
 

 

  Nieuwsbrief april 2013    

         

Van het bestuur 

Met horten en stoten is het nieuwe seizoen begonnen. De leden stonden te 

trappelen om te kunnen tennissen, maar helaas lieten de banen dat niet toe. 
Inmiddels is de staat van de banen dermate goed dat ze volop in gebruik zijn. 
We zijn blij te kunnen vermelden dat nagenoeg alle pasjes zijn uitgereikt aan de 

leden en dus ook de hier aan gekoppelde verplichte bardiensten zijn ingepland of 
afgekocht.  

Het bestuur moet helaas constateren dat er weinig animo is voor  
vrijwilligerswerk door de leden. Het bestuur, momenteel bestaande uit 5 

personen en zonder voorzitter, vervullen hierdoor taken die niet direct een 
bestuurlijke aangelegenheid zijn. Daardoor is de belasting op deze personen erg 

groot. Het zou erg fijn zijn als er wat meer mensen, ook jongeren, hun steentje 
willen bijdragen om de vereniging op de been te houden. Je hoeft hierbij niet 
meteen te denken aan een vaste taak binnen een commissie. (ondersteunen van 

de baancommissie, boodschappen doen enz. enz.) Je kunt je aanmelden bij 
info@gouwen.nl  

 

Toss-avond 

Wij willen u even onder de aandacht brengen dat het elke vrijdagavond toss-
avond is op ons park. Ook leden van HNL zijn van harte welkom om mee te 

doen. Vanaf half 8 beginnen we. U bent vrij om te komen en gaan wanneer u 
wilt. De enige doelstelling is een avondje gezellig tennissen met mensen die je 

misschien niet zo vaak ontmoet. U hoeft hiervoor geen tenniswonder te zijn. We 
besluiten de avond met een hapje en een drankje. Kom gewoon eens gezellig 

meedoen! 

Leden van de Gouwen zijn ook van harte welkom bij HNL op de toss-avond, op 

donderdag. Gewoon doen! 

 

Najaarscompetitie 

In Almere is het idee ontstaan om een Almeerse najaarscompetitie op te zetten 
los van de KNLTB. Sandra Bomers en Jopie van den Berg hebben namens onze 

vereniging deelgenomen aan dit overleg. Alle Almeerse tennisverenigingen 
hebben aangegeven hieraan te willen deelnemen. De basis van deze vorm van 

competitie is inmiddels vastgesteld en wordt onderschreven door alle 
tennisverenigingen.  
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Er zijn regels en afspraken gemaakt m.b.t.: 

 Opzet 

 Organisatie 
 Inschrijving 
 Spelregels 

 Speeldata 
 Tijden 

Op een later tijdstip komt er uitgebreid informatie over dit evenement. Wel 
kunnen we u alvast de speeldata doorgeven zodat u daar rekening mee kunt 

houden: 21, 28 september en 5 oktober. De inhaaldag is vastgesteld op 12 
oktober. De bedoeling is dat er op deze dagen op alle parken gespeeld gaat 

worden. Ook is het mogelijk een team te vormen met leden van een andere 
vereniging. Een team bestaat uit minimaal 4 deelnemers.                                
Te zijner tijd is inschrijven mogelijk voor DD, HD en GD in de categorieën  6, 7 

en 8 (17+ en 35+) en in de categorieën 3, 4 en 5 (ook voor jeugdspelers met 
minimaal deze speelsterkten).                                                                                                              

Er is afgesproken dat er vanuit elke vereniging minimaal 1 persoon deelneemt 
aan de actieve organisatie.  

Oproep 

Wie wil namens onze vereniging samen met de andere 
verenigingen deze competitie organiseren. 

U kunt zich melden via info@gouwen.nl  

 

Van de VCL (Competitie) 

Door de aanhoudende kou en vorst liep het opleveren van de banen ernstige 
vertragingen op. Hierdoor liep de start van de competitie ook niet geheel 
vlekkeloos. 

Gelukkig door het snel schakelen met de teamcaptains van de diverse teams en 

overleg met de tegenstanders zijn een groot aantal teams wel op 6 april gestart. 
Helaas moeten enkele teams deze wedstrijddag inhalen op 1 van de inhaaldata 

die vastgesteld zijn door de KNLTB. Hiermee wil ik alle teamcaptains dan ook 
bedanken voor hun welwillende medewerking.  

Tevens wil ik ook de vrijwilligers bedanken die er weer voor gezorgd hebben dat 

het park en de banen uiteindelijk weer netjes op orde zijn. Helaas wordt deze 
groep steeds kleiner, daarom roep ik ook hierbij de jongere generatie op om een 
keer met een bestuurslid te gaan praten om ergens een helpende hand toe te 

steken. Voor de leden die competitie spelen wil ik vragen om bijvoorbeeld met 
het gehele team is bij het bestuur te informeren of ze ergens mee kunnen 

helpen.   
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Goed nieuws!!! Ik ben blij te kunnen vermelden dat we binnen de vereniging een 

nieuwe Verenigings Competitie Leider (VDL) kunnen verwelkomen. Eras 
Wijkhuizen heeft de cursus gevolgd en deze met goed gevolg afgerond. 

Vooralsnog blijf ik (Francisca van Gulden) het aanspreekpunt voor de competitie. 
In de loop van de seizoen zal ik Eras alle “geheimen” van het organiseren van de 
competitie bijbrengen. Indien er in de taakverdeling iets zal wijzigen, worden de 

teamcaptains hiervan op de hoogte gebracht. 

Open Toernooi 

Inmiddels zijn we ook alweer gestart met de voorbereidingen van ons gezellige 

Open Toernooi. Dit jaar zal het toernooi plaatsvinden van 15 tot en met 21 juli 
(voorweekend 13 en 14 juli). 

De inschrijving is geopend en we hopen dit jaar ook weer op een groot aantal 
deelnemers en uiteraard op mooi weer!!!! Indien er leden zijn die nog leuke 

ideeën en/of suggesties hebben dan horen wij dat uiteraard graag. Ook als u 
deze week ondersteunende werkzaamheden wil verrichten. 

Hierbij de link van het toernooi. 

http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=E1AC661C-4EA9-4205-92B7-
5269428D3DF6.  

 

Tennisles 

Over de trainer: 

Folkert van der Horst  

Folkert van der Horst is vanaf 1 april 2013 de nieuwe hoofdtrainer bij 

Tennisschool Het Nieuw Land. Hiervoor was hij tennistrainer in Eenmes. Folkert 

is B-trainer en heeft extra cursussen gevolgd voor Tenniskids, Pubertennis, 55+ 

tennis en rolstoeltennis. Folkert speelt in het eerste herenteam van Blaricum én 

speelt zowel in single als dubbel niveau 4. 
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Wie is Folkert? 

“Ik ben geboren en getogen in Blaricum. Ik woonde daar naast de tennisbaan en 

ben dus al vanaf jongs af aan een fanatiek tennisser. Mijn eerste racket heb ik 

nog thuis hangen, dit is een houten racket dat ik gekregen heb van John 

Francken (je weet wel de oud bondscoach van de Davis Cup). Mijn hele leven 

ben ik wel met tennis actief geweest. Ik heb alle jeugd competities gespeeld en 

speel nu nog steeds competitie in Heren 1 van Blaricum. We hebben een paar 

jaar eredivisie gespeeld en spelen nu hoofdklasse zaterdag.” 

Hoe bereik je Folkert? 

folkert@thatstennis.nl 

 

Winterlid bij HNL  

In overleg met HNL is afgesproken dat leden van de Gouwen voor het bedrag 
van € 45,-  winterlid kunnen worden. Hiervoor schrijft u zich in via onze 

ledenadministratie en betaalt u het bedrag via de penningmeester van onze 
vereniging. Wij zorgen er vervolgens voor dat alle in orde komt. U draait in deze 

periode bij HNL 1 bardienst. 

       

Stichting Tennis7/24Almere gaat samenwerking aan met TV de 
Gouwen!    

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om de organisatie Tennis7/24Almere 

voor te stellen aan de leden van TV de Gouwen.  

In het komende seizoen zal de samenwerking tussen uw vereniging en onze, nog 

jonge, organisatie op gang gaan komen en kan u op diverse momenten de 
betere tennisjeugd van Almere aan het werk zien op uw mooie tennispark. 

(donderdag en vrijdag van 16.00 uur tot 20.00 uur op baan 5 en 6) 

De Stichting Tennis7/24Almere is in 2012 gestart met het ondersteunen van 

Almeerse jeugdtennissers, tussen de 7 en 24 jaar, die verder willen doorgroeien 
in de tennissport en zich dus richten op het spelen van prestatief (jeugd)tennis in 

Nederland.  

Omdat prestatief tennis veel trainingsuren vereist en ook veel onderling vrij 

spelen op diverse baansoorten hebben wij contact gezocht met een aantal 
Almeerse tennisverenigingen om op diverse vlakken te gaan samenwerken. Met 
twee verenigingen zijn wij tot afspraken gekomen voor de komende periode; TV 

de Gouwen en TV Koriander.  

   



 

De huidige selectiejeugd zal op verschillende momenten gebruik maken van een 

aantal banen van de aangesloten verenigingen en zal tennistraining en 
conditietraining volgen, maar ook regelmatig te zien zijn tijdens vrij spelen.  

De voordelen voor de deelnemende verenigingen moeten gaandeweg merkbaar 
worden door de voorbeeldfunctie die de selectiespelers hebben op de jeugdleden 

van de Gouwen en Koriander. In goede afstemming met de clubtrainers zullen de 
betere en ambitieuze jeugdspelers van de aangesloten verenigingen aansluiting 

kunnen krijgen bij Tennis7/24Almere als ze een vereist niveau hebben bereikt.  

Per direct kan, ook door leden van de Gouwen,  worden deelgenomen aan de 

tennisconditietrainingen van Smart Abbey, die wekelijks de selectiespelers onder 
handen neemt. Als er interesse is om deel te nemen aan deze trainingen kunt u 

geheel vrijblijvend inschrijven voor een gratis proefles.(aanmelden via 
c.gerritsen90@upcmail.nl).  

Wij danken het bestuur van de Gouwen voor de sportieve ondersteuning en 
hopen u binnenkort een keer te ontmoeten langs de baan!  

Met sportieve groet,   

St.Tennis7/24Almere   

Cor Gerritsen.  

 

 

Activiteiten: 

Vanaf 10 mei Lentetoernooi bij HNL. Inschrijven via hun site 

Vrijdag 17 mei Tennisleraar Folkert van der Horst geeft vanaf 20.00 uur een 
clinic op ons park. Inschrijven via info@gouwen.nl 

21 september, 28 september en 5 oktober Almeerse najaarscompetitie 

Toss-avond Vrijdag bij de Gouwen en donderdag bij HNL 

 

 

Voor vragen en suggesties kunt u zich altijd wenden tot het bestuur via 
info@gouwen.nl  
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