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Beste tennisvrienden
Inmiddels bestaat onze tennis vereniging Napoleon anderhalf jaar en kunnen we allen trots zijn op ons nieuw
regenbestendig tennispark, op de gerealiseerde juridische fusie, op ons volledig modern, digitaal ingericht paviljoen en op de continuïteit van ons Molentoernooi.
1. Het tennispark met acht SmashCourt tennisbanen,
3. Allen die ik gesproken heb (van eigen vereniging
dat centraal is gelegen tussen de kerkdorpen Horn
en bezoekende verenigingen) zijn ontzettend veren Haelen, is bij iedereen goed in de smaak gevalrast over de inrichting van ons paviljoen. Niet allen. Het lijkt erg veel op gravel ofschoon sommigen
leen de fysieke conditie die onlangs nog uitgebremelden dat de bal iets minder stuit dan op gravel.
id is met een heuse koffiecorner, maar vooral de
Oefening baart kunst. Toch?
digitale ondersteuning. Te denken valt aan de nu
goedwerkende digitale toegang op de toegangOok is gebleken dat het regenwater uitstekend en
spoort en de hoofdingang, bardienstplanner, WIFI
snel afgevoerd wordt naar de duurzame infiltratievi(voor het afhangbord en voor telefonisch internet),
jver. De tennisbanen zijn in staat om het water van
weggeefkluis, sleutelkluis in de hal, pinautomaat,
forse regenbuien direct af te voeren. De banen zijn
AED, video- en audio apparatuur, videoreclame
regenbestendig. Nu nog de tennissers.
van sponsoren, etc.
Voorts verneem ik dat de spelers hinder ervaren
van de wind omdat het park nauwelijks beschutting heeft aan de noordwest zijde. In overleg met
gemeente is het hekwerk mechanisch versterkt
(aan de Noordzijde van kooi 1 en tussen de kooien)
waardoor winddoeken geplaatst kunnen worden.
De borders bleken afgelopen jaar minder regenbestendig. Door de ondergrond van de borders
te vervangen door goed doorlatende grond is onlangs gebleken dat de permeabiliteit van de borders redelijk is. Ook de border voor het terras, waar
ook het regenwater van het terras naar toevloeit,
bleek het regenwater onlangs van een heuse stortbui (33 mm) binnen 16 uur af te voeren.
2. Van iedereen verneem ik lovende berichten dat
enkele jaren geleden besloten is om een juridische
fusie te realiseren tussen Horner TC en TV Aldenghoor. Het is een grote familie geworden. We mogen trots zijn dat wij zelf het initiatief hebben genomen om te fuseren.
Nu de gemeente haar financiële problemen afwentelt op o.a. muziek- en sportverenigingen zullen onze zusterverenigingen wellicht in de toekomst
genoodzaakt worden om te fuseren. Een aantal
tennisverenigingen in Leudal is namelijk al medegedeeld dat zij te veel tennisbanen hebben en
zelf voor de onderhoudskosten moeten opdraven
of de ”overtollige” tennisbaan moeten saneren.
In dit kader ben ik door Synthese (een gemeentelijke organisatie) gevraagd om een presentatie te
geven voor alle Leudalse sportverenigingen over
het gelopen fusieproces.Daarvóór heb ik – op verzoek van KNLTB - een meer uitgebreide presentatie
gegeven voor alle voorzitters van tennisverenigingen in Limburg
De fusie – samen met het nieuwe tennispark – heeft
er toe geleid dat ons ledental is toegenomen van
320 naar bijna 400 leden (ofschoon vorig jaar ons
ledental piekte op 420).
Het werven van nieuwe leden is minder moeilijk
dan het behouden van nieuwe leden. Sommigen
van ons hebben cursussen van de KNLTB gevolgd
hoe wij als vereniging ons beleid daarin kunnen
verbeteren. Het zoeken naar en het aanstellen van
een buddy (die bijv. aanspeelavonden organiseert
met bestaande leden) kan mogelijk een positieve
wending geven. Wie voelt zich geroepen?
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4. De Molentoernooi commissie heeft weer alle zeilen
bijgezet om het 41ste Molentoernooi met Bouwbedrijven Jongen als hoofdsponsor te kunnen
continueren op ons nieuwe tennispark. We kunnen
stellen dat het toernooi bijzonder geslaagd was
omdat er voortreffelijk weer heerste en omdat een
record aantal deelnemers, in totaal meer dan 360
wedstrijden mochten spelen. Graag wil ik het jeugdige, getalenteerde commissieteam bedanken
door (o.a. behendig te opereren met de moderne
sociale media) een recordaantal deelnemers (van
deze eeuw) naar ons tennispark van TV Napoleon
te lokken.
Ook alle andere commissieleden (zoals de paviljoen-,
sponsor- en accommodatiecommissie) en vrijwilligers
aan de bar en in de keuken hebben zich tomeloos ingezet om dit toernooi weer te laten slagen. Hartelijk
dank! Jammer dat de wespen ons bleven plagen.
Naar de toekomst toe liggen er nog een aantal projecten te wachten op ons.
• Uitbreiding van het aantal zonnepanelen. Jaarlijks
wordt ca. 20.000 KWh (€ 5000) verbruikt aan stroom.
Door aanschaf van ca. 80 zonnepanelen kunnen
deze kosten ons bespaard blijven. De stroom wordt
nu al ingekocht bij Sportstroom die zonder winstbejag opereert. Tevens zijn we met hen in overleg
voor begeleiding van de aanschaf van zonnepanelen.
• Aanschaf van een tussenwand tussen bestuurs
ruimte en het horecagedeelte.
• Windafscherming op terras. Overleg met drankleverancier loopt al.
• Inrichting van een speelhoek voor de kids. Een inventarisatie van de risico’s die daarmee gepaard
gaan worden afgezet tegen aansprakelijkheid die
het bestuur kan lopen. Betreden op eigen risico zoals andere sportverenigingen dit toepassen lijkt me
risicoloos en gemakkelijk uitvoerbaar. De Molen
toernooi commissie heeft al een voorbeeld gegeven. Wellicht kan scouting -tegen betaling– iets
voor ons bouwen.
Met sportieve groet, Wiel.

Voorjaarscompetitie TV Napoleon
Dit jaar heeft de tennisclub TV Napoleon met 25 teams deelgenomen aan de KNLTB voorjaarscompetitie. In
deze competitie spelen teams op de dinsdagmorgen (dames dubbel competitie), vrijdagavond (heren dubbel
en gemengd dubbel competitie), zaterdagmiddag (heren en gemengd dubbel competitie) en op de zondag
(landelijke competitie en jeugd).
De teams spelen ieder in hun eigen klasse, gebaseerd op de speelsterktes van de spelers. Zodoende speelt ieder
op zijn eigen niveau wedstrijden.
TV Napoleon had dit jaar 3 teams in de hoofdklasse, het hoogste niveau wat in de voorjaarscompetitie mogelijk
is. Deze teams kwamen uit in het gemengddubbel 17+, gemengddubbel 35+ en herendubbel 50+. Het is mooi
om te zien dat de fusie van de voormalige tennisclubs uit Horn en Haelen dit mogelijk maakt. Ook door het aantal teams is het op competitiedagen een gezellige drukte. En dan is het leuk om wedstrijden te spelen.
Ook dit jaar is er een team kampioen geworden, namelijk het landelijke team op de zondag spelende in de 7e
klasse. De spelers in dit team zijn Inge Briels, Bente Jansen, Rafke van Dijck, Thom Stemkens en Ewoud Henderickx.
Zie de foto hieronder van het kampioensteam!
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Het Molentoernooi
De mussen vielen van het dak bij de start van het
41e Molentoernooi. Als gevolg van een luxeprobleem, een geweldig groot aantal inschrijvingen, zijn
we op de zondag voorafgaande aan de toernooiweek begonnen en wel met 48 wedstrijden op deze
dag. Het aantal inschrijvingen bedroeg 257 inschrijvingen, 250 spelers verdeeld over 42 categorieën
met 378 te spelen partijen
Op maandag tot en met vrijdag zijn er wedstrijden
gespeeld vanaf het middaguur tot in de zeer vroege
ochtend. Het weekend van 15 en 16 augustus is er
om 9 uur gestart en zijn de hele dag volop wedstrijden gespeeld. Helaas waren de weergoden ons
op zaterdag niet goed gezind en zijn we uitgeweken naar de binnenbanen van Dennenmarken en
Wessem.
De feestavond op zaterdag had een moeilijke start maar werd uiteindelijk toch een daverend succes. Spelers kwamen gelukkig na hun wedstrijd in Wessem of Dennenmarken nog terug naar het thuishonk en hebben gefeest tot
in de vroege uurtjes. Ook de jeugd was in grote getale aanwezig.
De campinggasten waren ook dit jaar weer zeer enthousiast. Nieuw
dit jaar waren een springkussen voor onze kids, een klimtoren en een
tennistafel. Hiervan is volop gebruik gemaakt.
Een woord van dank is zeker op zijn plaats voor de scouting van
Horn en voor Lillian Schreurs, die ons park prachtig versierd hebben.
De Paviljoencommissie heeft zichzelf overtroffen met het dagelijks
maken van heerlijke hapjes voor alle spelers. Ook de toeschouwers
werden hierbij niet vergeten. Een grote pluim.
Ook voor de interne mens is volop gezorgd, mosselwagen, onze Aziatische vriend en een overheerlijk barbecue, verzorgd door leden
van TV Napoleon.
Als afsluiting werd de Toernooicommissie verrast met een heerlijk
etentje, verzorgd door de dames van de Paviljoencommissie. Hartstikke bedankt.
De Molentoernooicommissie.
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Clubkampioenschappen
In de week van 15 t/m 21 juni zijn de clubkampioenschappen enkel gespeeld. Helaas deden er niet zoveel
deelnemers mee aan deze kampioenschappen maar ondanks de geringe deelname zijn er spannende en leuke
wedstrijden gespeeld.
De opzet van het kampioenschap is zo gedaan dat de deelnemers in poules of afvalschema spelen tegen tegenstanders van gelijke sterkte. De winnaars in de verschillende categorieën zijn:
Heren Enkel Open:

1e
2e

John Teeuwen
Amir Khodaie

Heren Enkel Open Nummers 2.

1e
2e

Frank Janssen
Leon Heuijerjans, Leon

Heren Enkel

1e
2e

Sander Janssen
Jerome Sendar

Op de foto zien we de finalisten van de Heren Enkel Open, John Teeuwen en Amir Khodaie

De clubkampioenschappen dubbel en gemengd dubbel zijn gespeeld in de week van 24 t/m 30 augustus. De
heren hebben in 2 poules gespeeld (ingedeeld op sterkte). Daarnaast zijn de dames en gemengdubbel ieder in 1
poule gespeeld. De kampioenen in de diverse categorieën zijn
Heren Dubbel-A

1.
2.

John Teeuwen-Amir Khodaie
Léon Heuijerjans-Frank Geelen

Heren Dubbel-B

1.
2.

Walter Janssens-Erik Metsemakers
Sander Jansen-Karel van der Velden

Dames Dubbel

1.
2.

Marly van Hinsberg-Carina van Zuijlen
Illeke Nelis-Marga Oosterbosch

Gemengd Dubbel

1.
2.

Amir Khodaie-Illeke Nelis
Antal Kremers-Marlies Cremers
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Najaarscompetitie
In vergelijking met vorig jaar hebben zich in 2015 12 teams ingeschreven in de najaarscompetitie, 3teams
meer dan vorig jaar. Bij TV Napoleon hebben we op de vrijdagavond 4 gemengde teams en 3 heren
teams. Op de zaterdag 2 heren teams en op de zondag 2 gemengde teams en een jeugdteam.
Een wijziging t.o.v. vorige jaren is dat er alleen nog 17+ competitie gespeeld wordt. Uit onderzoek door
de KNLTB is gebleken dat er bijna geen verschillen waren op het gebied van leeftijd was in de 17+ en 35+
competitiesoorten in het najaar. Om versnippering – en daarmee de kans op grotere reisafstanden – te
voorkomen, is er in 2015 voor gekozen alleen 17+ aanbieden. Of dit zo uitpakt als de bond verwacht zullen
we na de competitie weten.
Een andere wijziging in het reglement is dat in de avondcompetities een wedstrijdtiebreak (10 punten) als
vervangende beslissende (derde) set wordt gespeeld.
De speeldata van de najaarscompetitie zijn:
Speeldagen
WEEK

37

38

39

40

41

42

43

VRIJDAG

11-sep

18-sep

25-sep

2-okt

11-okt

16-okt

23-okt

ZATERDAG

12-sep

19-sep

26-sep

3-okt

12-okt

17-okt

24-okt

ZONDAG

13-sep

20-sep

27-sep

4-okt

13-okt

18-okt

25-okt

De teamsamenstelling van de teams van TV Napoleon staan in het onderstaande overzicht.
Vrijdagavond competitie gemengddubbel
Gemend dubbel 17+
Hoofdklasse TVN 1 1602

Gemengd dubbel 17+ TVN
2e klasseTVN 2 1714

Gemengd dubbel 17+ 2e
klasse TVN 3 1707

Gemengd Dubbel 17+ 3e
klasseTVN 4 1751

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

Marly van Hinsberg
Walter Janssens
Jose Op het Veld
Silvia van der Sterren
Erik Metsemakers
Hans op het Veld

Janette Delissen
Marlou van Galen
Toine Simons
Rian Overdevest
Janet Splinters

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

Vrijdagavond competitie herendubbel
Herendubbel 17+ (2e klasse) TVN
1 4062

Herendubbel 17+ (2e klasse) TVN2 4061

Heren Dubbel 17+ (3e klasse) TVN
3 4097

Dennis Meeuwissen
Antal Kreemers
Marcel Heymans
Ralph Bongaerts
Luc Simons
Frank Poels

Frank Ickenroth
Paul van de Sterren
Will Smeets
Ron Verstappen
Eric Stemkens

Eric Thomas
Robert Cupers
Frank Severens
Dennis Joosten
Edwin Wismans
Karel van der Velden

Zaterdag competitie
Heren 17+ 2e klasse TVN 1 2032

Heren dubbel 17+ 3e klasse TVN 1 2863

John Teeuwen
Frank Janssen
Mark Reijnen
Roger van Hinsberg
Patrick Rutten

Martin Meeuwissen
Jan Meeuwissen
Paul Beckers
Dick Giebels
Ton de Bruin
Gerard Kockelkoren
Huub Melis

Zondagcompetitie:
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Gemengd Senioren 3e klasse TVN
1 0835

Gemengd senioren 4e klasseTVN 2 0859

Gemengd t/m 14 jaar 4e klasse
TVN 1 7207

Inge Briels
Bente Jansen
Thom Stemkens
Ewoud Henderickx
Rafke van Dijck

Mitch Cuypers
Loek Arts
Roy Vogels
Esmee Nooyen
Paulien Puts
Rianne Thomas
Rachelle Golsteijn

Jasper Wismans
Thomas van Bladel
Noah Bruggink
Cheyenne Houkes
Lonneke Thomas

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 .
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.
4. De Bardienstenplanner, waar alle senioren zelf hun diensten inroosteren
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“Samen tellen & samen sluiten.”
De kantinedienst maakt bij het einde van de dienst de kas op, doet de opbrengst en de pintransactiebon in de afstort-enveloppe, en vult die enveloppe in.
Die enveloppe wordt daarna in de kluis gedeponeerd.
Na 1,5 jaar werd het tijd voor een verbeterde versie van de afstort-enveloppe.
De nieuwe afstort-enveloppe is in een paar gedeeltes verdeeld:

•
•
•
•

de rode vakken - die door de kantinedienst moeten worden ingevuld
de groene vakken - voor de controle door iemand anders (bv laatste gast)
een blauw vakje voor opmerkingen
een paars vakje voor de controle door de Paviljoen-commissie

Het is een ongeschreven regel dat de laatste gast(en) samen met de bardienst afsluiten.
We vragen die laatste gast(en) om vanaf nu ook even de afstort-enveloppe even te controleren.
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LEDENWERFACTIE:
Ieder lid dat een nieuw lid* werft,
krijgt een consumptiekaart cadeau!
Ga naar de website voor meer informatie
*Nog geen lid geweest van TV Napoleon

AGENDA NAJAAR 2015
26/27 oktober: Jeugdkamp
31 oktober: Halloweentennis voor de jeugd
2 t/m 8 november: Ooje-toernooi
14 november: Snerttoernooi
26 november: Algemene Jaarvergadering

NIEUWE VRIJWILLIGERS GEZOCHT
We zijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de Jeugdcommissie
en voor de Paviljoencommissie. Interesse, of meer informatie nodig, neem
dan contact op via jeugdcommissie@tvnapoleon.nl of pc@tvnapoleon.nl
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Jeugdcommissie TV Napoleon
Natuurlijk moet er ook ruimte voor de jeugd zijn in het nieuwe Bonapartje. In het voorjaar zijn we met de Worldtour Rood
en Oranje begonnen en 3 jeugdteams hebben op zondag met de competitie meegedaan. Geen kampioenen, maar
wel mooie wedstrijden gezien hoor. Maar naast dit enthousiasme hebben we ook activiteiten willen organiseren als
jeugdcommissie, waar zo weinig opgaves voor gekomen zijn, dat we ze afgelast hebben. Zo was er het openingstoernooi en het vroege vogel toernooi. Helaas.
Op 5 september heeft het eerste Ouder-Kind toernooi plaatsgevonden, waar dertien jeugdleden zich met pa of ma of
opa voor hadden aangemeld. Het was een heel gezellige middag (waar gelukkig wel genoeg animo voor was); het
wordt vast een heel gezellige dag.
De Worldtour in het najaar hebben we wederom een vol rood en oranje team en tevens 1 mix jeugdteam tot en met 14
jaar.
De jeugdcommissie zelf bestaat momenteel nog uit 5 mensen, te weten Sharon Lintjens, Inge Briels, Bente Jansen, Martijn Groeneveld en Edwin Wismans. Maar twee leden , Inge Briels en Bente Janssen aangegeven dat ze door de drukte
met afstuderen en werk geen tijd meer hebben om de werkzaamheden in de jeugdcommissie voort te zetten. Dat
begrijpen we natuurlijk, maar tegelijkertijd is het daarmee wel duidelijk dat de Jeugdcommissie echt aangevuld moet
worden met enkele enthousiaste leden. Dus als je je in wilt zetten voor de jeugd, de toekomst van de vereniging, meld
je even aan bij een van de jeugdcommissieleden. Je bent meer dan welkom.

Jeugd
clubkampioenschappen
De winnaar bij de grote jeugd was
Youri van Bladel en bij de kleintjes
Oliver Mirek.

Worldtour
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Het ouder/kind-invitatietoernooi.
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