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Op de eerste plaats de allerbeste wensen voor 2015: veel geluk en gezondheid voor jou  
en voor iedereen in je omgeving. 
 
 
Tennislessen 
 
De leden die in 2014 lessen hebben gevolgd, krijgen binnenkort een brief om opnieuw  
in te schrijven voor lessen. Voor leden die vinden dat hun tennisvaardigheden verbeterd 
kunnen worden, ligt er in het paviljoen een inschrijfformulier. 
 
Een aantal leden hebben aangegeven om op hun eigen niveau te kunnen lessen. 
Die mogelijkheid gaan wij nu ook aanbieden. 
Afhankelijk van de grootte van de lesgroep, wordt het lesgeld berekend. 
 
 
Pasjes geldig maken voor het nieuwe tennisseizoen 

Als u toestemming heeft gegeven voor automatische incasso wordt de contributie rond 15 maart 2015 
van uw rekening afgeschreven. Als u geen toestemming heeft gegeven, ontvangt u een nota.  
Als uw betaling binnen is, kunt u vanaf maandag 23  maart 2015 met uw pasje naar het paviljoen  
komen. Het pasje wordt aan de achterzijde voorzien van een nieuwe sticker waarop staat dat het 
geldig is van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2016. 
 
Ledenbijeenkomst 
 
Op dinsdag 10 februari 2015 zal om 20.30 uur een ledenbijeenkomst 
worden gehouden in het paviljoen. 
 
Wij nodigen eenieder uit om van de mogelijkheid tot inspraak gebruik te maken. 
 
De agenda ziet er als volgt uit: 
 

♦ Welkom en opening 
♦ Toelichting ontwikkeling financiën 
♦ Contributie en lesgelden 
♦ Consumptieprijzen 
♦ Barbeheer door seniorleden 
♦ Evaluatie 
♦ Nieuw rooster (hangt vanaf  zondag 8 maart 2015 in het paviljoen) 
♦ Pasjes geldig maken voor nieuwe seizoen 
♦ Ledenwerving 
♦ Naar meer vrijwilligers 
♦ Toernooikalender 
♦ Clubblad, advertenties, reclamedoeken en sponsoring 
♦ Rondvraag 
♦ Sluiting. 

 
                                      DRINGEND VERZOEK:  
 
Wil iedere senior zijn/haar bardiensten voor 1 april 2015 invullen? 

 
 
 
 
 
 
 

Namens het bestuur, maar vooral ook namens alle leden, onze hartelijke dank.  

VAN HET BESTUUR 
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Samenstelling bestuur 

Penningmeester 
Louis van de Pas 
Ralph Bunchestraat 12 
5051 KX Goirle 
tel. 5349096 
  

Secretaris 
Rietje van de Ven 
Sleenerf 1 
5035 GV Tilburg 
tel. 4683338 

Beheerszaken 
Nico Donders 
Prof. Gimbrèrelaan 129 
5037 EH Tilburg 
tel. 4673290 

Ledenadministratie 
Cees v.d. Wouw 
Olijfstraat 4 
5037 EA Tilburg 
4671496 

Toernooien 
Huub van Hal 
Linatestraat 10 
5042 PP Tilburg 
06-12702008 

Publiciteit 
Martijn Elesen 
Herwijnenstraat 37 
5045 GP Tilburg 
5705287 

Tennisclub ’t Zand 
Paviljoen  Beneluxlaan 78  5042 WS Tilburg tel. 4684895 
Correspondentie Sleenerf 1   5035 GV Tilburg 
Website:              www.tctzand.nl 
Email:                   melesen@tctzand.nl 
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Bestuur terug in de schoolbanken 
 
Met ons huidig ledenaantal zitten we aan een ondergrens. Als we nog verder dalen in ons 
ledenaantal, wordt het steeds moeilijker de vaste lasten (huur grond, loonkosten,  
energiekosten, etc) te dragen. Op dit moment zijn we nog een gezonde vereniging, met zelfs  
een reserve en is er zeker geen reden tot paniek. 
 
In de bestuursvergaderingen is dit onderwerp uiteraard wel  meerdere malen besproken   
en het is voor ons een reden geweest om terug te gaan in de ‘schoolbanken’,  
andere bronnen aan te boren en activiteiten uit te zetten: 
 

Twee leden van het bestuur hebben de cursus ledenwerving en ledenbehoud gevolgd,  
georganiseerd door Verenigingsondersteuning Tilburg. 

      Doel van deze cursus was te komen tot een praktisch plan van aanpak voor ledenwerving  
      en het opzetten van een goede inrichting van de organisatie, zodat de vereniging nieuwe leden 

kan opvangen, boeien en binden. Het was een scholingstraject van vijf bijeenkomsten  met 
praktijkopdrachten om te komen tot die aanpak en de juiste inrichting.   

       
     Wij kozen  voor een 3-tal trajecten: 
     A. Samenwerken met de naburige basisscholen. 
         De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van de Hubertus kregen enkele tennislessen aangeboden      

 o.l.v.  Marlies  Demmers, onze eigen tennislerares in de eigen gymzaal. 
         Daarna konden de liefhebbers zich nog aanmelden voor enkele lessen bij onze vereniging. 
         Helaas werd hier maar mondjesmaat gebruik van gemaakt. 
         In de evaluatie kwam naar voren dat wij ons een volgende keer beter kunnen richten op de    

 groepen 5-6. Nu lag de nadruk op de groepen 7 en 8. 
     In het voorjaar gaan wij verder met andere scholen. 
 
 B. Werven via de Try Out Sports. 
          Een groot groep jeugdige spelers deed mee aan de Try Out sports. 
          Wij boden als vereniging de kinderen hierna een viertal extra lessen aan tegen een zeer  
  aantrekkelijke prijs. Daarbij stelden wij rackets en ballen beschikbaar. 
         Uiteindelijk werden hierdoor een twintigtal kinderen lid van onze vereniging. 
         Daarnaast deden wij ook hun ouders een leuk aanbod. Hiervan maakte helaas maar 
    een paar mensen gebruik van. 
       
     C. Verenigingsmarkt Huibevenpark (Reeshof) 
          Eind september hebben wij ons als vereniging gepresenteerd  op de verenigingsmarkt in het    

 Huibevenpark. Met enkele vrijwilligers deelden wij folders uit, maakten een praatje met  
     belangstellenden en boden wij de mogelijkheid om een balletje te slaan. 
          Hierdoor kregen wij wat meer naamsbekendheid in de Reeshof, een wijk waar al behoorlijk 

 wat leden van onze vereniging wonen. 
 

Zoals in een eerder clubblad vermeld, hebben twee personen van het bestuur  
de cursus vrijwilligerswerving van Sportbedrijf Tilburg gevolgd. 

      Het doel van deze cursus was tweeledig:  
terug kunnen vallen op meer vrijwilligers binnen de vereniging  
een positief imago creëren voor vrijwilligerswerk en vrijwilligers  

      met een duidelijk overzicht van taken en rollen in de vereniging.  
 Meer vrijwilligers betekent, dat de betrokkenheid vergroot wordt; meer mensen ‘dragen’ onze 

vereniging en dragen bij aan onze vereniging. 
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      Binnen onze vereniging heerst al een cultuur van best een handje willen helpen, gezellig  
      samen met anderen iets doen.  
  Er is wel sprake van ‘de nieuwe vrijwilliger’ met eigenlijk wel dezelfde  motieven:                                                    

sociale contacten verbreden en mensen leren kennen, iets voor een ander over hebben,  
      kennis en ervaring in willen zetten voor maatschappelijk doel, voor de gezelligheid, 
      omdat het leuk is, voor het plezier hebben, voor de waardering en voldoening.    
   

Deze tijd kenmerkt zich door meer werkdruk, minder tijd en individualisering.  
      Het vrijwilligerswerk van nu moet dus aansluiten bij deze nieuwe vrijwilliger: een optimale ruil. 
      Niet de klussen en taken zijn leidend, maar het aanbod moet tegemoet komen  
      aan de vaardigheden en wensen van de vrijwilliger met als kenmerken: 

de werkzaamheden hebben een kop en een staart, ruimte voor eigen inbreng en ideeën,  
de hoeveelheid werk is redelijk van omvang en te overzien binnen een bekende periode, 
er is structuur met een duidelijk aanspreekpunt. 

 
Uitgaande van de informatie en tips vanuit de cursus zijn we de campagne gestart;  
na verwonderen en laten weten, dat er iets staat te gebeuren en opstellen van takenlijst (met  
omschrijving, tijdsinvestering en periode) hebben we de belronde gedaan.  
We kunnen u nu meedelen dat dit een daverend succes is geworden; we hebben ruim dertig  
leden gevonden, die graag als vrijwilliger iets voor de club willen doen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarnaast 
hebben acht leden te kennen gegeven best iets te willen doen bij voorkomende, 
losse activiteiten (we mogen ze bellen), één persoon wil graag meehelpen op de toernooidagen  
en drie leden zijn bereid, indien nodig, extra bardiensten te draaien. 
Deze mensen meegeteld, komen we zelfs uit op 42 leden, die graag iets voor de vereniging  
willen doen. 
 

 
     

 

 

Uitbreiding klusploeg 2 personen 

Blad ruimen 4 personen 

Sneeuw van de banen ruimen 3 personen 

Coördineren Try out sport 3 personen 

Coördineren barbezetting 3 personen 

Schoonmaken paviljoen, toiletten en kleedkamers 7 personen 

Verzorgen van tennismiddagen en kind-ouder toernooi 
voor onze jeugdleden 

4 personen 

Facebook opzetten en onderhouden 2 personen 

Voorbereiden barbezetting na pensioen beheerder 2 personen 

Totaal 30 personen 

Losse activiteiten 8 personen 

Hulp bij toernooien 1 persoon 

Extra bardienst 3 personen 
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We zijn hier uitermate blij mee: 
Het komt tegemoet aan de cultuur binnen onze club: gezellig, samen en elkaar helpen. 
Het vele werk wordt nu beter verdeeld over meer mensen. 
Betrokkenheid, meer mensen ‘dragen’ de club 

      De laatste jaren is onze ledenaantal door uiteenlopende redenen gedaald , maar we zijn stabiel. 
We zijn vooral stabiel, wetende dat vele mensen onze club een warm hart toedragen en we er zo 
samen voor zorgen, dat we iedere week gezellig sportief kunnen ontspannen met een potje tennis 
en sociaal contact door  elkaar  te ontmoeten. Het geeft moed voor de toekomst.  

      We wensen iedereen een gelukkig, gezond en sportief 2015 toe. 
 
      Het bestuur 
 

Website 
 
Wij hebben sinds enkele jaren een nieuwe website, die goed onderhouden wordt. 
Van een aantal evenementen worden verslagen gemaakt met foto’s die je terug kunt zien    
op de site. Enkele leden maken wellicht ook foto’s van bijzondere evenementen. 
Wanneer die leuk zijn om op de website te plaatsen, stuur ze dan op  
of neem contact op met Martijn Elesen. 
 
Op www.tctzand.nl is het een en ander na te lezen. Ook leden kunnen hun bijdrage  
leveren door een mail te sturen naar melesen@tctzand.nl       
 
 
Berichtgeving via mail 
 
Het aankondigen van toernooien, het clubblad, de ledenlijst van onze vereniging:  
dit zijn allemaal zaken die wij sinds afgelopen jaar begonnen zijn mee over de mail  
te sturen. 
Het blijkt in de praktijk echter dat wij niet iedereen bereiken. 
Dit komt omdat wij nog steeds niet van iedereen een (goed)  mailadres hebben; 
Ook merken wij dat e-mails geretourneerd worden, omdat de mailbox te vol is. 
 
Wanneer U afgelopen seizoen geen enkel bericht via de mail heeft ontvangen,  
dan is bovenstaand op U van toepassing. 
Wij verzoeken U dan om een berichtje te sturen via de website (contact) of rechtstreeks 
 via het mailadres: melesen@tctzand.nl 
 
Sportsokken te koop 
 
In het paviljoen hebben wij mooie sportsokken met ons logo erop te koop 
Ze kosten € 4, per paar en zijn van een goede kwaliteit. 
Aanbod: 3 paar  voor € 10,- 
 
Op zondag 1 maart wordt weer het jaarlijkse snerttoernooi gehouden 
Inschrijven kan tot 24 februari. 
In het paviljoen komt het inschrijfformulier te liggen. 
Daarnaast wordt er ook via de mail een formulier toegestuurd. 
Ook op de website wordt het formulier geplaatst. 

 
Wij hopen op een goede opkomst. 
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Natte tennisbanen. 
 

Beste tennisliefhebber, 
Het afgelopen seizoen is meerdere malen voorgekomen, dat er volop plassen water op onze 
tennisbanen lagen. Het bestuur heeft opdracht gegeven de banen te controleren op de kwaliteit. 
Dit bleek in orde te zijn; we mogen dus concluderen dat de plassen op de banen ontstaan door extreme 
HEVIGE en LANGDURIGE  regenval.   De banen hebben tijd nodig om vol te lopen, maar moeten ook 
tijd krijgen om weer droog (en bespeelbaar) te worden. 
Het bestuur keurt het dan ook af, dat (met alle goede bedoelingen op dat moment) banen worden 
‘drooggetrokken’  van plassen met vegers, trekkers, etc. Op deze manier de banen bewerken is dus 
echt niet bevorderlijk voor de kwaliteit. 
We gaan uit van uw begrip en medewerking. 

Het Bestuur 
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Op 

zaterdag 27 september is er weer een leuke kindertennismiddag geweest. 
Er deden 22 kinderen aan  mee en we vonden het allemaal top! Het was ook heel lekker 
weer. We begonnen met een gezamenlijke opwarming . 
We deden eerst een ren spel en daarna estafette met een bal. 
Daarna werden we in 3 groepen ingedeeld:  
      
De eerste groep waren de kinderen tot en met 9 jaar. Zij deden spelletjes en oefeningen met 
Marlies. Dat is de tennisjuffrouw van de lessen op vrijdag. 
In de tweede groep zat ik. Dat waren allemaal meiden van 10 en 11 jaar.  
Wij moesten enkel partijtjes spelen. Agelina was van ons de  beste. 
De derde groep waren de jongens vanaf 12 jaar. Zij speelden dubbelwedstrijdjes. Hier waren 
Bart en Tom de besten. 
 
Tussen de wedstrijdjes door hadden we een keer pauze. Toen kregen we allemaal lekkere 
dingen en drinken. 
Na de wedstrijden deden we met alle kinderen samen nog een 
estafettespel met de bal op het racket. Dat was ook een heel 
leuk spel. 
Daarna was de prijsuitreiking. Iedereen kreeg een hele mooie 
medaille. 
 
Milou van Iersel, 10 jaar 
 
 
 
 

Zondag 5 oktober  2014 
hadden we weer het 
jaarlijkse “spek in de pan” 
toernooi voor 
de heren. Corné en Arno 

hebben dit jaar de organisatie voor hun rekening genomen en dat uitstekend gedaan.  Twintig 
deelnemers hebben vijf dubbelpartijen gespeeld. Dat betekent een strak schema. En het ging 
er stevig aan toe.  Al met al een hele inspanning. 
 
Gelukkig waren er ook twee topteams op de been om alle deelnemers op tijd van eten en 
drinken te voorzien.   
Team 1: de uiterst ervaren koks Diny, Wilhelmien en José R.   
Complimenten voor deze dames: de spek en uitsmijters waren weer voortreffelijk.  
Team 2: Tanja, Marieke en Rob (die al 10 jaar niet meer tennist). Zij hebben de bar en  
de muziek verzorgd. Goed en gezellig ! 
   
Goed weer, alles goed geregeld ! Gezellige nazit op het terras!  Een topdag kortom. Dank aan 
iedereen die hier aan meegewerkt heeft. Naast de hierboven al genoemde leden ook dank 
aan de sponsoren: Paul S, Arjan, Willeke en natuurlijk de brouwerij. Een toernooi heeft ook 
een winnaar: Edwin. Zeer verdiend!  De laatste ronde speelden wij samen. Ik ben blij dat ik 
hem heb kunnen helpen met zijn overwinning. Pam heeft de poedelprijs gewonnen. 
 
Volgend jaar moeten we het gewoon weer zo doen. Alfred en Abder zijn aangewezen als  
vrijwilligers om het “spek in de pan” toernooi dan te organiseren. Het zal hun niet meevalleen 
om het nog beter te doen. Maar dat gaan ze vast en zeker wel proberen!   
 
Guus Sluijter 
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DAMESINSTUIFTOERNOOI 
 
 
Op 30 september 2014 ging ’s morgens om half 10 het damesinstuiftoernooi met 
25 deelnemers van start. De weersomstandigheden waren zeer gunstig. 
Er werd door iedereen sportief getennist en in de koffiepauze (met gebak) kon 
iedereen weer lekker bijkletsen. 
Nadat er 2 wedstrijden gespeeld waren, was het tijd voor de lunch. Iedereen zat 
lekker te smullen. 
Na de lunch werd er nog 1 wedstrijd gespeeld. 
 
Toen was het tijd voor de prijsuitreiking: 
1e plaats Marga van Elderen 
2e plaats Irma Kraaipoel 
3e plaats Margot de Winter 
 
en de poedelprijs ging naar Sjannie de Waal. 
 
Zoals reeds meerdere jaren was er nu ook weer een loterij. Onder het genot van 
een hapje en een drankje kon iedereen een prijsje in ontvangst nemen. 
 
We kunnen met z’n allen terugkijken op een zeer geslaagd damesinstuiftoernooi, 
mede met dank aan de sponsors:  
 
- Slagerij Fons Pessers 
- DA Drogisterij 
- St. Elisabethziekenhuis 
 
en tevens dank aan enkele dames en Rietje, die spontaan een prijsje beschikbaar 
stelden voor de loterij. Ook dank aan Hans voor de goede zorg. 
 
Voor foto’s van het toernooi kunt u kijken op de website: 
www.tctzand.nl 
 
 
 
 
Tineke van Overdijk 
Ton van Poppel 
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Van 20 april t/m 4 oktober is de 
zomercompetitie gespeeld. In de poules voor herendubbel,  
damesdubbel en twee poules voor mixdubbel zijn veel wedstrijden gespeeld. 
Leuk om zo eens tegen een andere tegenstander te spelen. Het waren soms spannende games en 
altijd sportief; er werd niet gezeurd over een balletje in, uit of op de lijn. Fijn om in deze sfeer met  
elkaar te spelen. Onder de enthousiaste leiding en aansturing van Guus Sluijter werden de deelnemers 
geïnformeerd en op de hoogte gehouden van de actuele stand en herinnerd aan een wedstrijddag. 
Guus, namens iedereen veel dank voor je vele werk en inzet om voor alle deelnemers (en de club) te 
zorgen, dat we een gezellige competitie hebben kunnen spelen. 
Jammer genoeg was Guus niet aanwezig tijdens de finaledag, maar we hebben je bedankt en iedereen 
heeft zijn waardering uitgesproken. 
 
Finaledag zomercompetitie zondag 12 oktober 2014 
Vlak voor deze zondag was de stand in alle poules bekend.  Op de finaledag werd in iedere poule nog 
een wedstrijd gespeeld tussen telkens de nummers 1 tegen 2, nummers 3 tegen 4, etc. deze wedstrijd 
telde nog mee en werd meegeteld in de uiteindelijk eindstand; enerzijds bedoeld om extra spanning tot 
het eind toe in de wedstrijden te houden en anderzijds om alle deelnemers nog eens elkaar te laten 
ontmoeten op dezelfde middag. Het was een geslaagd initiatief. 
Er werd in alle wedstrijden enthousiast gespeeld, de onderlinge sfeer was gezellig en ontspannen en 

het publiek moedigde aan waar nodig. 
 
De eindstanden: 
In de  damesdubbel zijn Wilhelmien en 
Kristine als eerste geëindigd (10 punten) 
en werden José en Nelly tweede  
(8 punten en gelijk met Joann en Stijn, 
maar beter gamesaldo). 
 
In de herendubbel werden Paul en Edwin 
eerste, op de voet gevolgd door Huub en 
Ger met gelijk aantal punten van 14, 
maar Paul en Edwin hadden vijf games 
meer gewonnen. 
 
In poule A van de mixdubbel wonnen 
Audrey en Abder met 10 punten en 
werden Wilhelmien en Huub tweede met 
6 punten. 
 

En tot slot zijn in poule B van de mixdubbel Kristine en Leo eerste geworden en eindigden Marieke en 
Gert als tweede. Hiervoor was nog een spannende wedstrijd nodig tijdens die finaledag tegen  
Angelique en Frank; wat resulteerde in een  verschil in de einduitslag van slechts enkele games. 
Dank voor Annie , die toen inviel voor Marieke (overbelasting pees). 
 
Al met al is de zomercompetitie met finaledag een gezellig en soms ontspannen, soms gespannen  
evenement geweest. Alle deelnemers van harte dank voor de deelname en vooral de sportieve en  
enthousiaste inzet. Binnenkort start de wintercompetitie en kan er worden ingeschreven voor  
de heren- en damesdubbel en mixdubbel. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen bepalen we  
welke poules kunnen indelen. 
 
De toernooicommissie 
 
 
 
 
 
 
 

                              Zomercompetitie 2014 
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 In gesprek met ………..Ilma Bernards van DA drogisterij Heyhoef 

 Wil je jezelf voorstellen? Ik ben Ilma Bernards. Ben 50 jaar en al bijna30 jaar gelukkig getrouwd met Will. Wij hebben samen een dochter (Simone )  van 25 jaar die kinderfysiotherapeut is en een zoon (Thomas )  van 22 jaar die in Leiden bezig is met zijn studie ondernemingsrecht Samen met Will zijn we in 2007 eigenaar geworden van DA Heyhoef en in 2011 hebben we onze MOOI parfumerie geopend ook op de Heyhoef Welke studie heb je gevolgd om drogist te worden? Op mijn 18e heb ik mijn diploma voor apothekersassistente behaald en ben daarna vele jarenwerkzaam geweest in een apotheek. In 1995 ben ik bij Lekker en Laag in de drogisterij gaan werken. Daar ben ik toen begonnen met de studie assistent drogist en heb later mijn vakdiploma drogist behaald. In 1999 ben ik bij DA Heyhoef gaan werken waar ik dus in 2007mede eigenaar ben geworden Heb je nog andere ambities (  gehad ) ?  Eerst dus apothekersassistente en daarna drogiste. Heb ook nog toen de kinderen klein waren een pedicuresalon gehad Wat maakt jouw beroep zo leuk? Het omgaan met mensen,een goed advies kunnen geven zodat ze tevreden de deur uit gaan Welke nadelen kleven er aan? Het ondernemerschap is natuurlijk hard werken met veel risico's maar het is wel fijn om er een eigen draai aan te kunnen geven Hoe ben je bij TC ’ t Zand verzeild geraakt? Toen mijn kinderen klein waren, zijn ze via het bots project bij TC 't Zand terecht gekomen. Ik tenniste zelf toen nog bij TC Stobblek maar had daar eigenlijk weinig contact met anderen. Bij ' t Zand werden zowel mijn kinderen als ik altijd vriendelijk ontvangen . Gezelligheid stond (  en staat nog steeds )  hier voorop Heb je verbeterpunten? Dat zou ik zo direct niet weten Op  welke website kan men je aanbiedingen zien? Wij hebben zelf geen website. Wel een facebook pagina . Zowel van DA als van MOOI Opwww.da.nl en www.mooi.nl kun je altijd de landelijke folderakties bekijken Wellicht: Een speciale aanbieding voor onze leden? Half februari gaan we met onze DA verhuizen naar de overkant (  voormalige pand van de Stapper schoenen )  Tot aan die tijd krijgt ieder lid op vertoon van hun lidmaatschapspas 20% korting (  vraag naar de voorwaarden in de winkel )  


