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Beste leden van tennis vereniging Napoleon
Medio augustus 2013 startte aannemersbedrijf Louis Scheepers met de bouw van ons nieuwe tennispaviljoen, 
terwijl tijdens de bouwvakvakantie Hendrickx Horn het struweel verwijderde en het grondwerk verrichtte 
zodat na de bouwvak onmiddellijk gestart kon worden met de aanleg van de acht all weather tennisbanen 
en de playground met 3 minibanen. In vier maanden tijd heeft de aannemer het park gerealiseerd 
mede dankzij de fantastische weersomstandigheden. Medio december werd het park en het paviljoen 
opgeleverd richting gemeente. Er kon nog niet getennist worden omdat: 
•	 De	SmashCourt	banen	nog	even	moesten	rusten	zodat	de	keramische	korrel	kon	afdalen	in	het	hoog-

polige kunststof tapijt;
•	 Het	Paviljoen	nog	 ingericht	moest	worden	met	maatmeubels,	waaronder	een	bar,	een	barachter-

wand, een tassenkast en een centraalmeubel;
•	 Het	park	 nog	niet	 is	 opgeleverd	aan	de	 Tennisvereniging	omdat	 nog	een	aantal	 tekortkomingen/

wijzigingen aangebracht moeten worden en omdat de huur- en gebruikersovereenkomst nog in dis-
cussie zijn.

Veel dank zijn we allen verschuldigd aan: 
•	 Constructeur	Jan	Breuer	die	het	paviljoen	heeft	ontworpen	naar	zijn	eigen	inzicht	en	zijn	ervaringen	

met andere tennisparken en in nauw overleg met de wensen van onze leden;
•	 Commissie	Galgenberg,	die	onder	leiding	van	Harry	Geraedts	de	eisen	en	wensen	van	onze	werkgroep	

paviljoeninrichting, met betrekking tot tegelwerk, plafonds, vloeren, etc. toelichtte bij de aannemer 
•	 De	werkgroep	Paviljoeninrichting	onder	leiding	van	Leon	Briels	die	tezamen	met	de	interieurarchitec-

ten	van	STIP	(Petra	Welters	en	Ilse	Janssen)	de	contacten	onderhielden	met	de	meubelmakers	en	de	
overige leveranciers;

•	 De	projectgroep	met	vier	tennisafgevaardigden,	die	ingeval	van	wijzigingen	van	het	plan	of	tekort-
komingen in het concept de onderwerpen kon aandragen bij de afdeling Samenleving van de ge-
meente onder leiding van de wethouder.

Drie	 jaar	geleden	is	de	genoemde	projectgroep	van	start	gegaan	en	zijn	beurtelings	drie	verschillende	
wethouders intensief betrokken geweest bij het project:
•	 Wethouder	Jeurgens	die	de	locatie	aan	de	Beegderweg	in	overleg	met	de	KNLTB	afwees	en	de	grond	

aankocht	tegenover	het	Tango	tankstation	in	Horn;
•	 Wethouder	Jo	Smolenaars	die:	

o	 de	omvang	van	het	tennispark	in	overleg	met	het	werkbestuur	en	de	KNLTB	bepaalde;
o	 	in	overleg	met	Jan	Breuer	het	park	en	het	paviljoen	hoger	heeft	gelegd	om	de	bodem	ongeroerd	

te laten vanwege de mogelijke aanwezigheid van archeologie.
•	 Wethouder	Piet	Verlinden	die	de	bouw	opstartte	en	in	overleg	met	de	provincie	er	voor	zorgde	dat	een	

duurzaam	tennispark	werd	aangelegd	(met	LED	verlichting	op	de	tennisbanen	en	met	zes	zonnepan-
elen	en	twee	zonneboilers).

Belangrijk	 om	 te	 weten	 is	 dat	 de	 banen
verlichting op trainingssterkte en op competitie-
sterkte ingesteld kan worden hetgeen, naast 
toepassing	van	LED	verlichting,	nog	een	extra	
energiebesparing zal opleveren. 
Laat ons hopen dat we een sportief tennisjaar 
tegemoet kunnen zien en dat ons nieuwe 
SmashCourt	 tennisbanen	 en	 het	 prachtig	
ingerichte paviljoen ons kan bieden waar we 
jarenlang	op	hebben	gehoopt.	De	uitstraling	
van ons park is dermate hoog dat het 
ledental	begint	 te	 stijgen.	De	krimp	blijft	wat	
TV	Napoleon	in	ieder	geval	achterwege.

Namens	het	bestuur	wensen	we	alle	leden	die	
aan de competitie deelnemen een sportief, 
prestatief tennisseizoen toe. Voor hen die voor 
de gezelligheid een balletje spelen wensen 
we een gezellig, recreatief tennisseizoen toe. 

Wiel	Vermeulen,	
Voorzitter	TV	Napoleon
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Interne 16+ Mixed – competitie 2014
Voor	de	achtste	keer	op	rij,	en	nu	voor	het	eerste	onder	de	vlag	van	Napoleon,	wordt	de	interne	competitie	
gespeeld.	Leuk	als	je	dit	jaar	(weer?)	meedoet	of	wellicht	voor	de	eerste	keer	mee	gaat	spelen!	Iedereen	
vanaf 16 jaar is uitgenodigd om deel te nemen aan deze interne 16+ mixed - competitie.

Hoe	ging	het	ook	al	weer?
•	 Belangrijk	uitgangspunt	is	dat	deelnemers	een	uitdagende	wedstrijd	kunnen	spelen.
•	 Competitie	en	gezelligheid	gaan	hand	in	hand.	
•	 De	poules	worden	de	eerste	keer	vastgesteld	door	de	wedstrijdleiding	op	basis	van	de	speelsterkte	op	

het ledenpasje.
•	 De	wedstrijden	worden	in	poules	gespeeld	op	een	vastgesteld	tijdstip.
•	 Na	iedere	wedstrijddag	worden	de	uitslagen	bijgewerkt	en	ook	wordt	er	een	rating	opgemaakt.	Deze	

worden iedere week aan de deelnemers gemaild. 
•	 Bij	verhindering	maak	je	zelf	een	afspraak	met	je	tegenstander	om	een	inhaaldatum	te	af	te	spreken.	

Dat	kan	ook	op	een	vrije	baan	zijn	op	één	van	de	speeldagen	(wel	van	tevoren	afstemmen	met	de	
organisatie	of	er	vrije	banen	zijn).	

•	 Niet	onderling	vastgestelde	wedstrijden	worden	zo	mogelijk	door	de	organisatie	vastgesteld	op	de	
laatste donderdag op een speelronde voorafgaande aan het reguliere speelprogramma.

•	 Nadat	de	poule	is	uitgespeeld	wordt	gekeken	welke	teams	promoveren	en	degraderen.	In	de	hoogste	
twee	poules	en	de	laagste	twee	poules	promoveren/degraderen	niet	één	maar	twee	teams.

•	 De	eerste	twee	ronden	van	de	competitie	worden	voor	de	vakantie	gespeeld	op	de	volgende	don-
derdagen:	15	en	22	mei	en	5	en	12	juni	(eerste	ronde)	en	19	en	26	juni	en	3	en	10	juli	(tweede	ronde).

•	 Na	de	vakantie	volgen	nog	twee	ronden:	28	augustus	en	4,	11	en	18	september	(derde	ronde)	en	25	
september	en	9,	16	en	30	oktober	(vierde	ronde).	

•	 Het	is	altijd	mogelijk	om	tussentijds,	na	beëindiging	van	een	competitieronde,	in	te	schrijven	voor	de	
volgende ronde.

Wil	je	deelnemen	aan	deze	competitie,	geef	je	dan	op	via	het	formulier	op	onze	website.

Commissies:
•	 PR-commissie:	 Marit Sijbers (voorzitter), Anita Claessen, Koos Hussem, 

 Christien Dings en Britt Nolle

•	 Paviljoencommissie:	 Harry Muijzers (voorzitter), Ronald Daalmeijer, Leon Briels, 
 Annemiek Huberts, Truus Huyskens en 

  Marieke Peeters

•	 Accommodatiecommissie:  Wiel Vermeulen (voorzitter), Paul Kessels, Theo Schaapveld, 
 Dick Vermeer, Rene Vogels, Mart Walraven en Henk Ouwersloot

•	 Technische	commissie:	 Robert Jacobs, Roger van Hinsberg, Vincent Jansen en Chris Bosch

•	 Recreatiecommissie:	 Earl Pooler (voorzitter) Nicole Soudant, Angelique Reinders, 
 Aryen Swinkels, Irene Willems, Walter Janssens 

•	 A.	Interne	competitie:	 Chris Bosch, Mart Criens, Marieke Peeters en Eric Wismans

•	 Jeugdcommissie:  Rosemarie Jansen (voorzitter), Hilde Clout, Bente Jansen, Inge Briels  
 en Edwin Wismans

•	 Sponsorcommissie:  Wiel Vermeulen (voorzitter), Jan Meeuwissen, Marlou van Galen en 
 Martin Meeuwissen

•	 Commissie	Molentoernooi:	 Patrick Rutten, Monique Rutten, Marga Oosterbosch, 
 Eric Stemkens, Paul van der Sterren, Robert Jacobs, Marc Reijnen  
 en Will Smeets

•	 Commissie	Ooje	toernooi:	 Chris Bosch, Eduard Link, Chantal Frints, Annemiek Huberts 
 en Michel van Eijk
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Een naam is een naam
Frits	Criens

Een tijd geleden had ik met een tennissend oud-collega een discussie over onze nieuwe vereniging, vooral 
over de naam ‘Napoleon’. Hij vond het ongepast dat een tennisvereniging zichzelf vernoemde naar een 
keizer die nogal wat slachtoffers had gemaakt. Een dag later ontving ik een mail van hem met het volgende 
citaat uit Wikipedia: ‘Historici hebben het aantal doden wegens de Napoleontische oorlogen geschat op 6,5 
miljoen mensen of 15% van de onderdanen van het Franse Keizerrijk.’ Zijn wat stekelige vraag was: ‘En wat 
vind je hiervan?’ 
Goeie vraag: wat moet je als leek op historisch gebied van die getallen vinden? Sinds het einde van WO II 
hebben we in West-Europa al bijna 70 jaar vrede, maar we hebben een lange mars door de geschiedenis 
gemaakt om zover te komen. Napoleon was een van de veldheren die een belangrijke rol heeft gespeeld in 
deze mars. Hij had een sterke afkeer van adel en kerk die hun macht misbruikten om het gewone volk uit te 
buiten en te onderdrukken. Onder zijn bestuur ging er een andere wind waaien waardoor er ook voor laagge-
borenen en minder bedeelden kansen zouden komen op een menswaardig bestaan. 

Napoleons	leger	bestond	deels	uit	dienstplichtigen,	
deels uit avonturiers en gelukszoekers die uitzichtloze 
armoede verruilden voor een baan als soldaat. Ze 
wisten dat ze konden sneuvelen op het slagveld, 
maar namen de gok in de hoop dat ze letterlijk en 
figuurlijk	 met	 enig	 fortuin	 heelhuids	 zouden	 terug-
keren. Voor velen bleek dat een illusie, zij stierven 
voor	de	droom	van	hun	veldheer.	Was	deze	droom	
al	die	doden	waard?

Wij	 zijn	 geneigd	daar	 volmondig	 ‘nee’	 op	 te	ant
woorden.	 Daarmee	 is	 het	 verleidelijk	 Napoleon	
op	één	 lijn	 te	 stellen	met	Hitler	of	Stalin,	maar	dat	
zou hem tekortdoen. Voor zover mij bekend heeft 
Napoleon	 zich	 immers	niet	bezondigd	aan	 stelsel-
matige volkerenmoord. Het antwoord dat ik mijn 
oud-collega een paar dagen later terugmailde op 
zijn	vraag	naar	mijn	mening	over	het	citaat	uit	Wiki-
pedia, bevatte in grote lijnen bovenstaande rede-
nering. Hij sprak me niet tegen maar stelde kort en 
krachtig	in	zijn	antwoord:	‘Dan	nog!’

Tja,	dan	nog!	Wilde	hij	met	deze	dooddoener	een	
eind	maken	 aan	 de	 discussie?	 Dat	 was	me	 al	 te	
gemakkelijk.	 De	 naam	 Napoleon	 wordt	 in	 onze	
streken sinds mensenheugenis zonder nare bij- 
smaak gebruikt. Een belangrijke verbindingsweg 
tussen	 België	 en	 NoordLimburg	 is	 nog	 altijd	 de	
‘Napoleonsweg’	of	 ‘Napoleonsbaan’.	Als	het	volk	
werkelijk een gruwelijk afkeer van de Franse verover-
aar had gehad, zou die naam allang zijn gewijzigd. 
Dat	is	niet	gebeurd,	men	heeft	de	herinnering	aan	
Napoleon	juist	in	leven	gehouden	en	doet	dat	nog	
steeds.	 In	 Haelen	 ligt	 ‘Motorhuis	 Napoleon’,	 voor-
heen een Hotel-Restaurant met dezelfde naam. 
Iets	 noordelijker	 ligt	 in	Maasbree	 ‘CaféRestaurant	
Napoleon’.	Ittervoort	heeft	het	‘Napoleonshuis’,	en	
Wessem	 en	 Roermond	 hebben	 zelfs	 een	 rijvereni
ging	met	de	naam	‘Napoleonruiters’. Napoleon	kan	
in zijn tijd in deze contreien dus geen echt kwalijke 
roep hebben gehad, anders zou er in onze tijd geen 
positieve echo van die naam blijven doorklinken. 

Hier moeten juist vooral de goede kanten van  
Napoleon	een	blijvende	indruk	hebben	nagelaten:	
onverzettelijkheid, moed, doorzettingsvermogen, 
geloof in eigen kunnen en dromen, plus de drang 
om	 nooit	 te	 willen	 verliezen.	 Dergelijke	 positieve	
kenmerken hebben de bedenker van de naam 
voor onze vereniging wellicht geïnspireerd.

Die	gedachtengang	formuleerde	ik	in	mijn	gemail-
de	antwoord	op	het	‘Dan	nog’	van	mijn	voormalige	
collega. Het uitblijven van een reactie bracht me op 
het idee voor deze column: hij was natuurlijk bang 
dat	de	leden	van	TV	Napoleon	dezelfde	volharding,	
dezelfde strijdlust en een even groot zelfvertrouwen 
aan de dag zouden leggen tijdens hun wedstrijden 
als	Napoleon	tijdens	zijn	veldtochten	door	Europa!	
Het	zou	mooi	zijn	als	die	kant	van	Napoleons	karak
ter	 de	 spelers	 van	 TV	Napoleon	 inderdaad	 vanaf	
de openingsdag op 15 maart zal inspireren. 

Tegenstanders	 op	 ons	 sportpark	 aan	 het	 Wind
molenbos	 zullen	 er	 ons	 wellicht	 regelmatig	 fijntjes	
aan	 herinneren	 dat	 Napoleon	 uiteindelijk	 zijn	Wa-
terloo vond. En dat is ook zo, maar dat kon alleen 
nadat zijn tegenstanders zich hadden verenigd. 
Dat	is	met	tennis	niet	mogelijk.	En	dan	nog.	Wij	van	
TV	Napoleon	hebben	nóg	een	geweldige	 troef	 in	
handen:	de	naam	van	ons	park.	‘De	Galgenberg’!	

Napoleon	bestrijden	op	De	Galgenberg.	 Ik	 zie	de	
tegenstanders	al	met	knikkende	knieën	de	banen	
betreden terwijl deze onmogelijke opdracht door 
hun hoofd spookt. Ze staan psychologisch al op 
een onoverbrugbare achterstand nog voor de 
eerste bal is geslagen. Ik kijk watertandend uit naar 
de schitterende partijen die dat zal opleveren. Ook 
dat mailde ik naar mijn tennissende oud-collega, 
nadat zijn antwoord op mijn vorige bericht almaar 
uitbleef.

Hij	 liet	 het	 tot	 nou	 toe	weer	 afweten.	 Naast	 knik
kende	knieën	zal	hij	ook	wel	hevig	last	hebben	van	
trillende vingers die het toetsenbord van zijn laptop 
niet meer kunnen beroeren. Ik begrijp zijn angst 
helemaal: hij moet binnenkort de gang naar ten-
nispark	De	Galgenberg	maken	voor	een	competi-
tiewedstrijd.	Dat	 is	andere	koek	dan	wat	 te	 lopen	
sikkeneuren over een naam.

Napoleon	en	De	Galgenberg:	een	combinatie	die	
garant staat voor een veelbelovende, sportieve 
toekomst van onze vereniging waarvan ik hoop 
nog lang deel uit kunnen maken, samen met al mijn 
oude en nieuwe tennisvrienden van de voormalige 
verenigingen	 TV	 Aldenghoor	 en	 de	 Horner	 Tennis	
Club.

www.fritscriens.com
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Activiteitenoverzicht	2014
Datum Tijd Activiteit

Zaterdag 15 Maart 13.00 uur
17.00 uur
20.00 uur

Open	Tennisdag
Officiële	opening	van	het	tennispark
Feestavond

81522	April,	61320	en	27	Mei 09.30	uur KNLTB	Competitie	Dinsdag

111825	April,	91623	en	30	Mei 19.00	uur KNLTB	Competitie	Vrijdagavond

51219	April,	101724	en	31	Mei 13.00 uur KNLTB	Competitie	Zaterdag

61321	April,	111825	Mei	en	1	Juni 10.00 uur KNLTB	Competitie	Zondag

Vanaf	woensdag	16	April 19.30	uur Midweektennis

Vanaf donderdag 15 Mei 19.30	uur Interne competitie

20	t/m	22	Juni Volgens planning Clubkampioenschappen	enkel

11	Juli 19.30	uur Setavond

11	t/m	17	Augustus Volgens planning Molentoernooi

5 September 19.30	uur Invitatietoernooi

12	t/m	14	september Volgens planning Clubkampioenschappen	Dubbel

29	September	t/m	5	Oktober Volgens planning Ooje toernooi

22	November 13.00 uur Snerttoernooi

4	Januari 13.00 uur Nieuwjaarsborrel

Algemene	informatie

Tennis	Vereniging	Napoleon
Website: www.tvnapoleon.nl
E-mail: info@tvnapoleon.nl

Tennispark	de	Galgenberg
Windmolenven 49
6081PJ Haelen
Tel. 0475-480567

Secretariaat:
De Lingst 16
6081 GK Haelen
Tel. 0475-594976

Samenstelling	bestuur
Wiel Vermeulen, voorzitter
Chris Bosch, vice voorzitter
Marit Sijbers, secretaris / ledenadministratie
Huub Melis, penningmeester
Rosemarie Jansen, jeugdcommissie
Harry Muijzers, paviljoencommissie
Earl Pooler, recreatiecommissie
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Dinsdag: Dames Dubbel 35+

 2e klasse

Truus	Huijskens
Annemiek	Huberts
Annelies	Mooren
Jose	op	‘t	Veld
Ans	Sliepen
Rinie	Walraven
 

Janny	Swartjes
Joop	Hoogland
Olga van der Hoeven
Ans	Pubben
Rinie Mouthaan
 

Toos	Hendrix
Marij Olivier
Attie	van	Zeben
Nellie	Korsten
Tilly	Slabbers
Mia	Joosten
Els	Puts

Dina	Oosse
Anke	vd	Doel
Jo	Hermans
Carin	Joosten
Angelien	Schreurs
 
 

Vrijdagavond: Heren dubbel 17+ (op tijd) Vrijdagavond: Gemengd dubbel 35+

3e klasse 3e klasse

Eric	Thomas
Robert	Cupers
Frank Severens
Patric	Oomens
Dennis	Joosten
Edwin	Wismans
 
 

Frans Lintjens
Koos	van	Hussem
Jos	Janssen
Twan	Houtappels
Paul	Kessels
Leon	Damen
Emiel	Damen
Djim	Hussem

Truus	Huijskens
Walter	Janssens
Jose	op	het	Veld
Silvia vd Sterren
Erik Metsemakers
Hans op het Veld
 

Janette	Delissen
Marlou	van	Galen
Toine	Simons
Jan	Simons
Rian Overdevest
Janet	Splinters
 

Vrijdagavond: Gemengd dubbel 17+ (op tijd)

Anita	Verheijden
Jerome	Sendar
Jack	Sanders
Ronald	Dahlmeijer
Gertie	Lenaers
Petra	Sanders
 
 

Marieke	Peeters
Nicole	Soudant
Huub	Peeters
Twan	van	Dijck
Corine	Cox
Stefan	Cox
 

Leny Hamans
Gonnie	Sillen
Joop	Laarakkers
Susan	Baptist
Mart Huls
Paul	Heynen
 

Wiel	Vermeulen
Sylvia Vermeulen
Corry	Nizet
Tonny	Hofman
Frans v Laarschot
Rene	Timmermans
 

Eric	Wismans
Anita	Claessen
Mariet	Criens
Marit Sijbers
Chantal	Frints
Marc	Bude
Rene Vogels
Thijs	Verstappen

Zaterdag: Gemengd dubbel

35+ Hoofdklasse 35+ 1e klasse 17+ 1e klasse 

Monique	Thomas
Illeke	Nelis
Fred	Joosten
Ruud	Theunissen
Chris	Bosch
 

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

Patrick	Rutten
Noes	Noya
Josine	de	Wild
Monique	Giebels
Reinier	Grimbergen
 

Zaterdag: Heren

17+ 2e klasse 35+ 2e klasse 35+ 2e klasse  50+ 1e klasse 50+ 2e klasse

John	Teeuwen
Frank	Janssen
Mark Reijnen
Rob	Grabert
Roger v Hinsberg
Huub Melis

Robert	Jacobs
Bert	Timmermans
Leon Huijerjans
Eelco Rensink
Vincent	Jansen
 

Theo	Verdonschot
Dennis	Coors
Hub	Dingena
Hans Verdonschot
Wim	Schreurs
Frank	Arts

Jan	Meeuwissen
Martin Meeuwissen
Paul	Beckers
Dick	Giebels
Ton	de	Bruin
 

Boy	Reijnders
Jan	van	Roy
Sef Hofman
Math Smeets
Harry	Geraedts
Wiel	van	Herten

Zondag:

Gemengd	senioren Meiden	t/m	14 Jongens	t/m	14

Ewoud Henderickx
Myrthe Engelen
Inge	Briels
Bente	Jansen
Remco Engelen
Thom	Stemkens

Ellis Verhoeckx
Lonneke	Thomas
Cheyenne	Houkes
Esmee	Nooyen
Kim	Janssen
Elise Sijbers

Gijs	Grimbergen
Youri	van	Bladel
Alec	Heuijerjans
Noah	Bruggink
Jasper	Wismans
Thierry	Vermeulen

Voorjaarscompetitie	2014
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Digitaal	Afhangbord	
In	 navolging	 van	 HTC	 gaan	 we	 bij	 TV	 Napoleon	 
‘afhangen’	mbv	 het	 Digitale	 Afhangbord.	 In	 plaats	 van	
het klassieke afhangbord hangt er in de hal van het nieu-
we	 Paviljoen	 een	 Computeraanraakscherm	 met	 een	
pasjeslezer	om	je	KNLTBpasje	in	te	scannen.

Om	vrij	te	mogen	tennissen	MOET	je	altijd	eerst	samen	met	
alle	medespelers	digitaal	afhangen	met	de	KNLTBpasjes.
Dat	KNLTBpasje	moet	je	dus	altijd	bij	je	hebben	–	je	hebt	
het trouwens ook nodig om de poort te kunnen openen 
en	 om	 het	 Paviljoen	 binnen	 te	 kunnen	 gaan.	 Zowel	 de	
toegangspoort als de hoofdingang worden voorzien van 
een elektronisch slot met een pasjes-toegangscontrole-
systeem.

Het voert te ver om hier een complete instructie weer te 
geven,	maar	die	staat	wel	op	onze	website.	Zie	daar	het	bestand	“Afhangbord		Handleiding	afhangen	
voor	leden”	Hieronder	volgen	2	globale	schema’s	voor	de	beide	meest	gangbare	gebruikersopties.

Praktisch	 kunnen	 2	 spelers	 voor	
een	 half	 uur	 afhangen;	 4	 spelers	
kunnen voor een uur afhangen. 
De	 meeste	 oudHTCleden	 zijn	
hier	 al	mee	bekend,	 en	 kunnen/
zullen je op weg helpen.

Harry Muijzers

Introductieregeling:
Iemand	die	geen	lid	is	van	onze	vereniging,	mag	hooguit	éénmaal	per	maand	en	maximaal	drie	keer	per	
seizoen	geïntroduceerd	worden.	Nietleden	kunnen	met	een	tijdelijke ledenpas terecht om te tennissen.

Deze	dient	vooraf telefonisch te worden besteld bij een van onderstaande adressen:

Wiel	Vermeulen,		 Statenlaan	8,		 6085	AR	Horn.		 Tel.0475581545
Marit	Sijbers,		 De	Lingst	16,		 6081	GK	Haelen.		 Tel.	0475594976
Harry	Muijzers,		 Kloppeven	36,		6085	DN	Horn.		 Tel.	0475589094

De	tijdelijke	ledenpas	voor	introducés	kost	€	7,50	en	tevens	wordt	een	borgsom	gevraagd	van	€	10,00.	Na	
het	inleveren	van	de	tijdelijke	ledenpas	krijgt	u	de	borgsom	retour.	De	tijdelijk	ledenpas	dient	binnen	24	
uur ingeleverd te zijn bij het afhaaladres.

Introducés	hebben geen speelrecht als alle banen bezet zijn en dienen in dat geval te wachten tot er 
een	baan	vrij	komt!

Het introducerende lid is verantwoordelijk	voor	de	gedragingen	van	zijn/haar	introducé!
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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	alcoholverkoop)	moet	dus	minstens	een	 IVAcertificaat	 hebben,	of	 
anders	een	reguliere	Drank	&	Horecaopleiding.	
Met	andere	woorden:	Zonder	IVAcertificaat	(of	beter)	mag	je	dus	(alleen)	geen	bardiensten	met	alcohol
verkoop draaien.

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.
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.

Je	hoeft	slechts	éénmaal	het	IVAcertificaat	te	behalen	–	dus	diegenen	die	dat	de	afgelopen	jaren	in	Horn	al	
behaald hebben, hoeven dit nu niet opnieuw te doen.

NOC*NSF	heeft	samen	met	de	KNVB,	KNHB,	het	Watersportverbond,	de	KNKV	en	KNLTB	gewerkt	aan	een	IVA
training,	die	sportverenigingen	vanaf	14	december	2009	gratis	online	wordt	aangeboden	via	de	websites	van	
de	genoemde	bonden	en	NOC*NSF	op	www.nocnsf.nl/IVA	.	

Hoe werkt deze online IVA? 
Op	de	website	http://www.nocnsf.nl/IVA	staat	wat	een	barvrijwilliger	moet	weten	om	verantwoord	alcohol	
te	 kunnen	 schenken.	Wanneer	de	barvrijwilliger	deze	 informatie	 tot	 zich	heeft	genomen	wordt	 zijn	 kennis	
getoetst	d.m.v.	een	test	van	20	vragen.	Bij	het	succesvol	afronden	van	de	test	kan	de	barvrijwilliger	direct	een	
certificaat	uitprinten	en	krijgt	hij	er	bovendien	nog	1	gemaild.	

Gebruik	bij	deze	online	IVAtraining	de	volgende	gegevens:
•	 email	adres	barverantwoordelijke:	h.geraedts@home.nl
•	 Naam	vereniging	=	Tennis	Vereniging	Napoleon
•	 Bond	=	KNLTB
•	 Plaats	vereniging	=	Haelen
•	 Naam	barverantwoordelijke	=	H.	Geraedts

Namens	het	bestuur	en	de	Paviljoencommissie.
Harry Muijzers

Alle	sponsoren
•	 Le-Bon
•	 PGB	Moving
•	 Toerkoop	reisbureau
•	 Bloemenhuis	Clerkx
•	 Stip	Interieurarchitecten
•	 Tekstbureau	Tekstgoed.nl
•	 OrthomanuelePraktijk		 	

Oosterbosch
•	 Supermarkt	Vermeulen
•	 Peters	Rubber	&	Plastics
•	 Cohose
•	 Webshirt	Company
•	 Liston	Textieldrukkerij	BV
•	 Viltoonen	Installaties	BV

•	 Jozef	Verhoeven		 	
Metaalrecycling

•	 Autoservice	‘t	Heukske
•	 Fysio	Haelen
•	 Spierings	Optiek
•	 Hendrikx2wielers
•	 Hendrickx	Loonwerk
•	 Pom	Lai
•	 RoDrie	Ventilatietechniek
•	 Volvo	Rutten
•	 Geelen	Counterflow
•	 Opbroek		 	

Auto-	en	Metaalrecycling
•	 De	Postkoets

•	 Menten	Hilkens	BV
•	 Hanssen
•	 Marina	Oolderhuuske
•	 Tennis	Time	Academy	 	

(TTA)
•	 Bouwbedrijf	Jongen
•	 Rabobank
•	 Aann.	Louis	Scheepers
•	 Evers
•	 Sport	en	Recreatie		 	

Reuver	BV
•	 Cox	en	Co
•	 Zaal/Kegelbanen	Briels
•	 Correct
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Onderhoud	smashcourt	tennisbanen	TV	Napoleon
In Maastricht en in Molenhoek wordt naar alle te-
vredenheid	 al	 10	 jaar	 getennist	 op	 SmashCourt	
tennisbanen. Op grond van ervaringen van deze 
verenigingen is in het verleden door experts van 
Horner	Tennis	Club	en	TV	Aldenghoor	gekozen	voor	
SmashCourt.	
Het	 park	 is	 gebouwd	 door	 Tennisbouw.nl	 die	 
gecertificeerd	 is	 voor	het	aanleggen	van	Smash-
Court.	De	tennisbanen	zijn	opgebouwd	uit	ca.	10	
cm	lava,	40	cm	vulzand	en	een	hoogpolige	kunst-
stof tapijt die grotendeels opgevuld is met een 
keramische	korrel,	infill	genaamd.	
Tussen	de	 lava	en	het	vulzand	zijn	op	een	onder-
linge	afstand	van	4	meter	drainageleidingen	aan
gebracht, waardoor het regenwater snel en ade-
quaat afgevoerd wordt naar een vijver, die achter 
de geluidswal is geplaatst

•	SmashCourt	is	dé	ideale	tennisbaan	die	het	hele	
jaar bespeelbaar is. Met de speltechnische ei-
genschappen en de uitstraling van gravel. Een 
baan die weinig onderhoud vergt.

•	De	 kracht van SmashCourt schuilt in een gravel
kleurige stabiliteitsmat met een keramische top-
laag waarop spelers perfect kunnen glijden en 
bewegen.

Het	tapijt	moet	steeds	goed	gevuld	zijn	met	de	keramische	korrel	teneinde	te	voorkómen	dat	de	pool	gaat	
buigen/breken	waardoor	de	levensduur	van	de	SmaschCourt	bekort	wordt.	De	vulling	moet	geregeld	ge-
controleerd en eventueel bijgevuld worden.

Tweewekelijks	wordt	met	een	zware	driehoeksborstel,	die	voortbewogen	wordt	met	ons	eigen	tractortje:
•	Nieuw	opgebrachte	keramische	korrel	homogeen	verdeeld	over	de	tennisbanen;	voornamelijk	in	de	buurt	

van de serveerlijnen;
•	Het	eventueel	gevormde	onkruid,	mos	en	algen	mechanisch	bestreden.	

Ook	bij	SmashCourt	blijft	de	regel	van	kracht	dat	de	keramische	korrel	op	alle	tennisbanen	na	elke	wedstrijd	
gelijkmatig verdeeld moet worden met behulp van de sleepnetten.
•	Het	slepen	geschiedt	door	in	cirkels	te	wandelen	van	buiten	naar	het	midden;
•	Bijzonder	veel	aandacht	vergt	de	SmashCourt	buiten	de	lijnen	omdat	daar	het	risico	voor	mos/algengroei	

het grootst. Slepen is ook buiten de lijnen vereist. Zie tekening 

Let	op	de	aanwijzingen	die	naast	het	afhangbord	en	 in	de	buurt	van	de	sleepnetten	geplaatst	zijn.	Geef	
deze informatie door aan al je tennisvrienden zodat de accommodatiecommissie geen verhoogde frequen-
tie	hoeft	toe	te	passen	voor	het	verwijderen	van	mos/algen	of	onkruid.	Het	bestuur	vraagt	nadrukkelijk	jullie	
medewerking hiervoor.

Het	vegen	van	de	banen	na	elke	wedstrijd.	steeds	naar	het	
midden	toe	en	ook	tussen	de	banen.	(Het	vegen	tussen/buiten	
de	banen	is	van	belang	om	de	mos-	en	algengroei	te	remmen/
voorkomen).

MIDWEEKTENNIS
Vanaf 16 april is er iedere woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur Midweektennis. Tennissen zonder 
vooraf een afspraak te maken.

De opzet van het midweektennis is dat ieder lid tennist met iedereen (ongeacht speelsterkte). 
Door middel van rackets trekken worden aanwezigen door iemand van de recreatiecommissie op de 
baan gezet en kan men gaan spelen. Om de 30 minuten wordt er gewisseld.
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Beste	jeugdleden
Het nieuwe park is klaar… Hopelijk hebben jullie weer veel zin om te tennissen. Sommigen zullen de tennis-
attributen weer in een of andere kast moeten gaan zoeken, anderen kunnen alles wat ze tijdens de winter-
training hebben geleerd nu laten zien. Hoe dan ook, vanaf zaterdag 15 maart kunnen we allemaal weer de 
baan op.

Mocht je nog meer willen weten, van het een of het ander, kijk dan op de website van onze vereniging:  
www.tvnapoleon.nl.	Hier	kun	je	meer	informatie	vinden.	Tevens	vind	je	hier	regelmatig	foto’s	van	de	activi
teiten	terug.	Neem	dus	regelmatig	een	kijkje	op	de	site!

Informatie gaat hoofdzakelijk via de mail. Zorg ervoor dat wij beschikken over een juist e-mailadres. Meld 
eventuele	wijzigingen	bij	de	ledenadministratie	of	via	jeugdcommissie@tvnapoleon.nl

De	trainingen	worden	ook	dit	jaar	verzorgd	door	Tennis	Time	Academy.	De	trainingen	vinden	plaats	op	de	
maandag,	dinsdag,	donderdag	en	de	vrijdag.	De	trainingsindeling	kun	je	vinden	op	onze	site.	

De	jeugdcommissie.	
________________________________________________________________________________________________________

Leden van de jeugdcommissie

Voorzitter : Commissieleden: 
Rosemarie	Jansen	 Hilde	Clout	 Edwin	Wismans	 Bente	Janssen	 Inge	Briels
Frankeven	25	 Bergerweg	9	 Eglantier	17	 Laagveld	10	 Sportparklaan	6
6085	DB	Horn	 6085	AS	Horn	 6081	CJ	Haelen	 6085	EL	Horn	 6085	AP	Horn
tel:	0475582560	 tel.:	0475582366	 tel:	0475214666	 tel:	0475582844		 tel	:	04754304420

Wil	je	iets	voor	de	club	betekenen	en	wil	je	iets	met	kinderen	doen,	sluit	je	bij	ons	aan.	Kom	op,	vele	handen	
maken	licht	werk.	Dus…lijkt	het	je	leuk….je	bent	van	Harte	Welkom	!

Post	bestemd	voor	de	jeugdcommissie	kun	je	verzenden	naar:	jeugdcommissie@tvnapoleon.nl.	

Het	aanmelden	en	afmelden	als	lid	moet	via	het	betreffende	formulier	op	onze	website.	Afmelden	moet	vóór	
1 januari van het betreffende verenigingsjaar.

Ouders
een groep mensen die niet weg te denken is; dit geldt ook bij het tennisgebeuren. Ouders zijn belangrijk om 
hun	kinderen	te	motiveren	maar	ook	om	hun	kinderen	te	stimuleren	om	aan	de	diverse	activiteiten	van	TV	
Napoleon	mee	te	doen.	Dit	geldt	zeker	voor	de	jonge	leden.

Ook	wij	als	jeugdcommissie	hebben	uw	hulp	nodig!

Denk	maar	aan	het	spelen	van	de	competitie.	Uw	kinderen	zullen	vervoerd	moeten	worden	bij	uitwedstri-
jden, maar ook bij thuiswedstrijden is de aanwezigheid van ouders niet weg te denken. Voor wat betreft het 
tellen van wedstrijden bij de oranje- rood spelers tijdens de clubkampioenschappen, bij de competitie en bij 
nog	meer	van	deze	activiteiten,	kunnen	wij	niet	zonder	uw	hulp.	Bent	u	die	ouder	die	het	leuk	vindt	om	bij	de	
genoemde	activiteiten	een	helpende	hand	te	bieden…	laat	het	ons	dan	weten!!

Misschien	vindt	u	het	wel	leuk	om	als	lid	binnen	de	commissie	actief	mee	te	denken.	Wij	kunnen	uw	hulp	ge-
bruiken!	Spreek	gerust	één	van	onze	jeugdcommissieleden	aan.	Er	is	altijd	iemand	aanwezig	bij	de	diverse	
activiteiten. Ook als u niets begrijpt van de tennissport maar het wel wilt leren, geef een seintje.
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15 maart            Opening park met tennisclinic 13.00 – 14.30 uur  
  
29 maart  Teambuildingsmorgen   09.30 – 11.00 uur 
6   april  Start zondag competitie         10.00 uur 
25 april  Verenigingendag Basisschool 09.00 – 15.00 uur 
17  mei  Vroege vogeltoernooi   08.00 – 11.30 uur 
20 t/m 22 juni Clubkampioensch. Single           hele dag vanaf 9.00  
                                                                            vrijdag vanaf 16.00 
22 juni   BBQ      18.00 uur 
5   juli    Invitatietoernooi v.a. brugklas 19.30 – 22.30 uur 
 

14 juli t/m 22 augustus zomervakantie 
 
12 t/m 14 sept Clubkampioensch. Dubbel/mix hele dag vanaf 9.00 
                                                                             vrijdag vanaf 16.00 
13 sept.  Beginnerstoernooi   14.00 - 16.00 uur 
13 sept.  Kienen     19.00 – 21.00 uur 
13 sept.  Midnight tennis    21.15 - 23.00 uur 
21-22 okt          Herfstkamp                                 hele dag 
31 okt.  Halloween                      19.00 – 22.30.00 uur 
 
 
 
 

 

Kalender	2014

15	maart		 Opening	park	met	tennisclinic		 13.00	–	14.30	uur

29	maart		 Teambuildingsmorgen		 09.30	–	11.00	uur

6	april		 Start	zondag	competitie		 10.00	uur

25	april		 Verenigingendag	Basisschool		 09.00	–	15.00	uur

17	mei		 Vroege	vogeltoernooi		 08.00	–	11.30	uur

20	t/m	22	juni		 Clubkampioenschappen	Single		 hele	dag	vanaf	9.00

	 	 vrijdag	vanaf	16.00

22	juni		 BBQ		 18.00	uur

5	juli		 Invitatietoernooi	v.a.	brugklas		 19.30	–	22.30	uur

14	juli	t/m	22	augustus	zomervakantie

12	t/m	14	sept		 Clubkampioenschappen	Dubbel/mix		 hele	dag	vanaf	9.00

	 	 vrijdag	vanaf	16.00

13	sept.		 Beginnerstoernooi		 14.00	-	16.00	uur

13	sept.		 Kienen		 19.00	–	21.00	uur

13	sept.		 Midnight	tennis		 21.15	-	23.00	uur

21-22	okt		 Herfstkamp		 hele	dag

31	okt.		 Halloween		 19.00	–	22.30	uur

tennis
kids
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