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Geslaagd Najaarstoernooi 
7 november 2017 - Wim Rohaan 

In het interne najaarstoernooi zijn Kees en Ria zijn de 

kampioenen geworden. Dinsdagavond (31 oktober) is de 

finale gespeeld tussen Ria en Hung en Rianne en Gert. 

Deze partij werd gewonnen door Ria en Hung. Hung 

was invaller omdat Kees aan zijn rug was geblesseerd. 

Onze voorzitter Wim Burger reikte de prijzen uit en 

feliciteerde de winnaars. 

Geheel volgens het schema zijn op vier dinsdagavonden 

de wedstrijden in Gemengd Dubbel gespeeld. Het weer 

werkte goed mee, het was alle avonden prima tennisweer. 

 

Er is 

gespeeld in 3 poules. De winnaars van poule C waren Diny en Kees BIjkerk, van poule B 

Rianne en Gert. Poule A is gewonnen door Ria en Kees. 

Door deze indeling op sterkte werden er veel leuke potjes tennis gespeeld. Ook voor de 

beginners was het leuk om mee te doen en kennis te 

maken met de andere leden. John had een zweepslag 

opgelopen voor het toernooi was begonnen en kon 

daarom zijn  partijen met Rianne niet spelen. Gert was 

een geduchte invaller. John heeft vier avonden voor de 

bar gezorgd. Dat ging hem goed af, ondanks de 

zweepslag. 

Het was een gezellig toernooi met een goede sfeer. 

Bedankt TC/AC voor de organisatie. 
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De Rabobank Clubkas Campagne 
13 november 2017 - Kees van der Tak 

Vanmorgen heeft Lidewijde Koot, Directeur 

Particulieren en Private Banking van de Rabobank 

Arnhem en Omstreken ons een cheque uitgereikt van € 

257,51. Dit bedrag is het resultaat van de Rabo 

Clubkas Campagne waarmee de Rabobank het 

verenigingsleven, stichtingen en goede doelen in de 

regio ondersteunt. Dit jaar was € 150.000 beschikbaar 

gesteld, dus € 50.000 meer dan vorig jaar, maar er 

waren ook veel meer goede doelen waarop gestemd 

kon worden. Ons doel was de sponsoring van het 

Harten Open toernooi in 2018. 

In oktober mochten de leden van de Rabobank Arnhem en Omstreken weer vijf stemmen 

uitbrengen, waarbij maximaal twee stemmen op hetzelfde doel. In deze stemronde zijn 26 

stemmen uitgebracht op onze club, één stem minder dan vorig jaar. Dit heeft uiteindelijk € 

257,51 opgeleverd, slechts € 1.15 minder dan vorig jaar. 

Wij bedanken alle leden van de Rabobank voor het stemmen op onze club en natuurlijk de 

Rabobank Arnhem en Omstreken voor het beschikbaar stellen van dit mooie bedrag. 

 

Italiaanse middag 
20 november 2017 - Ria Hendriks 

Op zaterdag18 november was er door de TC / AC een Italiaanse middag gereorganiseerd. We 

werden onthaald met een heerlijk stukje krentenbrood, 

waarna de middag werd geopend. 

Het was de bedoeling dat er van één tot vijf getennist 

zou worden, maar helaas gooide het weer roet in het 

eten want om half twee begon het te regenen. 

Er lagen er veel prachtige bladen over Italië in het 

clubhuis, dus was er gelegenheid om die in te kijken en 

de bui maar af te wachten. Veel werd er overigens niet 

gelezen want de “rondetafelgesprekken” werden weer 

op alle niveaus gevoerd. Er werd zelfs nog een 

Italiaanse vlag geverfd wat de sfeer natuurlijk ook 

verhoogde. Ondanks de regen een gezellig samenzijn. 

We hadden ook nog iets te vieren: Ben Peters is 

namelijk gepromoveerd van speelsterkte negen naar 

speelsterkte acht. En omdat het feit dat hij een negen 

was bij Ben nogal gevoelig lag, konden we dat 

natuurlijk niet ongemerkt aan ons voorbij laten gaan. Hij 

werd even in het Italiaanse zonnetje gezet. Ben werd 

van harte gefeliciteerd en mocht een oorkonde en een 

chocoladeletter in ontvangst nemen en als klap op de 

vuurpijl was er voor Ben een taart(je) met acht kaarsjes 

die hij natuurlijk uit mocht blazen. We verwachten nu 

natuurlijk wel toptennis van Ben, want die acht moet hij 
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wel waarmaken!! 

Gelukkig hield het op met regenen en nadat de banen wat gedroogd waren kon er dan toch 

getennist worden. Stralende zon vergezelde het spel. Om iedereen te kunnen laten spelen 

werden de partijen werden wat ingekort. Jammer genoeg duurde de droge periode niet erg 

lang. Iedereen heeft nog wel een keer kunnen spelen maar het weer was niet bepaald Italiaans, 

want een volgende bui stortte zich alweer boven de tennisbanen uit. 

Maar niet getreurd, binnen zat de sfeer er prima in en voor we het wisten was het tijd om te 

eten. Er werd wat met tafels en stoelen geschoven,  

 

de tafels werden gedekt en de geur van Italië vulde het clubhuis. Dita, Ineke en Febi hadden 

voor Italiaanse keukenprinsessen gespeeld en heerlijke gerechten gemaakt. Spaghetti 

en  fussili met heerlijke sauzen en  Italiaanse salades werden geserveerd die een ieder zich 

goed liet smaken. Met als klap op de vuurpijl een heerlijke tiramisu met pepernoten. 

Na nog wat natafelen onder het genot van een drankje of een kopje koffie werd het tijd om op 

te breken en huiswaarts te keren. 

Ik denk dat ik voor alle aanwezigen spreek als ik zeg dat het een zeer geslaagde middag was. 

En voor iedereen die hier aan meegeholpen heeft: HARTELIJK DANK 

Klik hier voor een foto impressie. 

 

Uitslag najaarscompetitie 
29 november 2017 - Janny van de Langemheen 

Het damesteam wat heeft meegedaan aan de KNLTB najaarscompetitie is als derde 

geëindigd! Met een nipt verschil met de nummero twee. Er waren super leuke en spannende 

partijen bij, waarvan velen in de super tiebreak moesten worden beslist. Het is erg leerzaam 

geweest en dit alles onder bezielende leiding van onze coach Rinus. 
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V.l.n.r. boven: Jacky, Tonnie, Hettie en v.l.n.r. onder: Janny, Rianne en Thea. 

Onze reserves, niet op de foto: Angelica, Lida, Ank en Diny worden hierbij ook hartelijk 

bedankt! 

Klik hier voor de uitslagen. 
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