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Nieuwsbrief juni 2011

Van de voorzitter
Beste Leden,
Het eerste deel van het seizoen zit er al weer op, met diverse
hoogtepunten en ook een dieptepunt. In deze nieuwsbrief allerlei
informatie over de afgelopen periode en wat ons de komende tijd te
wachten staat.
Het aantal nieuwe leden dit jaar loopt tegen de 50 en dat is behoorlijk
meer dan in de afgelopen jaren. Een hele positieve ontwikkeling dus! Om
ervoor te zorgen dat deze leden de komende jaren lid blijven willen we
snel starten met enkele tennislessen voor deze groep en andere
geïnteresseerden, meer informatie in deze nieuwsbrief. Onze werving gaat
door met een nieuwe actie rondom het zomerspeelrecht, dus leden
mobiliseer mensen in uw omgeving om 2 maanden te komen tennissen
voor het jubileumbedrag van €30.De competitie zit er op met prima sportieve prestaties; Heren 3 is
kampioen geworden en promoveert. Een dieptepunt was de hartaanval
van Wiebe, tijdens een competitiezondag op ons park. Gelukkig is door
adequaat optreden van onze leden, gasten, hulpdiensten en het
doorzettingsvermogen van Wiebe alles goed afgelopen. Naar aanleiding
hiervan heeft het bestuur gesproken over de aanschaf van een AED, ook
hierover meer informatie in de nieuwsbrief.
Verder maken we ons klaar voor de zomerperiode die zich kenmerkt door
toernooien. Ons eigen toernooi staat bekend als een van de gezelligste
toernooien in de regio en de inschrijving loopt voorspoedig, dus meld je
aan, doen mee of kom kijken en genieten in juli. Dat geldt ook voor de
andere leuke evenementen, zoals het Mix toernooi, de jeugdactiviteiten en
alle activiteiten rondom het 30 jarig bestaan die gaan komen.
Een sportieve zomer toegewenst,
Manfred van Veghel (voorzitter TV De Gouwen)
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Tennislessen
Voor leden die interesse hebben om hun tennistechniek op te halen of
nieuwe leden die graag de basistechnieken van het tennis willen leren
kunnen zich opgeven voor een korte serie van 4 of 5 tennislessen. We
zullen dan een leerkracht inhuren om tegen kostprijs deze lessen te
verzorgen. Afhankelijk van de groepsgrootte zullen de kosten maximaal
circa €10,- per les zijn. Stuur voor 10 juni een mail naar
voorzitter@gouwen.nl om aan te geven wat uw wensen
(beginnertechnieken of bijvoorbeeld backhand / forehand / service of
speltactiek) en mogelijkheden zijn (wanneer kunt u wel of niet). Dan
zullen we op basis van de belangstelling bekijken wat we voor u kunnen
doen.

Aanschaf AED en reanimatiecursus
Het bestuur is bereid om te investeren in een AED op het park, zodat een
snelle reanimatie mogelijk is, mocht het ooit noodzakelijk zijn We hopen
natuurlijk van niet! Hennie Schoffelmeer heeft de details hiervoor
uitgezocht en is bereid de coördinatie voor de aanschaf en de
implementatie hiervan op zich te nemen. Het bestuur wil echter pas tot
aanschaf overgaan als er voldoende mensen zijn die de AED kunnen
bedienen en hiervoor gecertificeerd zijn. Wij willen de leden dan ook
vragen om zich actief aan te melden als ze een geldig reanimatie
certificaat hebben of bereid zijn om deze te halen. We zullen dan als club
een cursus(avond) organiseren. Het liefste willen we een groep van 40
mensen die een dergelijk certificaat hebben of willen halen, indien zich 20
mensen of meer aanmelden zullen we tot de aanschaf overgaan. Het
verzoek aan alle leden is zich aan te melden bij info@gouwen.nl , graag
voor 15 juni.

Van de activiteitencommissie
Wij willen nog even onder uw aandacht brengen dat er elke vrijdagavond
een gezellige toss-avond wordt georganiseerd op ons park . Iedereen
boven de 18 jaar is van harte welkom. De spelniveaus variëren onderling,
maar dat is geen enkel probleem. Moeiteloos passen de “goede spelers”
hun niveau aan, omdat samen gezellig tennissen voorop staat. Laat u niet
afschrikken vanwege het feit dat u alleen bent. De ervaring leert dat
iedereen gastvrij in de groep wordt opgenomen.
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Vanaf half 8 wordt er begonnen en elke drie kwartier kunt u instappen of
naar huis gaan. Geheel vrijblijvend, is er geen volledig aantal voor een
dubbel dan smeken we u om nog een rondje te blijven……….
Gewoon doen!!!!!

Tennisvereniging
De Gouwen 30 jaar
Ter gelegenheid van ons 30 jarig
bestaan organiseren we vanaf
woensdag 22 juni tot en met het weekend
van 25/26 juni voor seniorleden van onze
vereniging een ouderwets gezellig

MIX TOERNOOI
De winnaars van dit toernooi
zijn tevens clubkampioen.
Wij hopen op uw positieve reactie
inschrijfformulieren liggen in de kantine en kunnen ingevuld in de
groene bus worden gedaan tot 15 juni.
Ed Blankers: e-mailadres coordinatie@gouwen.nl
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Van de Barcommissie
Aflezen barrooster
Er schijnen nogal wat problemen te zijn, met het aflezen van het
barrooster zoals deze in de kantine hangt. Helaas kan de weergave van
het barrooster niet worden aangepast, omdat dit automatisch
gegenereerde rapportages zijn. Maar om misverstanden in de toekomst te
voorkomen, hieronder een (fictief) voorbeeld van het barrooster

maandag 6 juni 2011
19:00 –
23:00

Bardienst Persoon 1

Sleutel naar:
tel: 036-1245789

Persoon 2
Bosgouw 1
1352 GA Almere

dinsdag 7 juni 2011
19:00 –
23:00

Bardienst Persoon 2

Sleutel naar:
tel: 06-12345789

Lid A
Tennisweg 6
1357 TV Almere

woensdag 8 juni 2011
19:00 –
23:00

Bardienst Lid A

Sleutel naar:
tel: 036-9875421

Persoon X
Gouwenweg 95
1542 PD Almere

Op maandag 6 juni heeft
Persoon 1 bardienst van
19:00 tot 23:00 uur. Na
afloop dient hij/zij de sleutel te
brengen naar Persoon 2. Het
adres van Persoon 2 is
Bosgouw 1, 1352 GA
Almere.

Op dinsdag 7 juni heeft
Persoon 2 bardienst van
19:00 tot 23:00 uur. Na
afloop dient hij/zij de sleutel te
brengen naar Lid A. Het adres
van Lid A is Tennisweg 6,
1357 TV Almere.

Op woensdag 8 juni heeft Lid
A bardienst van 19:00 tot
23:00 uur. Na afloop dient
hij/zij de sleutel te brengen
naar Persoon X. Het adres van
Persoon X is Gouwenweg 95,
1542 PD Almere.
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Hopelijk is nu voor iedereen duidelijk hoe het barrooster in de kantine
afgelezen dient te worden. Mocht je nog vragen en/of opmerkingen
hebben over het barrooster, of andere zaken met betrekking tot de
bardiensten, neem dan gerust contact op met de barcommissie door een
e-mail te sturen naar kantine@gouwen.nl. Wij geven dan zo snel mogelijk
een reactie te geven!

Van de jeugdcommissie
9 Juni weer Ranja-Cola Inn
Na een week rust wegens Hemelvaart is er op donderdag 9 juni vanaf
16:00 tot 18:00 weer een Ranja en Cola inn. De jeugdcommissie is dan
aanwezig om met jullie weer een gezellige en leuke tennismiddag te
verzorgen. Op deze dag kun je met andere kinderen tennissen en leer je
misschien ook weer wat andere mensen kennen waar mee af kunt
spreken.
Tijdens de Ranja en Cola Inn proberen we je naast tenniswedstrijdjes ook
nog wat dingen te leren zoals bijvoorbeeld: hoe houd je een racket goed
vast, hoe sla je een bal op de juiste manier, hoe serveer je een bal………
Net als de vorige keren mag je ook op deze dag een vriendje of
vriendinnetje meebrengen waardoor we nog meer plezier kunnen beleven.
Dus kom allemaal op 9 juni om 16:00 en maak er samen met ons een
gezellige en leuke tennismiddag van !
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Nieuw commissielid gezocht
De Jeugdcommissie is op zoek naar een commissielid dat zich samen met
ons wil inzetten voor leuke activiteiten voor de jeugd. We hebben een
gezellig team en hopen dat jij ons daarbij komt versterken. Dus heb je
veel ideeën voor de jeugd, wil je graag meedenken qua activiteiten, meld
je dan nu aan als nieuw commissielid.
Als je geïnteresseerd bent kun je contact opnemen met de
jeugdcommissie via jeugd@gouwen.nl of met Stefan Tebeest via 0681276387

Zomerspeelrecht

Actie “Speel tennis met een kennis”
Aan alle leden van De Gouwen,
Het doet ons een groot genoegen om in een jubileumactie ook alle familie,
vrienden, buren, of gewoon een kennis van onze leden te betrekken.
Onze vereniging heeft een soort “deal” gesloten met de zaalvoetballers
en de hockeyers in Almere om in juli en augustus voor

€30 te kunnen

tennissen op onze banen 5 en 6. Daar wordt positief op gereageerd. Het
voordeel voor onze vereniging is dat er naast wat inkomsten ook in de
stille maanden wat “reuring” op de banen komt. In de deze periode zullen
de banen 5 en 6 geblokkeerd zijn op het Jiba afhangbord. Het afhangbord
buiten wordt dan voor de banen 5 en 6 ingezet. Zijn de banen niet in
gebruik dan kunnen ook eigen leden hier op tennissen.
De achterliggende gedachte is ook op deze manier mensen kennis te laten
maken met tennis en hopen dat ze echt Gouwenlid worden en ons
ledenaantal toeneemt.
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Deze actie breiden we ook uit naar onze eigen leden!
Ken je iemand in je omgeving die gebruik wil maken van deze actie dan is
die persoon van harte welkom. Wil die persoon spelen met een vast lid
van de Gouwen dan kan dat natuurlijk ook op de andere banen, mits je
samen afhangt.
Aanmelden kan via info@gouwen.nl
Enkele regels en voorwaarden:






Dit “Zomerspeelrecht” betreft de maanden juli en augustus
(behalve de open toernooi week)
Aanmelden met naam, adres en email via bovenstaand mailadres
Pasjes afhalen in de kantine woensdag 22 juni vanaf 20.00 uur,
meebrengen pasfoto verplicht
Betaling van de €30 cash bij ophalen pasje
Bij het afhalen van het pasje ontvangt u een reglement

Voorjaarscompetitie
Helaas zit de voorjaarscompetitie er alweer op. Dit jaar met veel mooi
weer en gezellige tennisdagen. Alle teams hebben met veel plezier hun
partijen gespeeld.
We kunnen ook dit jaar een team in het zonnetje zetten omdat zij
kampioen zijn geworden. Het team van Tim Conrad is met overtuiging
kampioen geworden. Gefeliciteerd mannen, goed gedaan!
Hieronder een overzicht op welke plaats de diverse teams zijn geëindigd.
Zaterdag
Heren 1

Zwen Bertelsen

Heren 2

Jeroen Bakker

Heren 3

Tim Conrad

1e

Heren 4

Remco Breet

4e

Heren 5

Danny Kroese

7e

Dames 1

Linda Nieuwpoort

2e

4e
nog niet bekend wrsl
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Dames 2

Sylvia van Vugt

2e

Dames 3

Sandra Boomers

8e

Zondag
Heren 1

Eras Wijkhuizen

3e

Heren 2

Marten v d Kamp

4e

Dames 1

Marianne Metten

Donderdag
Dames

Ineke v d Krogt

3e
6e

Zoals jullie kunnen zien is er niet slecht gepresteerd. Lijkt het je leuk om
volgend jaar ook competitie te spelen laat mij dat dan weten. Je kunt je
opgeven met een team of individueel. Stuur een mail
naar f.vangulden@chello.nl.
Najaarscompetitie
Het is vanaf nu ook weer mogelijk om je aan te melden voor de
najaarscompetitie. Nieuw deze najaarscompetitie is de 35+ categorie.
Tijdens de najaarscompetitie worden er alleen dubbelpartijen gespeeld.
Schrijf je snel in. VOL = VOL. De inschrijving sluit op 26 juni.
Data najaarscompetitie
17 september
24 september
1 oktober
8 oktober
15 oktober
22 oktober

inhaaldag

29 oktober

inhaaldag
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Oproep!!
Na een aantal jaren met veel plezier de competitie geregeld te hebben,
wordt het tijd om het stokje over te geven. Lijkt het jou leuk om de
competitie te organiseren laat het mij dan weten. Je kunt bij mij ook
informatie opvragen wat de organisatie allemaal inhoud. Dat kan
telefonisch (06-26850341) of via de mail (f.vangulden@chello.nl).
Open Gouwen Lesmeister 2011
Na 8 jaar vonden Sietske en Marjo het tijd worden om de deelnemers te
komen aanmoedigen i.p.v. de wedstrijdtent te bemannen. Ze hebben het
stokje overgedragen aan Francisca en Joram.
Op dit moment bestaat de toernooicommissie uit Mini van Bochove,
Femma Hofman, Francisca van Gulden, Joram Kersten en Thijs Kersten en
zijn zij druk bezig met de voorbereidingen van het Open Toernooi. Ook dit
jaar is onze hoofdsponsor Lesmeister, hier zijn wij zeer blij mee.
Mede door de inspanning van Mini, Joram en Francisca hebben we dit jaar
een aantal nieuwe sponsoren kunnen vinden. Dank hiervoor.
Zaterdag 16 juli zal het toernooi van start gaan met het welbekende
“voorweekend” en zal eindigen op zondag 24 juli met uiteraard
spetterende finales.
Ook dit jaar kunnen jullie elke dag genieten van de heerlijke maaltijden
die de keukenbrigade voor jullie vers zal bereiden in onze keuken. In het
finale weekend zal er een sneltekenaar aanwezig zijn die fantastische
karikaturen van jullie gaat maken. Dit zal veel hilarische tekeningen
opleveren. Zaterdagavond 23 juli zal in het teken staan van
“ontspanning”. Hoe dit er precies uit zal gaan zien is nog een verassing,
maar het zal zeker iets geheel anders zijn dan jullie gewend zijn maar
daarom zeker niet minder gezellig. Uiteraard zal ook dit jaar de masseur
niet ontbreken die de spiertjes lekker soepel kan houden.
Kortom schrijf je in voor ons gezellige toernooi.
Je kunt je vanaf nu inschrijven via bijgaande link
(http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=61B7561A-015D4F55-A844-8F05F7F23CA5) of via www.gouwen.nl
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