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Wat een geweldige clubkampioenschappen hebben we ook dit jaar weer gehad. Mooie en spannende wedstrijden bijvoorbeeld met de broers Van Ark, jeugd die strijdt tegen de senioren, het 60+ onderdeel en het kids event. Je kon ook
winnen met sjoelen of het raden van de chocolade eitjes. En niet vergeten het feestelijke BINGO-avond!
Afscheid Pier Hofstee
“Wat ligt het park er toch mooi bij!”, is een veel gehoorde opmerking van
leden en gasten. En het klopt, het park ligt er ook dit jaar weer fantastisch bij.
Dat is vooral te danken het harde werk van Pier Hofstee. Pier heeft zich meer
dan 25 jaar in gezet voor onze club en in het bijzonder het park rond ons
clubhuis.
Tot onze spijt is Pier per 31 maart gestopt met zijn betrokken en loyale activiteiten voor de vereniging. Pier heeft dit voortijdig aangekondigd en wij hebben het volste begrip voor zijn keuze, hoe jammer ook. We hebben hem op 4
april jl. tijdens ‘zijn’ parkavond bedankt namens het bestuur en willen dat
graag nog een keer doen in deze nieuwsbrief.
Pier, ontzettend bedankt voor je harde werk, betrokken inzet en liefde voor
de club. Elke keer als we “Wat ligt het park er toch mooi bij!” horen, ontkomen we er niet aan om aan jou te denken!
En het berghok zal nog lang ‘het hok van Pier’ blijven.
We zijn dankbaar voor wat jij (én Ria) voor onze mooie vereniging hebt gedaan! We zien elkaar op TCH.
We wensen Han Eijbergen succes met het opnieuw organiseren van de taken rond het onderhoud van het park! Wil je
daar ook iets in betekenen? Stuur een mail naar park@tennisclubhoogland.nl
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G-tennis bij TCH
Zoals al eerder te lezen
was is TCH als eerste
club in Amersfoort/
Hoogland gestart met
het aanbieden van Gtennis. Tennis voor kinderen die niet mee kunnen komen in het reguliere tennis. Dit is best
wel even schakelen voor
de trainers, want het is
een bijzondere doelgroep. TCH heeft ervoor
gekozen om alle kinderen tussen 8 en ca. 20
jaar te verwelkomen en
niet een speciale doelgroep.
Dit resulteerde dinsdag
9 april in de eerste echte
tennisles van onze Gtoppers. De les is gegeven door Jordy en de
ouders en deelnemers
waren bijzonder enthousiast over zijn inzet en
houding naar de jongeren. Het is een gevarieerde groep qua leeftijd
en qua beperking maar
het gaat fantastisch samen.
Dinsdag komt er nog
een vierde jongen bij en
zo wordt het een mooie
groep van max. 6 kinderen. Het is mooi dat
TCH ook deze jongeren
een kans biedt en laat
zien dat het een club is
waar iedereen welkom
is.

Zaterdag 9 maart was er een AH actie
om nieuwe leden te werven. Het was een
leuke dag. Sander de Kleuver en ik vonden
het ook een geslaagde dag. We hebben veel
mensen gesproken. Vooral geïnteresseerde
mensen.
Ook werd ik aangesproken door mevrouw
Vetkamp. Zij bleek de oprichtster te zijn van
TC Hoogland, zij vertelde graag over vroeger
en dat ze ook nog krantenknipsels heeft. Misschien eens leuk om te benaderen voor ons
lustrum. Maar goed. Ook veel kinderen gesproken, deze ook uitgenodigd voor stakingsdag. Ik sprak iemand die tennisles gegeven
heeft en graag lid wil worden, een stel dat
samen erg nieuwsgierig was naar de sport
zelf en meer informatie wilde, maar ook een
jongen die net gestopt was met een sport en een nieuwe sport zocht.
Zo zie je maar dat als je contact zoekt er genoeg mensen zijn die best nog zoekende zijn.
Hopelijk heeft deze AH actie gezorgd voor extra veel belangstelling tijdens onze open
dag. Ik ben erg blij met de hulp om deze dag te laten slagen: Marcom, Guus, Ronald,
Nel, Judy en Wieneke. Maar vooral ook Sander die mijn compagnon wilde zijn en mij geruststelde als ik iets te fanatiek werd.
Mij heeft de dag voldoening gegeven, hopelijk de club ook. Tennis is leuk, tennis is mooi
en het liefst wil ik dat iedereen het weet!

Met sportieve groet, Sandra Prins

Racketavond en tossochtend
Heb je even geen tennispartner en wil je
toch gezellig tennissen? Of heb je wel een
tennismaat, maar zoek je ook meer aansluiting bij andere leden? Kom dan naar de racketavond en/of de tossochtend!
De racketavond is elke maandagavond
vanaf 19.30 uur. Je kunt per half uur inhaken en stoppen. Heel flexibel dus! Vanaf 2
april is de tossochtend iedere dinsdagochtend om 9.30 uur. Let op: voorlopig steeds op dinsdag!
Je hoeft je vooraf niet aan te melden. Banen zijn gereserveerd, je hoeft ook niet af te
hangen. Indeling - indien gewenst - op speelsterkte. Je speelt afwisselend met verschillende mensen. Dus: leuk om andere TCH-leden te leren kennen. Meer informatie?
Klik hier, of bij Guus Herbschleb, telefoon 06 – 51 26 36 87.
Bij de pasjesavond bij Van Dam konden mensen het aantal
tennisballetjes raden die in een glazen pot zaten.
Hele theorieën zijn er op los gelaten hoe dit te bereken is
maar helaas er is er maar 1 die het exacte aantal had.
De winnaar is Nel Duyst. Ze had het juiste aantal geraden
(80 stuks) en heeft de bon van De Faam gewonnen.
Bertha Lutgerink en Mascha de Ridder zaten er ook dichtbij
en beiden ontvangen een bon van Intersport Van Dam.
Karin (ledenadministratie) neemt contact met de
winnaars op.
Het was een gezellige avond,

Groet Agnes, Joyce en Karin
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Beste 35-plusser,
Vanaf heden kun je je weer inschrijven voor
ons TCH 35+ Open dubbeltoernooi
2019 dat dit jaar plaats vindt
van vrijdag 7 juni t/m zondag 16 juni
2019.
De sluitingsdatum voor inschrijving voor dit
toernooi is dinsdag 28 mei 2019 om 24.00
uur.
Naast de categorie 35+ is het ook mogelijk in
te schrijven in de leeftijdscategorie 50+ (cat.
7 en lager).
Het thema van dit jaar is: “Grand Slam Tennis”. Met dit thema hopen we ons majors toernooi nog meer internationale allure mee te geven.
De hele week wordt aangenaam verrassend opgezet met als hoogtepunt op zaterdag 15 juni 2019 de feestavond met een verloting van meerdere grote prijzen. En daarna……. Lekker swingen tot in de kleine uurtjes met een
fantastisch DJ. Voor de verloting geldt: Jouw definitieve inschrijving is jouw gratis lot, maar je moet wel aanwezig zijn.
Er worden wegens groot succes ook dit jaar aan het begin van de avond loterijbonnen uitgedeeld aan de aanwezige
deelnemende spelers dus houdt de afhaalbalie goed in de gaten.
Op de finalezondag wordt om de 1e en 2e plaats gespeeld met aansluitend de prijsuitreiking en een gratis maaltijd voor
alle aanwezige deelnemers. Ook partners en familieleden zijn van harte welkom en kunnen tegen een kleine vergoeding mee-eten.
Oproep: wij zijn nog op zoek naar sterke mannen die op maandag 3 juni overdag en/of ’s avonds mee willen helpen
de tent op te zetten en de vloerdelen te leggen en zijn wij op zoek naar vrijwilligers die graag mee willen helpen inrichten/versieren op maandag 3 t/m 6 juni en/of assisteren tijdens het toernooi. Geef je dan op vóór 15 mei 2019 via het
e-mail adres 35plustoernooi@tennisclubhoogland.nl en vermeldt welke rol/functie je wilt bekleden voor en/of tijdens
het toernooi.
Alvast hartelijk dank en tot ziens op het toernooi.

Namens de 35+ commissie: Ed van ‘t Klooster
Werving bestuursleden

Flessen inleveren

Ben je op zoek naar een uitdaging?
Heb je naast je bestaande activiteiten
behoefte aan een zinvolle tijdsbesteding in een sociaal maatschappelijke
vereniging? Ben je daadkrachtig en
innovatief?
Dan is een functie binnen het bestuur
mogelijk wat voor jou!

Gedurende de periode 20 mei t/
m 17 juni 2019 mogen wij bij
Albert Heijn statiegeldbonnen inzamelen, waarvan de opbrengst
ten goede komt aan de renovatie
van ons clubhuis.

We hebben plek voor een secretaris
die verantwoordelijk is voor het juiste
beheer van het secretariaat, het archief en de ledenadministratie van de
vereniging.
Daarnaast is er plek voor 2 bestuursleden die medeverantwoordelijk zijn voor het uitgevoerde en te voeren beleid van TCH.
Naast deze oproep zullen we mensen
actief gaan vragen, weet jij potentiele
kandidaten, die schromen om met ons
contact op te nemen? Laat het ons
weten dan zullen wij proberen de
drempel voor hun te verlagen!
Voor vragen, aanmeldingen en anders:
bestuur@tennisclubhoogland.nl

Open dag & ouder-kind toernooi
Op 30 maart jl was weer onze jaarlijkse open dag i.c.m. het ouder-kind
toernooi. We hadden het fantastisch
getroffen met het weer en ook met de
gezellige groep jeugdleden die kwamen helpen om proeflessen te verzorgen. Uiteraard was er weer het springkussen, de popcornmachine en de
bubbelballen waar alle kinderen aan
mee konden doen.
Het heeft geresulteerd in 16 nieuwe
jeugdleden en 7 senior leden en
nog steeds komen er aanmeldingen
binnen. Wij zijn tevreden.

Deze bonnen worden door klanten aan TCH geschonken bij het
inleverpunt van de lege flessen.
Hier staat een zuil waar de bonnen in gedaan kunnen worden.
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Te vinden in de
AppStore voor
iPhone en Playstore voor Android
mobiele telefoons

Weetjes over onze clubapp:
•
Nieuws wat op de website wordt geplaatst wordt automatisch in de clubapp gezet. Bij een
nieuw bericht krijg je een ‘kattenbelletje’ op de homepagina van jouw mobiele telefoon.
•
Het is een besloten clubapp. Mensen van buitenaf kunnen niet op onze ledenlijst
komen. Dus ook niet als je van een andere vereniging lid bent.
•
In de app zijn de volgende gegevens zichtbaar: bondsnummer KNLTB, telefoonnummer,
e-mailadres, leeftijd en speelsterkte. Bij veel leden staat een thuis telefoonnummer.
Wil je deze wijzigen in jouw mobiele nummer (of een gegeven verbergen) dan kun je dat
op de website aanpassen. Je logt in met jouw bondsnummer en wachtwoord, klik op
<account>, klik op <persoonlijke gegevens> en vervolgens op <wijzig gegevens>.
Vergeet niet na de wijziging te klikken op <opslaan>. Hier kun je dus ook jouw pasfoto
wijzigen.
•
Je kunt een tennismaatje zoeken! Hoe leuk is dat! Instructie zie hieronder.

Klik op het
‘poppetje’
naast ‘vind
speelmaatje’

Klik
op de
‘plus’

Klik op dit driehoekje om
de dag op te zoeken
waarop jij wil spelen.

Klik op het dagdeel, type
en speelsterkte waarin jij
een tennismaatje zoekt.
Daarna klik je op zoeken.
Oude tennisballen
Inmiddels zijn er al ruim 450 oude tennisballen verzameld in de witte emmers
die verspreid over de club staan. Deze
zijn teruggestuurd naar oudetennisballen.com en zij verkopen die ballen en de
opbrengst hiervan gaat naar G-tennis.
Ook gaat er een deel van de opbrengst
naar de dierentuin in Amersfoort en
lopen de apen en de olifanten daarmee
heerlijk te ballen. De volgende lading
met ca. 500 ballen gaat deze week weer
mee met de post. Ook deze opbrengst
gaat weer naar het G-tennis.

De 1e keer krijg je het
scherm ‘instellingen’. Vul
hierin de dagdelen dat je
kunt tennissen,
type en speelsterkte en
eventueel een opmerking.
Daarna op opslaan klikken

Zodra je op zoek hebt gedrukt,
krijg je iedereen te zien die past in
jouw zoekactie. Als je op de gewenste persoon klikt, vind je haar
of zijn contact gegevens.
Veel tennis plezier.

Wil je jouw instellingen
wijzigen, klik dan op het
radartje

Leden die een nieuwe
sponsor aanbrengen
(voor tenminste
€100,= per jaar) krijgen als beloning een
bartegoed van
€ 25,= op hun tennispas bijgeschreven.
Weet je dat als je een
nieuw lid aanbrengt
dat je € 10 ,= op je
tennispas gestort
krijgt?

Groene jeugdshirts een succes!
Het is ontzettend leuk om te zien dat jeugd en
vele senioren spelers de groene kleding dragen
tijdens de trainingen en competities.
Wat ons betreft nu al een geslaagde actie.

De clubladder voor de dubbel staat ook open. Meld je aan met een tennismaatje, het maakt niet uit of het HD, DD of
de mix is. Alles wordt door elkaar gespeeld. In april en mei wordt er wat minder gespeeld omdat de banen beperkt
beschikbaar zijn ivm de competitie maar de eerste partijen zijn al gespeeld en hebben Deborah en Helga met mooie
cijfers gewonnen van Petje & Pitamientje. De jeugdclubladder is beschikbaar voor de jeugd van groen en geel. Ook
hier kunnen de kinderen zich nog voor aanmelden. Helaas heeft Randenbroek zich op het laatste moment teruggetrokken dus doen we het nu eerst samen met Nieuwland.

