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Jaargang 1 | September2014

Beste tennisvrienden
In de eerste nieuwsbrief van Tennis Vereniging Napoleon, ’t Bonapartje, sprak ik de hoop uit dat het ledenaantal zou
stijgen ten gevolge van de fusie tussen Horner TC en TV Aldenghoor. Niettemin heeft het nieuwe tennispark, dat ons door
de gemeente Leudal is aangeboden, het uiteindelijk resultaat versterkt. Hierdoor is de krimp, waar elke vereniging mee te
kampen heeft, tot stilstand gebracht. Een doordacht en slim besluit om tegelijkertijd te fuseren waardoor het ledenaantal
synergetisch is gestegen (1 + 1 = 3).
•

•

•

De fusie. In de eerste discussies met gemeente Leudal sprak wethouder Jeurgens de woorden uit dat een fusie van
twee grote tennis verenigingen een pilot zou moeten worden voor de andere tennisverenigingen in Leudal. Nu – na 3
jaar – is gebleken, dat de fusie uitstekend is verlopen en een voorbeeld kan zijn voor vele andere tennisverenigingen
(met dank aan Ger Verschuuren als voorzitter van de fusiewerkgroep). Het is zelfs de KNLTB niet ontgaan. Op verzoek
van de KNLTB heb ik namelijk in mei een presentatie mogen geven over het fantastisch gelopen fusieproces voor alle
voorzitters van de tennisverenigingen in Limburg. De interactieve gesprekken tijdens en na de presentatie hebben er
toe geleid dat ons fusieproces gepresenteerd is op www.centrecourt.nl van de KNLTB.
Het tennispark. Tijdens de competitie, waar vele tennissers van andere verenigingen ons bezochten, hebben we van
hen vernomen dat de fusievereniging Napoleon beschikt over een van de mooiste tennisparken van Limburg, inclusief
het modern ingerichte paviljoen (met dank aan de werkgroep Paviljoen-inrichting onder leiding van Harry Geraedts
met de interieurarchitecten van STIP).
Jammer dat de digitale toegang in het begin het even liet afweten, maar uiteindelijk zijn we blij dat we gekozen hebben voor deze digitale toegang en het digitale afhangen. Ook ontvangen we veel positieve geluiden over de mogelijkheid om te betalen via pin. De paviljoencommissie onder leiding van Harry Muijzers heeft alle van belang zijnde zaken
gestructureerd opgezet, terwijl Harry Geraedts de inroostering nog voor zijn rekening heeft genomen. Het ziet er naar
uit dat komend jaar ingeroosterd gaat worden via de barplanner van de KNLTB. Dankbaar is het bestuur dat bijna 50
commissieleden hun beste beentjes voorzetten om de optimale voorwaarden te scheppen, zodat alle vrijwilligers hun
bar- en/of andere
diensten kunnen vervullen. Chapeau voor alle vrijwilligers, waaraan onze vereniging veel te danken heeft.
Het ledenaantal. In de projectmeetings met de gemeente Leudal voor het verwezenlijken van 8 all weather tennis
banen sprak KNLTB rayonvoorzitter Limburg, Dhr. Snaphaan uit, dat in de praktijk steeds is gebleken dat ten gevolge
van een fusie van twee zo’n grote verenigingen, het ledenaantal met ca. 100 leden zou stijgen, waardoor 8 all weather tennisbanen en twee optionele een  must is. Let wel. Nu na 5 maanden is ons ledental al gestegen van ca. 320 naar
ruim 400 leden. Een ledenaantal waar we allen trots op mogen zijn, met dank aan Marit Sijbers, die naast de ledenadministratie, het secretariaatschap en het voorzitten van de PR commissie tot in de puntjes verzorgt.

Inmiddels wordt er al 5 maanden getennist op de SmashCourt tennisbanen. Alleen maar lof hebben wij mogen vernemen
over de kwaliteit en het gestructureerd onderhoud van de tennisbanen. Het slepen van de banen wordt door de leden en
door een extern bureau volgens voorschrift van Van Kessel  uitgevoerd. De leden van de accommodatiecommissie dragen
o.a. zorg voor de kwaliteit van de SmashCourt banen en het terras. De bankjes en de helft van de sleepnetten zijn vanwege financiële onzekerheden iets later aangeschaft maar komen nu mooi van pas. Ook de financiële voordelen van de
moderne LED verlichting, die onvoorwaardelijk aan- en uitgeschakeld kan worden, zijn vastgesteld (bijna 60 %).
Over het verloop van het prestatieve tennis (voorjaarscompetitie, interne competitie, de najaarscompetitie) zullen Chris
Bosch en Rosemarie Jansen een artikel schrijven. Veel dank ben ik ook hen verschuldigd omdat alle competitie wedstrijden
naar wens zijn verlopen. Binnenkort start alweer de najaarscompetitie. Ook Earl Pooler heeft zich – naast het installeren van
de digitale toegang - bijzonder ingezet voor het recreatieve tennis (waaronder de play-inns en de setavond). Hij zal een
artikel presenteren in deze tweede uitgave van ‘t Bonapartje.
De Molentoernooi commissie, onder leiding van Patrick Rutten, heeft weer alle zeilen bijgezet om het robijnen jubileum
van ons Bouwbedrijven Jongen Molentoernooi in alle glorie te kunnen continueren op ons nieuwe tennispark. Fijn dat de
gemeente vergunning heeft gegeven om 30 tennissers te kunnen laten kamperen. We kunnen nu al stellen dat het toernooi
bijzonder geslaagd is en dat de tennisbanen waterproof zijn omdat 10 minuten na een regenbui van 20 mm weer getennist
kon worden. Dankzij SmashCourt. Ook bleek dat al een aantal tennissers “waterproof” waren.
Patrick en Monique Rutten hebben tijdens de prijsuitreiking kenbaar gemaakt dat ze afscheid nemen van de Molentoernooi commissie na respectievelijk 10 en 20 jaren. Graag wil ik hen nu al bedanken voor hun decennialange tomeloze inzet
tijdens (de voorbereidingen van) het toernooi en dat ze al andere tennisleden bereid hebben gevonden hen te vervangen. Chapeau!!
Rest me nog om de sponsorcommissieleden te bedanken
die het tennispark - met de
bijna veertig mosgroene
reclameborden met zilvergrijze opdruk - een waardige
uitstraling hebben gegeven.
Ook de hoofdsponsors
Resort Marina Oolderhuuske
en aannemersbedrijf Louis
Schepers, onderdeel van
Bouwbedrijf Jongen, zijn onmisbare steunpilaren waarop
TV Napoleon kan bouwen.
Penningmeester Huub Melis
zal ook hen bijzonder dankbaar zijn.
Wiel Vermeulen,

Voorzitter TV Napoleon.
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Het bestuur: vlnr Chris Bosch, Rosemarie Jansen, Earl Pooler, Wiel Vermeulen, Huub Melis,
Marit Sijbers en Harry Muijzers

Uitslagen clubkampioenschappen 2014
Heren A:
1. Amir Knodaie   en  2. John Teeuwen
Heren B:
1. Jerome Sendar   en   2. Robbert Pubben
Dames:
1. Monique Thomas  en   2. Myrthe Engelen

In de week van 8 t/m 14 september hebben we de clubkampioenschappen dubbel en gemengd dubbel gespeeld. Waarschijnlijk waren er door de vele activiteiten, zoals interne mix en najaars competitie,
het aantal deelnemers niet zo groot. Maar door de deelnemers zijn in die week leuke en spannende
wedstrijden gespeeld met op de zondag de finales. De finalisten en winnaars in de verschillende onderdelen zijn:
Heren Dubbel A

:
:

1e John Teeuwen / Fred Joosten
2e Patrick Rutten / Reinier van Grimbergen

Heren Dubbel B

:
:

1e Koos Hussem / Jan Jaap Hussem
2e Michel van Eijk / Wiel van Herten

Gemengd Dubbel

:
:

1e Marly van Hinsberg / Frank Janssen
2e Monique Thomas / Erik Thomas
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Van samenwerken naar samengaan
TV Napoleon, een leidend voorbeeld
Veranderende tijden
Een open deur: tijden veranderen. Bob Dylan zong het al. Ook het leven in onze plattelandsdorpen verandert:
we hebben een vierentwintig uurs economie, steeds meer vrouwen neem deel aan het arbeidsproces en de
jeugd zoekt vertier in de grote uitgaanscentra buiten het eigen dorp. Voorzieningen zoals bakker, slager, café
of kruidenier verdwijnen of zijn al verdwenen. Een lot dat ook dreigt voor artsenpraktijken, scholen en kerken.
Verenigingen
Ook het verenigingsleven staat onder druk. De keuze die men heeft om zich aan te sluiten bij een vereniging is zoveel ruimer dan ‘vroeger’ terwijl de behoefte om de vrije tijd in georganiseerd verband te besteden
afneemt. Mensen willen sporten en ontspannen als het hun uitkomt en niet gebonden zijn aan vaste clubtijden. Of ze voor hun keuze het dorp uit moeten maakt niet zoveel meer uit. Deze ontwikkelingen hebben
ingrijpende gevolgen.
uitwisselingen, onderlinge toernooien, gezamenlijke
Problemen
Er is een aantal negatieve trends te benoemen
waar verenigingen mee kampen:
• teruglopende ledenaantallen;
• vergrijzing van het ledenbestand;
• stokkende aanwas van jeugd;
• wegloop van jeugdleden zodra ze elders gaan
studeren;
• moeite om bestuursfuncties vervuld te krijgen;
• tanend animo bij leden om als vrijwilliger bij te
dragen aan clubactiviteiten of jeugdopvang;
• verzwakkende financiële positie.
Deze trends zijn op niet al te lange termijn een bedreiging voor het voortbestaan van veel clubs en
verenigingen die in een recent verleden nog een
bloeiend bestaan leidden. Clubbesturen kunnen
kiezen voor een afwachtende houding en er de
ogen voor sluiten dat ze daarmee bijna zeker ten
onder gaan, wat bijvoorbeeld al met diverse buurtverenigingen is gebeurd. Ze kunnen ook de handen
ineen slaan en actief aan maatregelen werken om
de neergang te keren. Voor de hand liggende maatregelen als het werven van leden of vrijwilligers, het
houden van open dagen of het invoeren van flexibele contributies werken niet of maar tijdelijk.
Oplossing
De enig effectieve oplossing moet gezocht worden in samenwerking met en/of aansluiting bij
zusterverenigingen. Dat zal in de praktijk veelal
neerkomen op een vorm van partnerschap over de
dorpsgrenzen heen. Het werkmodel van de voormalige Tennisvereniging Aldenghoor uit Haelen en
de Horner Tennisvereniging zou daarbij een goede
leidraad kunnen zijn.
Beide verenigingen onderkenden een jaar of zeven
geleden de hierboven geschetste neerwaartse
trends die voor de Haelense tennisclub al meer
zichtbaar waren dan voor de Hornse.
Daarom zochten de beide besturen voorzichtig toenadering tot elkaar om hun problemen te bespreken
en naar oplossingen te zoeken. Men werd het erover
eens dat fusie op termijn de enige overlevingskans
was. Om aan elkaar te wennen, elkaars clubcultuur
te leren begrijpen en waarderen, werden er voor
de leden van beide verenigingen geleidelijk aan
gezamenlijke activiteiten georganiseerd:
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clubkampioenschappen en competitiedeelname
met ‘gemengde teams.’ In een volgende fase
werd de gemeente bij dit proces betrokken die de
kans zag om twee dure tennisparken af te stoten
om daarvoor in de plaats een geheel nieuw, up tot
date, duurzaam park te bouwen waar de fusievereni-ging een thuisbasis zou krijgen. De fusie werd in
2013 door de ledenvergaderingen van beide verenigingen goedgekeurd, de twee verenigingen
werden opgeheven en één vitale vereniging, Napoleon, met veel leden, een enthousiast bestuur en een
modern tennispark, De Galgenberg, dat in maart
2014 is geopend, was een feit.
Conclusie
Het zoeken naar samenwerking met en aansluiting
bij elkaar is de weg die verenigingen die in zwaar
weer dreigen te komen moeten gaan, als ze hun
activiteiten op termijn willen voortzetten. Wil die
uitdaging een kans van slagen hebben dan zullen sentimenten moeten wijken voor argumenten.
Van samenwerken naar samengaan is een proces
dat van bestuurders en leden tijd vraagt, volharding, geduld en de wil om te slagen. Het is voor veel
verenigingen wel de enige weg naar een gezonde
toekomst. Hierin kan de ontstaansgeschiedenis van
TV Napoleon een leidend voorbeeld zijn.
Frits Criens
Deze tekst is tot stand gekomen nadat ik tijdens
de feestavond bij de opening van ons park een
gesprek had over de gesignaleerde problemen
met Bart Zusterzeel, lid van onze vereniging.

Najaarscompetitie 2014 van start
Als de bladeren voorzichtig aan beginnen te vallen, begint ook altijd de Najaarscompetitie van de KNLTB,
die dit jaar gespeeld wordt in de periode van 12 september tot 26 oktober 2014. Aldenghoor kende al een
langere traditie van het meespelen in deze competitie en onder de vlag van Napoleon spelen dit jaar in
totaal 9 teams mee, waarvan één jeugdteam. Verdeeld over de vrijdag, de zaterdag en de zondag spelen
zo’n kleine 50 leden van Napoleon mee in deze competitie, die inmiddels van start gegaan is.
Zin om te komen kijken en de teams aan te moedigen? De spelers zullen dit zeer op prijs stellen. Op vrijdagavond en zaterdagmiddag spelen er altijd teams van Napoleon thuis. Op zondag spelen de twee teams van
Napoleon gezamenlijk thuis of uit. Kijk even op de website van de tennisclub om zeker te weten dat u niet
voor niets komt.
Alle teams veel succes!
Vrijdagavond:
Gemend dubbel 35+ TVN 1

Gemengd dubbel 35+ TVN 2

Gemengd dubbel 35+ TVN 3 Heren dubbel Dubbel 17+
TVN 1

Monique Thomas
Illeke Nelis
Fred Joosten
Ruud Theunissen
Chris Bosch
Monique Giebels

Truus Huijskens
Walter Janssens
Jose Op het Veld
Silvia van der Sterren
Erik Metsemakers
Hans op het Veld

Janette Delissen
Marlou van Galen
Toine Simons
Jan Simons
Rian Overdevest

Erik Thomas
Robert Cupers
Frank Severens
Dennis Joosten
Edwin Wismans

Zaterdagcompetitie:
Heren Dubbel 17+ 2e klasse TVN 1

Heren dubbel 35+ 2e klasse TVN 1

Gemengd Dubbel 35+ 2ste klasse TVN 1

John Teeuwen
Frank Janssen
Marc Reijnen
Roger van Hinsberg
Patrick Rutten

Martin Meeuwissen
Jan Meeuwissen
Paul Beckers
Dick Giebels
Ton de Bruin

Marjan Kruip
Will Smeets
Marga Oosterbosch
Will Janissen
Bart Zusterzeel
Eric Stemkens
Caroline Perriens

Zondagcompetitie:
Gemengd Senioren TVN 1

Meiden t/m 14 TVN 1

Remco Engelen (reserve)
Inge Briels
Bente Jansen
Thom Stemkens
Ewoud Henderickx
Rafke van Dijck

Ellis Verhoeckx
Lonneke Thomas
Cheyenne Houkes
Esmee Nooyen

LED-baanverlichting
1.

Baanverlichting mag normaliter slechts tot 23.00 uur gebruikt worden.

2.

LED-baanverlichting mag je zonder beperking in-/uitschakelen:
•
Mag na uitschakelen direct weer ingeschakeld worden
•
Inschakelen of Uitschakelen = knopje 3 tellen ingedrukt houden
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Altijd EERST digitaal afhangen = vaststelling baanreservering
•
Daarna de verlichting van jouw baan inschakelen
•
Steeds ALLEEN verlichting van jouw baan inschakelen
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Lichthinder buren:
•
Verlichting op de banen 7 & 8 mag ALLEEN gebruikt worden als ALLE overige 6 banen reeds bezet zijn.
•
Verlichting op baan 7 als ALLERLAATSTE in gebruik nemen.
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Na afloop svp DIRECT de verlichting van JOUW BAAN uitschakelen.
Ook als er op de naastliggende baan nog gespeeld wordt.
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Energie-besparing:
•
Verlichting steeds per kooi in gebruik nemen.
Verlichting in een lege kooi alléén inschakelen als er géén vrije baan beschikbaar is in reeds in
gebruik zijnde kooien.
•
Steeds ALLEEN de verlichting voor je eigen baan inschakelen en NIET ook de verlichting voor de naastliggende
baan. Het systeem zal automatisch OOK de verlichting op de gedeeltelijke sterkte inschakelen, zodat er een egale
verlihting op jouw baan wordt bereikt.
•
Als je de 2e baan van een kooi gaat bespelen dan is er reeds licht van alle lampen in die kooi, maar moet je de
verlichting voor jouw baan wel nog inschakelen - Ledje aan.
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Website van het Digitale Afhangbord
Verlengstuk van onze website www.tvnapoleon.nl
Het digitale afhangbord is een online-dienst van de KNLTB. Bij het digitale afhangbord hoort een extra website met een
aantal nuttige en handige functies .
OPMERKING: De laatste jaren gebruikte HTC deze afhangbord-site als verenigings-website.
Op onze eigen website www.tvnapoleon.nl kun je de nodige (algemene) informatie over onze vereniging vinden. Al
die informatie is voor iedereen op Internet toegankelijk. Specifieke informatie en
informatie met persoonlijke gegevens, die
alleen voor de eigen leden bedoeld zijn,
moeten in een afgeschermde omgeving
geplaatst worden zodat die informatie
alleen toegankelijk is mbv een persoonlijk
wachtwoord.
Daarvoor maken we dankbaar gebruik
van onze Afhangbord-website:
www.afhangbord.nl
Of via de link op onze site onder de login.
Met je KNLTB-nummer krijg je toegang tot deze site – gebruik bij je eerste bezoek de optie ‘Wachtwoord vergeten?’
Alleen als je daar inlogt komt speciale informatie voor onze leden beschikbaar, met name:
1. De actuele KNLTB-ledenlijst inclusief (email-)adres en telefoonnummer.
2. De Afhangbord Baan-reserveringen
3. De maandelijkse roosters met de kantine-diensten – als download.
En vanaf komend seizoen gebruiken we hier ook de on-line BARDIENSTEN-PLANNER.
Alle seniorleden gaan dan hier zelf hun diensten inroosteren. Daarbij is het NOODZAKELIJK dat er voor elk lid een correct persoonlijk emailadres in onze ledenadministratie vermeld staat. Bij voorkeur géén algemene-, groeps- of familieemailadressen, zodat de mailtjes direct bij de leden zelf aankomen.
Nadere informatie volgt gedurende komende maanden. Voor vragen kun je terecht bij Harry Muijzers

Digitaal afhangbord
In de hal van het Paviljoen hangt een Computeraanraakscherm met een pasjeslezer om je KNLTBpasje in te scannen. Op onze website staat een
complete instructie.
In het digitale afhangbord zijn momenteel de
volgende regels vastgelegd:

Thuis of onderweg de actuele
baanreserveringen bekijken ?
Via de link op onze website kun je direct naar onze Afhangbord-reserveringen. Je kunt de gehele dag bekijken door
naar links en naar rechts te scrollen.
Je kunt naar andere dagen/weken/maanden springen
door op de bruine labels boven de tabel te klikken: +1 Dag  
of  +1 Week   etc.
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1. Je kunt alleen met 2, 3 of 4 personen
afhangen.
2. Je moet met alle spelers(pasjes) tegelijk
afhangen, je kunt niet later alsnog iemand
toevoegen.
3. Met 2 spelers krijg je momenteel een HALF
UUR speeltijd. Met 3 of 4 spelers krijg je een
HEEL UUR speeltijd.
4. De speeltijden worden op veelvouden van
5 minuten vastgelegd. Op het gehele uur, 5
over, 10 over ....etc.
5. Je kunt de toegekende speeltijd NIET verlengen. Je kunt (nog wel) direct opnieuw
afhangen.
6. ALLE speelgerechtigde spelers kunnen en
moeten afhangen.
Nieuwe leden, introductie-leden, winter-spelers,
trainers etc. krijgen een Tijdelijke Afhangpas.
Vragen en suggesties kunnen per email naar
pc@tvnapoleon.nl.

Kantinedienst
Bij TV Napoleon geldt voor senioren tot 65 een zelfwerkzaamheidsplicht, in het algemeen in de vorm van 3 kantinediensten – zie het verslag van de Algemene Leden Vergadering op www.tvnapoleon.nl. Er zijn slechts een beperkt aantal alternatieve diensten beschikbaar.

IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken = Wettelijke verplichting)

De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een instructie verantwoord alcohol
schenken (IVA) heeft gevolgd op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een sportkantine. Een ieder die bardienst
verricht (met alcohol-verkoop) moet dus minstens een IVA-certificaat hebben, of anders een reguliere Drank- & Horecaopleiding. Met andere woorden: Zonder IVA-certificaat (of beter) mag je dus (alleen) geen bardiensten met alcoholverkoop draaien.
LET OP: Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je TIJDIG (= VOORAF) aan deze wettelijke vereisten voldoet.
De vereniging faciliteert om dit voor jou zo gemakkelijk mogelijk te maken. Op onze website (onder Zelfwerkzaamheid
bij Algemeen) kun je lezen hoe je heel gemakkelijk via een on-line-IVA training je certificaat kunt behalen.

Afsluiten:

Een van de belangrijkste
aspecten van de Kantine-dienst
is het zorgvuldig sluiten van de
kassa-lade en van ALLE DEUREN
van kantine, keuken, voorraadhok en het aflever-portaaltje.
Ondanks de (persoonlijke)
instructies en alle goede bedoelingen gaat dat toch nog
af en toe mis en wordt niet alles
afgesloten. Daarom hebben
we een speciale sluit-instructie
gemaakt. Op de plattegrond
geven de rode cijfers 1-9 aan
wat met de sleutels afgesloten
dient te worden. De deuren met
de donker-blauwe cijfers 1-3
moeten handmatig gesloten
worden.

Oproep aan bezoekers
paviljoen
1. De laatste gasten worden
geacht om gezamenlijk
met de bardienst het Paviljoen en het park te verlaten. Een helpende hand bij het opruimen en schoonmaken is daarbij welkom.
2. Debutanten achter de bar van ons nieuwe Paviljoen krijgen in principe bij hun eerste bardienst ter plekke een
instructie door de Paviljoen-commissie.
3. Dat kan natuurlijk wel eens mislopen - spontane hulp van leden met bar-ervaring is dan zeer welkom.
4. Heb begrip en geduld als het even niet zo vlot loopt, of er eens iets mis gaat.
5. Niet iedereen heeft (voldoende) ervaring als bar-medewerker en dan valt het niet mee om alles (zelf) goed te
doen.

Trainingen
Op ons mooie nieuwe park zijn wij dit jaar begonnen met onze eigen clubtrainster, Anouk Nelis (TTA),
die alle trainingen verzorgt. Dit in tegen-stelling tot
voorgaande jaren waar meerdere train(st)ers actief
waren in een seizoen.
We hebben dit jaar veel nieuwe jeugdleden mogen
verwelkomen en gelukkig hebben zich dit jaar ook
een groot aantal seniorleden opgegeven voor tennislessen. Het was een gezonde mix van bestaande
en nieuwe leden. Veel meer dan de voorgaande
jaren.
Een goede ontwikkeling die volgend jaar hopelijk
doorzet.
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Voorjaarscompetitie 2014 succesvol
Bij de voorjaarscompetitie 2014, georganiseerd door de KNLTB, hebben maar liefst 24 teams van Napoleon mee
gespeeld, waarvan 2 jeugdteams. Op dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag werd gestreden tegen teams uit de
regio en ook daarbuiten.
De ingebruikname van een nieuw computersysteem door de KNLTB heeft niet alleen de KNLTB hoofdbrekend
bezorgd, maar ook de clubs hebben last gehad van de opstartproblemen van het nieuwe systeem. Mede daardoor was de indeling van de competitie relatief laat beschikbaar, waren de reisafstanden voor de uitwedstrijden
soms groot en was ook de verdeling thuis- en uitspelende teams niet helemaal optimaal.  De tennisbond heeft zijn
uiterste best gedaan om alles op te lossen en uiteindelijk is alles op zijn pootjes terecht gekomen en is er gestreden
om het kampioenschap in de diverse competitiesoorten.
Napoleon heeft hierbij uitstekend gepresteerd: maar liefst 4 teams zijn kampioen geworden! De ‘bloemen voor de
kampioenen’ (en soms ook wat anders…) gingen naar de volgende teams:
•

Truus Huyskens, Walter Janssens, Jose Op het Veld, Silvia van der Sterren, Erik Metsemakers  en Hans Op het Veld
(vrijdag gemengd dubbel 35+)

•

Patrick Rutten, Noes Noya, Josine de Wild, Monique Giebels en Reinier Grimbergen (zaterdag gemengd 17+)

•

Monique Thomas, Illeke Nelis, Fred Joosten, Ruud Theunissen en Chris Bosch (zaterdag gemengd 35+)

•

Jan Meeuwissen, Martin Meeuwissen, Paul Beckers, Dick Giebels en Ton de Bruin (zaterdag heren 50+).

Alle teams van harte proficiat! Overigens hangt in het clubhuis een fotocollage van deze kampioensteams.
Bij het spelen van competitiewedstrijden is ook de inwendige mens van belang. Dank aan de vrijwilligers voor de
vele uren die gestoken zijn in het verzorgen van kantine- en keukendiensten! En ook dank aan de kantinecommissie voor haar rol hierbij, waarbij nog wordt opgemerkt dat deze commissie voor de teams die dat wilden ook nog
gezorgd heeft voor een maaltijd of hapjesplank door een externe cateraar; het was allemaal prima voor elkaar!
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•

Zaterdag heren 50+

•

Zaterdag gemengd 35+

•

Zaterdag gemengd 17+

•

Vrijdag gemengd dubbel 35+

Interne competitie TV Napoleon 2014
Dit jaar voor het eerst wordt de interne competitie gespeeld onder de vlag van Napoleon. Maar in totaal is
dit al de achtste keer in successie. Begonnen in 2007, als uitvloeisel van een “brainstorm”-bijeenkomst van
het toenmalige bestuur van TV Aldenghoor, waarbij vanaf het allereerste begin zowel leden van HTC als van
Aldenghoor meespeelden.
In 2007 werd begonnen met 5 poules (van 4 teams) en werden er twee ronden gespeeld. Thans worden er
4 ronden gespeeld, met in de huidige (derde) ronde de deelname van 34 teams, verdeeld over 8 poules,
waarbij in twee poules 5 teams spelen. Hiermee is weer bijna het aantal van 9 poules bereikt; eenmaal in het
verleden werd in 9 poules gespeeld, het maximum dat de banen van Aldenghoor aan konden.
Iedere ronde worden alle teams op basis van de uitslag van de vorige ronde dan wel op basis van de speelsterkte op het pasje ingedeeld in poules. Alle wedstrijden (op tijd: speelduur een uur en een kwartier) worden
voorafgaand aan de speelronde ingedeeld op de donderdag, de vaste speelavond van de interne competitie. Mochten spelers onverhoopt op die dag een wedstrijd niet kunnen spelen, dan wordt in onderling
overleg met de tegenstanders een andere speeltijd of speeldag bepaald. Dat geeft een bepaalde vrijheid:
als het een keer niet lukt, dan wordt er op een ander moment gespeeld, al is het natuurlijk het leukste om op
de vaste avond te spelen. Na iedere speeldag worden de uitslagen en de rating (afkomstig uit de schaakwereld) aan alle deelnemers toegezonden. Na de laatste speeldag is van iedere poule de einduitslag bekend en promoveren of degraderen er teams. Want het gaat ook wel “om het echie”, al gaat dit weer hand
in hand met spelplezier en gezelligheid.
Momenteel wordt de derde ronde gespeeld. Uitslagen worden zoals gezegd aan alle deelnemers gestuurd
maar zijn ook op de website van Napoleon na te kijken (bij de nieuwsberichten of onder de kop ‘senioren’, al
staat deelname open voor leden vanaf 16 jaar). Het voert te ver om alle winnaars van de poules te noemen,
maar kijk eens rustig op de website.
Enthousiast geworden of wil je gewoon ook meedoen (en dat kan voor alle speelsterktes, vanaf net begonnen met tennis tot en met de clubkampioenen; de poules worden op sterkte ingedeeld)? Geef je dan op
voor de volgende ronde. Kijk op de website wanneer deze begint en hou de mailbox in de gaten!
Marieke, Eric, Mart en Chris
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40 jaar Molentoernooi
Het zit er weer op!! De jubileum-editie van het Molentoernooi is succesvol afgerond. Van 11 tot en met 17 augustus werden op tennispark Galgenberg 272 wedstrijden gespeeld door 193 deelnemers. Dankzij een uitstekende
samenwerking met alle commissies en een onvermoeibare inzet van
vele vrijwilligers, werd het 40ste Molentoernooi een zeer geslaagd toernooi. De all-weather-banen hebben in deze week met wisselvallig
weer perfect geholpen.
Chapeau mensen! Petje af voor alle medewerkers!! Dankzij jullie inzet
heeft het Molentoernooi in een nieuwe vereniging op een nieuwe
locatie zijn doorgang kunnen vinden!! Dank-je-wel!
Patrick en Monique Rutten namen, na vele jaren, afscheid van de
Molentoernooi-commissie. In verband met de slechte weers-omstandigheden vond de prijsuitreiking plaats in het paviljoen. Mevrouw
Marianne Op het Broek, lid van de eerste Molenfeest-toernooicommissie in 1975, was op de finaledag te gast en reikte mee de prijzen uit
	
  
aan de winnaars. De organisatie mag terug kijken op een geweldige toernooiweek.
Graag tot ziens in 2015!

Uit de oude doos..............
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25 sept 1976 b.g.v.
10 jarig jubileum
HTC het bestuur
v.l.n.r. Ron Hartog,
Harry v.Melick,
Ad v.d.Wiel, René
Venner, Jo Stienstra,
Mia MelenhorstDings en Jan Breuer

*

1996 - 25 jarig jubileum TV Aldenghoor.

Jeugdcommissie TV Napoleon
De jeugdcommissie is met de opening van het nieuwe park, goed van start gegaan. Al tijdens de open dag met
de tennis clinic konden wij een flink aantal nieuwe jeugdleden verwelkomen. Inmiddels hebben wij ruim 80 junioren
in de leeftijd van 5 tot 18 jaar.
De jeugdleden worden standaard ingeroosterd voor de zomertrainingen. Onder leiding van clubtrainster Anouk
Nelis, wordt er enthousiast getraind. De zomertrainingen zitten er bijna op. Gelukkig kunnen we met onze huidige
accommodatie ook in de winter doortrainen, zodat het bereikte niveau nog verder ontwikkeld kan worden.
Naast deze trainingen worden er tal van activiteiten georganiseerd. Sommigen willen hun krachten meten met
“vreemden” en spelen fanatiek in competitieverband. Dit kan middels een voorjaar- en een najaarscompetitie.
Daarnaast zijn er interne activiteiten zoals een “vroege vogel” toernooi met een ontbijt, en clubkampioenschappen. Op de site www.tvnapoleon.nl zijn hiervan fotos te bekijken.
TV Napoleon is een zogenaamde “Tenniskidsvereniging”.
Vanuit de tennisbond is 2 jaar geleden een nieuw jeugdsysteem ontwikkeld wat beter aansluit bij leeftijd en niveau.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen rood- oranje en groen. De jongste mini’s beginnen in rood. Zij kunnen
wedstrijdjes spelen op miniveld. De afmetingen van dit speelveld zijn iets groter dan het servicevak.
TV Napoleon heeft 3 originele minibaantjes liggen bij de playground. Ook de rode ballen worden hiervoor ingezet.
Deze zijn iets groter en zachter, zodat er al gauw raak geslagen kan worden. De oranjefase speelt ¾ veld, met iets
kleinere ballen, en de groene fase is voor de jeugd tot 12 jaar. Zij spelen op grootveld, echter met de groene ballen, die iets minder hard zijn dan de originele gele. Ook het wedstrijdaanbod is aangepast en heet het World Tour
systeem.
Het puntensysteem is voor de jongsten teruggebracht naar eenvoudig 1-2-3 tellen, zodat er besef komt of het wedstrijdje goed of minder goed verloopt. Elke fase leert een stapje bij naar het grote speelveld en volwassen tennis.
Voor uitgebreide informatie en video’s is www.tenniskids.nl een zeer leuke site om te bezoeken. Hier staan alle fases
volledig uitgewerkt en ondersteund met beelden. Wij zullen deze nieuwe ontwikkeling zoveel mogelijk volgen en
toepassen.
We hebben nog heel veel leuke ideeën voor onze jeugd, echter het ontbreekt ons aan genoeg commissieleden
om deze ook vorm te geven. Als er ouders, begeleiders of oma’s/opa’s zijn die het leuk vinden activiteiten te
begeleiden en het jeugdtennis verslavend leuk willen maken, dan horen wij dit heel graag.
Meer informatie nodig, of eens meekijken in de organisatie van een activiteit kan natuurlijk altijd. Neem contact op
met Rosemarie Jansen, 0475-582560 of via jeugdcommissie@tvnapoleon.nl
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Napoleon
Twee tennisclubs, rivalen maar ook buren

Met ieder in hun dorp een vaste plek
Begonnen over fusie een gesprek
En over integratie van culturen

Het werd een zaak van niet te tellen uren

Met valkuil, struikelblok en bottleneck
Aan goede wil was echter geen gebrek
Met dank aan twee verstandige besturen

En zo is onze nieuwe club geboren:

Napoleon, waarvoor sportief gezien
Een onbezorgde toekomst lijkt te gloren

Ons park, de Galgenberg, is bovendien

Een duurzaam bouwjuweel dat kan bekoren:
Het fusieresultaat verdient een tien!
Frits Criens
Stadsdichter gemeente Leudal
15-03-2014
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