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36e jaargang  nr 1    april 2016 
 

De Lobby 
 

Laatste papieren uitgave van Tennisvereniging Wimmenum 
Tennispark: Herenweg 273b, Egmond aan den Hoef 

Tel: 072-5064562 
 

Internetadres: www.wimmenum.nl 

 
 
 

 

Bestuur, Commissies  & Algemene info: 
      

Bestuur Commissies & beheer Algemene Informatie 
 
Voorzitter: (vacature) 

 
Vice-voorzitter Ad-Interim 
Leo Klüppel 
Zakedijkje 18 
1862 HB Bergen NH 
072-5813477 
 
Secretaris  
Cor Breen 
Jade 18 
1703 EP Heerhugowaard 
06-51662677 
 
Penningmeester  
ledenadministratie, websitebeheer  
Hans Krijnen  
Duinstraat 82 
1931 GT Egmond aan Zee 
072-5069899 
 
Jeugdzaken 
Coby Zoon 
Rijperwaard 62 
1824JK Alkmaar 
072 5611989  

 
Toernooicommissie 
Hans Krijnen 
Leo Klüppel 
 
Evenementen commissie 
Coby Zoon 
Mieke Bakker 
 
 
Competitie K.N.L.T.B  
Hans Krijnen  
Duinstraat 82 
1931 GT Egmond aan Zee 
072-5069899 
 
 
Park beheer  
Piet de Goede 
Tel  072 506 4632 
       06 4808 3824 
 
 
Kantine beheer 
Coby Zoon 
06-83798504 

 
Onafhankelijke trainer(s) 
Laurens Groot  
072-5647051 
06  38515027 
 
 

 
Kopij voor De Lobby  
Jakob Pronk  
Pr.Beatrixlaan 65 
1934 GG Egmond a/d Hoef 
072-506 5432  
E-mail: jakob.pronk@quicknet.nl  
 
 
 
Betalingen  
NL62 ABNA 0427 9134 89 
of  

NL68 INGB 0005 2225 37 
 
t.n.v. TV Wimmenum  
Egmond aan den Hoef 
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Van het Bestuur 

 
Verslag van de ledenvergadering van 29 maart 2016 
 
Dat er zo kort na een informatieve vergadering van 22-03-2016 een algemene 
ledenvergadering moest plaatsvinden had te maken met het feit dat procedure-
technisch de voorstellen moeten worden voorgelegd aan de leden, die hierover dan 
hun goed of afkeur kunnen uitspreken. 
 
Tijdens de informatieavond bleek al dat het merendeel van de aanwezige leden 
tevreden was met het in de onderhandelingen met dhr. Groot van Zuiderduin 
geboekte resultaat en het bestuur min of meer hun fiat gaven voor de uitvoering van 
de besproken punten. Echter, zoals hierboven genoemd was hiervoor een leden-
vergadering nodig. Om niet weer aan iedereen te vragen om de vergadering bij te 
wonen, was een mail verstuurd met een zestal voorstellen en de onderbouwing van 
die voorstellen en daarbij een volmacht formulier dat als stemformulier fungeerde. 
In de week voorafgaand aan de vergadering werden 46 volmachten ingestuurd.  
45 daarvan waren op alle punten positief. Slechts 1 formulier bevatte de opmerking 
dat het vrijwilligerswerk niet verplicht gesteld mocht worden. Met deze restrictie was 
ook deze inzender positief. 
 
Na een korte discussie over het wel of niet bijdrage aan de kosten voor het 
onderhoud van de banen, bleek dat de enige tegenstander van meebetalen 
vermoedens had en mogelijkheden zag, die zouden kunnen leiden tot voortzetting 
van de tennisvereniging als we niet zouden mee betalen. Het bestuur echter koos 
voor de zekerheid van prima banen omdat dat na de revitalisatie een feit is.  
Het bestuur kiest dus voor het belang van de leden die op goede banen moeten 
kunnen spelen en wacht niet af of de vermoedens ooit waarheid zullen worden. 
 
Daarna verliep de vergadering in een ontspannen sfeer. Er werden over 
verschillende punten discussies gevoerd en voorstellen aangedragen.  
Iedereen reageerde positief op de beschreven punten en toen de voorzitter dan ook 
overging tot stemming werden de punten 1 t/m 6 in sneltreinvaart goedgekeurd. 
Vermeld dient wel te worden dat Jakob Pronk als enige een negatief geluid wist te 
produceren, daar waar het ging over de aanleg en het gebruik van Jeu de Boules 
banen. Hij is tegen, want hij gelooft er niet in, vindt het geen leuk spelletje en sprak 
daarbij ook nog van “Dat gedoe”. 
Hopelijk gaan de jeu de Boules banen door veel mensen gebruikt worden en kunnen 
we daar een interne competitie mee starten. 
 
Na 75 minuten van onderhoudend heen en weer gepraat werd de vergadering bijna 
gesloten, ware het niet dat de nieuwe secretaris nog “onthuld en beëdigd ” moest 
worden.  
Zijn naam is Cor Breen en hij werd door Coby, op haar eigen onnavolgbare wijze 
voorgesteld en welkom geheten in het bestuur. De nieuwe Cor kon meteen de 
paparassen van de oude Cor ( Smit) meenemen ter bestudering. 
 
Om 21.15 uur werd de vergadering definitief gesloten 

 
Opgemaakt d.d. 30 maart, Leo Klüppel 

 



 4 

 
 
 
 

 
 

 



 5 

 
Afscheid 

 
Jakob Pronk 
 

Niets is eeuwig op deze aarde en dus ook de Lobby niet.  
Op de laatste ledenvergadering is besloten dat in dit digitale tijdperk een 
halfjaarlijks clubblad eigenlijk wat informatie en nieuws betreft achteraan 
hobbelt. 
Via de website is het Wimmenum nieuws altijd sneller werd er beweerd. 
 
Nu valt er tegen te werpen dat onze website nu ook niet altijd erg actueel 
oogt. Maar de waarheid mag gezegd worden: als er echt iets te melden valt 
dan is zo’n website altijd sneller dan een clubblad waar je soms zes 
maanden op moet wachten. 
Bovendien, zo betoogde het bestuur in november, belangrijke informatie 
zullen we ook via nieuws/info bulletins in de kantine zichtbaar ophangen. 
Dit voor diegenen onder ons die zelden tot nooit het internet, maar gelukkig 
nog wel de kantine betreden. 
 
En inderdaad de afgelopen tijd is het nieuws over de veranderingen rond de 
baanrenovatie, het baanonderhoud en kantinebeheer vooral tot ons 
gekomen via nieuwsbulletins en informatie op de website. 
 
Om toch in stijl te stoppen is besloten alsnog een (laatste) Lobby uit te 
brengen. Het wordt vast en zeker een collecters item,  dus koester hem. 
 
Ook deze keer een Lobby gevuld met artikelen en informatie die U gewend 
was hier aan te treffen. Een verhaal van het bestuur, het verslag van de 
algemene ledenvergadering van november 2015 ( ja zo lang geleden 
alweer) en een verslag van de informatie avond van 22 maart en natuurlijk 
van de bijzondere ledenvergadering van 27 maart, waar door de leden de 
voorstellen van het bestuur praktisch unaniem werden goedgekeurd.  
Voor diegenen die dit allemaal gemist hebben: hier kunt U nog eens rustig 
tot U nemen met de wetenschap: dit is er allemaal besloten!  
Verder  wat info over afgelopen en te verwachten evenementen, een oproep 
voor meer vrijwilligers om het park nog mooier te maken, de laatste limerick 
en  natuurlijk wat geroddel middels de barpraat. 
 
 
Uw redacteur gaat op zijn lauweren rusten en u hoeft niet meer om de zes 
maanden dit blad nauwkeurig te bestuderen om te controleren of er iets 
onjuists over U instaat. 
 
 
 
 Had U nu juist de behoefte om ook wat te schrijven voor de Lobby?  
Helaas … U bent te laat.  
 
Een inleverdatum voor kopij voor de volgende Lobby is er niet  
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Notulen Algemene Ledenvergadering tennisvereniging Wimmenum d.d. 25-11-2015 
  
 Aanwezig het bestuur, bestaande uit Leo Klüppel  vicevoorzitter ad interim, Hans Krijnen 
penningmeester, Cor Smit secretaris en Coby Zoon - Bakker jeugd- en kantinezaken alsmede 
34 leden volgens de presentatielijst. Bericht van verhindering ontvangen van de familie 
Mosch. 
  
1. Opening 
Leo opent om 20.10 uur de vergadering. 
Hij vraagt de vergadering een minuut stilte ter nagedachtenis aan Guillaume van Weele. 
  
2. Notulen van de ALV d.d. 26-11-2014 
De notulen worden door de vergadering goedgekeurd na correctie van Salmonella in 
Legionella 
  
3. Ingekomen stukken cq. mededelingen 
Deze keer zijn er twee ingekomen stukken 
Een e-mail van dhr S. vdSteen over o.a. de toestand van de banen, welke verzekeringen zijn 
er en wie is aansprakelijk?  
Een e-mail van dhr J. Pronk over dezelfde zaken, alsmede de vraagstelling hoe gaan we 
verder met welke groundsman? 
De vice-voorzitter geeft een toelichting over hoe en wie. 
Eigenaar van het hele park is dhr T. Groot en derhalve verantwoordelijk bij de exploitatie van 
het park. De vereniging betaalt de contributiegelden door aan dhr T.Groot en verkrijgt hiervoor 
het recht om te tennissen op de banen. 
Het bestuur zal nogmaals contact met hem opnemen teneinde de klachten en de daarbij 
eventuele gevolgen met hem te bespreken. 
Los van de problemen stelt het bestuur voor de ‘schriftelijke Lobby’  te vervangen door een 
digitale Info. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
  
4. Financieel jaarverslag 
Hans geeft aan de hand van de door hem aan de vergadering verstrekte overzichten de 
toelichting. Het overzicht geeft aan dat er een winst ad  € 954,57 is in dit boekjaar.  
  
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid 
De kascommissie heeft de controle op tijd kunnen doen en stelt de vergadering voor de 
penningmeester decharge te verlenen. 
Als nieuw 2-jaars lid wordt Mw C. Zoon - Bakker benoemd. 
  
6. Wijziging bestuur 
Cor Smit zal aftreden en Wilma Zedel zal hem opvolgen. 
Wilma is echter ook de kantine beheerster geworden en vreest daardoor belang 
verstrengeling tussen bestuurslid en werkneemster van dhr T. Groot 
Alles blijft hetzelfde, secretaris blijft Cor en Wilma blijft kantine beheerster. 
    
7. Rondspraak 
 Coby Zoon - Bakker doet een oproep voor hulp in de kantine.  
Er moet nog veel achterstallig schoonmaakwerk gedaan worden. 
Dhr H. Heuff bedankt Leo voor zijn openheid van zaken. 
J. Pieneman is bereid de banen te bewerken, maar wil dat niet alleen doen. 
Hij wil er 3 of 4  personen erbij hebben om in te vallen als hij vrij is. 
Tevens mist hij nog steeds de E.C.D. op het park. Dan de vereniging maar zelf kopen? 
Aan Ad van de Pol is gevraagd om contact op te nemen met het bedrijf dat vroeger de banen 
onder zijn begeleiding opschudde. 
Wilma Zedel vertelt dat zij een sleutel heeft voor de kleine kantine. 
Over hoe dat geregeld moet worden zal een instructie opgesteld moeten worden. 
  
 De vergadering wordt door Leo om 22.10 gesloten. 
 Cornelis J. Smit, secretaris 
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Bericht van het Bestuur na de info avond van 22 maart 

Beste Tennissers van TV Wimmenum 

Gisteren, dinsdagavond 22 maart hebben we, voor meer dan 40 leden, een 
informatieve avond gehouden over de nieuwe situatie ontstaan bij de Tennisvereniging 
Wimmenum. Gekscherend is die nieuwe situatie in een mail aangemerkt als TV 
Wimmenum 2.0 . Niet iedereen heeft deze geste op waarde geschat, jammer, de 
bedoeling was alleen om mensen te attenderen en te activeren om naar de 
informatieavond te komen. 
 
De resultaten van de informatiebijeenkomst evaluerend mag gezegd worden dat de 
aanwezigen unaniem van mening waren dat de inhoud van het besprokene acceptabel 
was, maar dat de procedure die zou moeten leiden tot een fiat van de leden niet juist 
gevolg was. 
Om aan dit hiaat een oplossing te bieden wordt dinsdag a.s. om 20.00 uur wederom 
een bijeenkomst georganiseerd, maar dan een algemene ledenvergadering waar de 
voorstellen, als besproken op 22 maart voorgelegd zullen worden aan de leden om 
toestemming te krijgen die voorstellen uit te voeren. 
 
In de bijlage (hieronder) vindt u de voorstellen zoals die door het bestuur geformuleerd 
en onderbouwd zijn. Bent u het daarmee eens en bent u niet in de gelegenheid om de 
vergadering te bezoeken, verzoeken wij u om de volmacht te tekenen die ook als 
bijlage is meegestuurd. 

Namens het bestuur, Leo Klüppel 

Voorstel Veranderingen Wimmenum 
 

Na overleg met de eigenaar van de banen zijn we tot de volgende afspraken en 
voornemens tot uitvoering gekomen.  
 
1) De banen gaan gerevitaliseerd worden. Hiertoe dragen Zuiderduin en TV 

Wimmenum ieder de helft van de kosten bij. De kosten van het groot 
onderhoud, dat een week gaat duren, bedragen € 16.000 excl. Btw. Jaarlijks, 
3 jaar achtereen, worden de banen door dezelfde professionals onderhouden, 
kosten € 1.480 excl. Btw per jaar.  

   Zonder onze deelname in de kosten zou de baan gesloten gaan worden daar 
de eigenaar de kosten te hoog vond in relatie tot de opbrengsten. Verder in 
dit verhaal zult u zien dat de kosten op een andere manier worden 
gecompenseerd. 

 
2) De bar in de kantine gaat bezet worden door vrijwilligers van TV 

Wimmenum. Dit hoeft niet voor niets. Voor iedere 10 uur vrijwilligerswerk kunt 
u een Zuiderduinbon krijgen. Ieder Zuiderduinbon geeft recht op een diner 
met het eerste drankje, een uur bowlen of een bezoek aan de Sauna. Ook 
ander werk, als kantine schoonhouden en de tuin doen valt onder deze 
regeling. In de kantine ligt een agenda waar de uren in bijgehouden worden.  
Omdat het lastig is om vrijwilligers te krijgen is met Zuiderduin deze regeling 
afgesproken. Om in de boekhouding deze werkwijze te kunnen 
verantwoorden worden de bonnen door Wimmenum ingekocht voor € 10 per 
stuk. TV Wimmenum koopt 300 bonnen in. Het bedrag wat hiermee gemoeid 
is, € 3000, wordt in mindering gebracht op onze afdracht naar de eigenaar 
van de banen. De schijn van betaling in natura is op deze manier 
weggenomen.  
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3) De inkomsten uit de kantine worden verdeeld onder de eigenaar en TV 
Wimmenum in de verhouding 1/3 voor de tennisvereniging en 2/3 voor de 
kantine eigenaar.  

   Hiermee kunnen de kosten van het baanonderhoud grotendeels worden 
afgedekt. De inkomsten uit deze bron zorgen voor een jaarlijkse toename 
van bezit van de tennisvereniging terwijl de kosten voor het grote 
baanonderhoud eenmalig zijn.  

   Een nieuwe kassa wordt door Zuiderduin aangeschaft om het verwerken 
van de geldstroom te vereenvoudigen.  

 
 
4) De grote kantine is alleen open op drukke dagdelen. De kleine kantine 

wordt opgewaardeerd tot een echte kantine met keukentje, koffieapparaat, 
koelkast voor frisdranken en bier. De toegang tot de kleine kantine wordt 
geregeld middels een pasjessysteem wat door de eigenaar ter beschikking 
gesteld zal worden en gemonteerd.  

   Op deze wijze kan altijd gebruik gemaakt worden van een kantine door de 
pasjes te personaliseren. Vertrouwd wordt op de eerlijkheid van de leden 
door de kosten van de gebruikte consumpties af te rekenen in het geldkistje.  

 
 
5) Het voornemen is om enkele jeu de Boules banen aan te leggen, zodat het 

park ook daarvoor gebruikt kan worden. De aanlegkosten zijn voor rekening 
Zuiderduin. 

  

 

6) TV Wimmenum gaat moeite doen om het gebruik van de kantine voor 
andere doeleinden dan alleen als tenniskantine te vergroten.  

  Gedacht moet worden aan feesten en andersoortige bijeenkomsten waarvan 
1/3 deel van de inkomsten van consumpties dan weer voor de vereniging is.  

 
 

Bovenstaande punten kunnen de kern van de nieuwe situatie vormen, mits 
goedgekeurd door de leden tijdens de algemene ledenvergadering van 
aanstaande dinsdag 29 maart 20.00 uur in de kantine.  
 
Wij hopen op een grote opkomst om mee te beslissen over deze punten.  
 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn kunt u gebruik maken van bijgevoegd 
Volmacht formulier en dat ingevuld mailen naar l.kluppel@gmail.com of 
sturen naar TV Wimmenum, p.a. Zakedijkje 18 1862 HB Bergen nh. 
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Oproep tuinbeheer 
 
Mij is gevraagd om ook een stukje in de laatste lobby te schrijven, nou vooruit dan maar. 

 
Ik wil alle leden  bedanken die zich hebben  opgegeven als vrijwilliger in welke 
vorm dan ook, en ik denk dat we een leuke groep mensen hebben die er ook van 
houden dat de kantine er netjes en schoon uit blijft zien. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat we dat met elkaar kunnen bereiken . 
 
VERDER DOE IK NOG EEN DRINGENDE OPROEP VOOR WAT MENSEN DIE 
MEE WILLEN HELPEN IN DE TUIN, ER MOET NOG EEN KLEIN GEDEELTE 
WORDEN SCHOON GEMAAKT ZODAT WE KUNNEN HERPLANTEN EN 
NIEUWE PLANTEN IN ZETTEN. 
 
Er is door Albert Belmer al heel veel werk verricht ,maar nu de bekende laatste 
lootjes, zodat als de banen klaar zijn we ook tegen een mooie frisse tuin 
aankijken. 
Geef je op bij Albert of bij Coby en dan spreken we een dag en tijd af. 
 
DE KOFFIE MET WAT LEKKERS STAAT KLAAR. 

 
Coby Zoon. 

 
 
 

  

Het kerst toernooi 2015 

 

 

Het kerst toernooi kon gelukkig door gaan (in tegenstelling met onze andere 
toernooien). 
Binnen de kortste keren was de inschrijving vol. Volgens mij was het prachtig 
weer en kon er buiten gezeten worden.   
Als het niet zo was: sorry, het is ook al weer zo lang geleden.   
 
Maar wat ik wel weet: er werd enthousiast getennist en dat maakt hongerig en 
dorstig. 
Nou aan allebei konden we gehoor geven. De tafels waren al gedekt, de stoelen 
stonden klaar. Men kon gaan zitten. 
Joop kwam binnen met zijn voortreffelijk opgemaakte schalen gourmet vlees en 
zijn overheerlijke salade. Dus het werd smullen.  
Aan het einde nog een lekker fris dessert en het kerst toernooi was weer ten 
einde 
 
Volgens ons tot ieders tevredenheid. 
                                                       
TOT HET KOMEND KERSTTOERNOOI. 
 

Coby, Joop, Mieke. 
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T.V. Wimmenum Algemene Informatie 

   

Contributie/Baanhuur/Introducés  
Voor de actuele contributie zie  www.wimmenum.nl  Baanhuur is € 12,50,- per uur.  
Introducés zijn maximaal 3x per dezelfde speler toegestaan en betalen  € 5,- p/p  
 
Racketochtenden  
Woensdag- en zondagochtend zijn racketochtenden. Vroeger ging de indeling met 
rackets, nu met uw clubkaart. Er zijn drie speelrondes van 45 min plus15 min. pauze.  
Om 09:30, 10:30 en/of 11:30 uur  kunt u ingedeeld worden in dubbelmix partijen door 
uw clubkaart bij het indelingsbord te leggen.  
   
WiZoC avonden  
Elke vrijdag wordt de WiZoC (Winter Zomer Competitie) avond georganiseerd. 
De avond begint om 19:30. Er wordt 2 x 1 uur gespeeld met een pauze van 15 
minuten. Opgave gaat via de website. Bij opgave van voldoende deelnemers wordt de 
kantine geopend. Dus gaarne aanmelden. 
 
De Lobby 
T.V. Wimmenum heeft een clubblad De Lobby dat 2x per jaar digitaal verschijnt. Een 
beperkt aantal geprinte Lobby’s hangt in de kantine 
  
Club Toernooien / Activiteiten  
T.V. Wimmenum organiseert jaarlijks een aantal clubtoernooien: 
     Zilveren Tulp Toernooi            half feb 
     Ladies’ day                        begin juni  
     Zomer avond toernooi     half juli  
     Kerst Toernooi                     half dec  
  Opgave gaat via het inschrijfbord in de kantine of via de website  
 
Officiele open / KNLTB Toernooien  
     Zuiderduin Dubbel Toernooi        eind maart 
Opgave gaat via www.toernooi.nl  
 
Afhangen  
Spelen op de tennisbaan gaat via het afhangbord en afhangen is verplicht.  
Afhangen betekent uw geldige pasje op het bord plaatsen.  
Komt men om b.v. 14:10 aan dan dient het pasje op "even uur 00:15" geplaatst te 
worden. Men is dan gerechtigd om 45 minuten op de betreffende baan te spelen.  
Het is niet mogelijk om een speeltijd te reserveren. Zijn alle banen bezet, dan dient 
men het pasje dus 45 minuten verder op te hangen dan de kaartjes die op het bord 
staat. 
 
De racketochtenden op woensdag- en zondagmorgen hebben voorrang op afhangen. 
Officiële toernooien en activiteiten goedgekeurd door het bestuur hebben altijd 
voorrang.  
 
Verlichting 
De verlichting wordt 's winters om 17:00 uur vrijgegeven en gaat automatisch weer uit 
rond 22:30 uur. Om dan te kunnen spelen kan men zelf de verlichting op de banen 1 
t/m 4 aanzetten. Dit gebeurt via de knoppen op de lichtmast tussen baan 2 en 3.  
De verlichting op baan 5 t/m 7 kan alleen door de kantine beheerder aangezet worden.  
 
Hebt U nog vragen, zie de website www.wimmenum.nl. 
Ook kunt U altijd een van de bestuursleden bellen of e-mailen naar  info@wimmenum.nl 
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Jaaragenda TV Wimmenum: 1 april 2016 – 1januari 2017 

 
  

 

  datum aanvang  evenement 

1 april  Start Zomerseizoen 

3 april 09:30 1e Racketochtend Zomerseizoen - Zondag 

6 april 09:30 1e Racketochtend Zomerseizoen - Woensdag 

2 juni 10:00 LADIES' DAY (minimaal 24 deelneemsters) 

16 juli 17:00 Zomer avond Toernooi (minimaal 24 deelnemers) 

16 november 20:00 Algemene Ledenvergadering 

18 december 10:00 Kerst Toernooi 

8 januari 2017 12:15 Nieuwjaars Receptie  

 

 

 

 

 Wekelijks terugkerende evenementen 

 
Zondag  09:30 -12.15  Racketochtend 
Woensdag 09:30 -12.15  Racketochtend 
  
Na loting wordt een dubbelpartij gespeeld van 45 minuten.  
De partijen beginnen om 09.30, 10.30 en 11.30 uur.  
 

 
 
Vrijdagavond    19:30 – 23:00 Winter Zomer Competitie  (WiZoC) 
AANMELDEN VIA DE WEBSITE - VOOR 18:00 

 
Er worden twee dubbelpartijen gespeeld van ieder één uur.  
Indeling van de partijen geschiedt door de WiZoC-regelaar.  
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De laatste  limerick van  ……. 
 

Albert Belmer 

 

Tja als laatste limerick hadden we Marga Zeeman op de lijst staan. Deze is 
echter nog bezig met haar badminton winterslaap. Dus geen limerick van haar. 
Gelukkig meldde zich Albert Belmer met de mededeling dat hij nog wel wat “op 
de plank” had liggen.  
Wel waarschuwt hij diegenen die een eenvoudige limerick gewend zijn.  
Met twee van de limericken is er iets ongebruikelijks met de rijm: in de eerste 
rijmen de twee eerste regels alleen op papier, in de tweede moest het 
rijmwoord iets aangepast worden om het goed te laten rijmen. 
 
En om voor uw redacteur de keuze moeilijker te maken heeft hij er ook nog 
maar een derde limerick bijgedaan.  
Maar zo’n probleem los ik simpel op door ze allemaal te plaatsen 
 

De vrouw van een man in Enschede 
was met haar gemaal niet tevreden. 
"Vroeger deden we het 
driemaal daags op 't karpet, 
maar da's alweer eeuwen geleden". 

Twee deftige dames uit Arnhem 
wilden naar Velp met de stoomtram. 
Maar het ding sloeg op hol 
en ging aan de rol, 
en stopte pas ergens bij Zutphem. 

      

      En dan nu echt de allerlaatste Lobby  limerick !!  

 

 

Een Nederlands paar in Alanya 
at vaak en met smaak daar lasagna. 
Natuurlijk met wijn, 
maar vanwege het rijm 
namen ze ook heel vaak ranja. 
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En om alles in stijl af te ronden heeft onze Wim Posthumus nog een aantal 
diepe gedachten in de vorm van pareltjes voor U: 
Daar zult U het de komende tijd mee moeten doen 
 

 

- Er is een wereld ontstaan die aangedreven wordt door het creëren van 
behoeften om te kunnen produceren, in plaats van het produceren op 
basis van behoeften. 
 

 

 

- Er zijn nogal wat hanen die denken dat de zonsopgang aan hun kraaien 
te danken is. 
 

 

 

- De omstandigheden die het toekomstperspectief van onze leefwereld 
onzeker maken, zijn bijzonder ingewikkeld, maar kunnen met de nodige 
vereenvoudigingen globaal herleid worden tot één hoofdoorzaak: de 
aanhoudende groei van de wereldbevolking. 
 

 

 

- Seks met dieren is nu strafbaar: De rechter zal het behoorlijk druk 
krijgen, het stikt hier in Nederland immers van de ‘mierenneukers’. 
 
 
     En als ultieme uitsmijter een bijdrage van regisseur Woody Allen 
 

 

 
- 
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Bericht van onze tennis trainer  
 
 
 
 

   
 

          

AANBIEDING 
TENNISLESSEN 

Prijzen geldig tot 15 april: 
 

-10 lessen van 50 min. voor maar €20,- per les 
-6 lessen van 50 min. voor €22,50 per les 

 
*Deel de kosten indien meer personen, *Variabele tijden/dagen mogelijk 

 

*VAN EEN GEKWALIFICEERDE TENNISLERAAR MET CIOS-
OPLEIDING 

 
-Losse lessen zijn €25,- per 50 min. 

 

Pak die forehand of  die backhand eens aan, 
of geef eens druk met je service, 
leer ondertussen ook de tactiek. 

DOEN!!!!! 
 

Mail of bel: laurensgroot@upcmail.nl/ 06-38515027   

 
Jeugd t/m 12 jr.: 8 lessen voor €50,- p.p. 

 
Sportieve groet, Laurens 
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Kantinepraat 
 
Voor u verzamelde opmerkingen uit onze kantine 
  
 

• Er is de afgelopen tijd heel wat te bepraten geweest in onze kantine. Zoveel dat er 
bijna een dubbel dikke lobby had moeten worden gedrukt.  
U zult het echter met een paar hoogtepunten moeten doen. 

 

• Allereerst viel er natuurlijk in het najaar veel te mopperen over de toestand van de 
banen. 
Regen en bladeren zaten ons behoorlijk in de weg. Af en leek het of we beter 
waterpolo zouden kunnen gaan spelen. 

 

• Nu werd er wel duidelijk dat doordat, door persoonlijke omstandigheden, onze 
groundsman Piet niet meer regelmatig aanwezig was, de banen al heel snel niet 
meer bespeelbaar werden. 

 

• Ook het overal neerzetten van bezems en harken werkt ook niet echt goed, als men 
niet goed weet wat er nu wel en wat er nu beter niet gedaan moet worden om de 
banen bespeelbaar te krijgen. 

 

• Zo bleek inmiddels wel dat het met een bezem wegvegen van water heel snel 
averechts werkt omdat je daardoor het zand en water als modder vast in de baan 
drukt met als gevolg nog minder waterdoorlatendheid. En dus grote plassen die ook 
na uren zonder regen nog steeds aanwezig blijven. 

 

• Ook het verwijderen van de bladeren bleek een moeilijker karwei dan gedacht. 
Alleen wegvegen is niet voldoende. Bij de volgende harde wind zijn ze gewoon weer 
terug als je ze ook niet van de baan verwijderd. Dus ze moeten echt helemaal weg. 

 

• En ook de algen tierden welig bij dit natte weer, met als gevolg gladde banen en 
groene knieën als was uitgegleden. 

 

• Al met al was al gauw de conclusie dat met vegen alleen we de banen niet 
bespeelbaar krijgen en dat het soms zelfs gevaarlijk was om te tennissen.  

 

• Op de jaarvergadering in november waren er daarom veel vragen over de vraag wie 
er aansprakelijk is als iemand zijn benen breekt op deze gladde banen. Is de 
vereniging hier voor verzekerd of kunnen we bij de baaneigenaar aankloppen? 
Vragen waarop geen duidelijk antwoord kwam behalve dan dat je altijd voorzichtig 
moet zijn als je aan het sporten bent. 
 

• Gelukkig werd het tegen het eind van het jaar droger en kouder en bleek het met 
vereende krachten van een aantal geïnstrueerde vrijwilligers toch mogelijk een 
aantal banen regelmatig bespeelbaar te houden. 

 

• Zelfs keerden een aantal winterleden, die er eerst de brui aan gegeven hadden,  na 
het bemerken van deze bespeelbare banen, weer terug op onze banen. 

 

• Daarbij viel nog op dat we het afgelopen jaar gelukkig nauwelijks problemen hebben 
gehad met sneeuw op de banen. Het was eigenlijk een warme winter. Heel wat 
anders dan sommige winters in het verleden waarbij er soms een maand lang niet 
getennist kon worden. 
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• Door al deze problemen bleek het ondoenlijk om evenementen als het zilveren tulp 
toernooi en het Zuiderduin toernooi te plannen. Te veel onzekerheid over de conditie 
van de banen. 

 

• Duidelijk was dus dat er meer moest gebeuren.  
En gelukkig kwam van het bestuur na vele gesprekken met de eigenaren van de banen 
het verlossende woord: baan renovatie, beter onderhoud en tegelijk ander kantine 
beheer. 

 

• Terug naar vroeger (voor de ouderen onder ons) toen we zelf de kantine draaiende 
probeerden te houden. 

 

• En we moeten er ook nog wat aan verdienen dus helaas gaan de prijzen niet omlaag.  
Maar er komen wel eenvoudige eenheidsprijzen en een eenvoudige kassa. 

 

• En wie goedkoper wil kan natuurlijk oploskoffie in de kleine kantine drinken. 
 

• Op de informatie bijeenkomst van het bestuur waren er bij een ongekend grote opkomst 
van de leden natuurlijk veel vragen.  
Ongeruste leden die bang waren voor contributieverhoging vanwege de grote uitgaven 
werden gerustgesteld: door het kantine-meeverdien-model blijft onze kas op peil! 

 

• Ook  uw redacteur werd enigszins gerustgesteld door de mededeling dat toekomstige  
jeu-de-boulers met hun zware ballen niet op onze pas gerenoveerde banen horen. 

 

• Ook kregen we te horen dat onze kunststofbanen eigenlijk na 18 jaar nog in ongekend 
goede staat zijn en geschikt voor nog vele jaren gebruik na een grondige renovatie. 

 

• Wij zijn waarschijnlijk gebruikers van een van de eerste banen met een Ten Cate vezel 
op een Ubink rubber ondergrond. Samen met de Matezo hardcourt basis een tamelijk 
unieke combinatie.  
Het is maar dat U weet waar U overheen rent als U die ene bal probeert te retourneren. 

 

• Als U straks in de kantine een koffie of biertje bestelt, steunt U de kas van onze club en 
helpt U de kantine vrijwilliger aan de fel begeerde Zuiderduinpunten.   

 

• En als U straks enkele vrijwilligers bezig ziet met het onderhoud van de banen: ook zij 
worden beloond met Zuiderduinpunten 

 

• U kunt natuurlijk ook zelf helpen in kantine, tuin of op de baan. Maar voelt U niet 
bezwaard als U van dit alles alleen maar geniet.  
Wij allen genieten samen van deze bijzondere oase tussen duinen en bollen. 

 

• Hopelijk nog vele jaren na het verdwijnen van deze Lobby  
 
 

 
Uw vragen, roddels of opmerkingen kunt U nu niet meer  kwijt in deze Lobby. 
 
Maar het tennissen  gaat hier gelukkig nog door. 
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