maud Heiligers
2/Maren Heiligers en Tessa Minkema
Groen Jongens Enkel
1/Ivan Fontijn
2/Dion Dreyer
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Groen Jongens Dubbel
1/Dion Dreyer
2/Ivan Fontijn
Groen Meisjes Enkel
1/Maren Heiligers
2/Nina Zondervan
Groen Meisjes Dubbel
1/Maren Heiligers
2/Nina Zondervan
Oranje Jongens Enkel
1/Guus van Tiel
Oranje Jongens Dubbel
1/ Guus van Tiel
Oranje Meisjes Enkel
1/Carlijn Koster
2/Carice Tamis
Oranje Meisjes Dubbel
1/Carlijn Koster
2/Carice Tamis
Het was weer helemaal top. Volgend jaar weer meedoen hè. Maar dan ook iedereen!!
De jeugdcommissie
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www.duingroet.nl

