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JAARBOEKJE 2018

Voorwoord van de voorzitter

Tennisvereniging Napoleon kan weer trots terugkijken naar het sportieve 
tennisjaar 2018. Het jaar kenmerkt zich door vele hoogtepunten.

De start van het tennisjaar met het lente-Oojetoernooi dat de plaats innam 
van het alom bekende Oojetoernooi. Drukte van jewelste op het park 
omdat het samenviel met het afhalen van de ledenpasjes. 

Veel teams hebben zich ingeschreven voor de voorjaarscompetitie (16) en 
najaarscompetitie (10). Hulde aan de kampioensteams in de: 

•	Voorjaarscompetitie. Vrijdagavond 3° klas gemengd dubbel 35+ met 
Rian Overdevest als captain

•	Najaarscompetitie. Vrijdagavond 3° gemengd dubbel 17+ met Lotte v.d. 
Velden als captain

Gemiddeld namen 60 leden in 7 of 8 poules deel aan de 12° interne 
competitie die gespeeld werd in 5 rondes. 

De clubkampioenschappen enkel en dubbel die beide afgesloten werden 
met druk bezochte barbecues die verzorgd werden door Leon Briels.

Het 44ste Molentoernooi dat een top bereikte met 237 inschrijvingen in 
42	categorieën.	Op	zaterdag	in	het	finale	weekend	werd	een	speciale	
rolstoelclinic  georganiseerd.

De versterkte (Ron Romeijnders, Antal Kremers en Lotte v.d. Velden) 
jeugdcommissie heeft vele leuke activiteiten georganiseerd die goed 
bezocht werden, zoals Competitie/Worldtour, clubkampioenschappen, 
Ouder-kind toernooi, jeugd play-in.

Gemiddeld werden 10 deelnemers begroet op de 30 Double Trouble 
tennisavonden op de woensdag. Het afsluitend toernooi op de zaterdag 
was weer een groot succes.

Het vaste team van ca. 30 senioren die hun tenniskwaliteiten presenteerden 
op de maandag- en donderdagochtend.

Bovenstaande activiteiten konden alleen maar slagen door een geoliede 
organisatie van de paviljoencommissie. Dank aan de vele vrijwilligers die 
hun diensten inplanden en vervulden. Jammer genoeg vielen er af en 
toe wat gaten in de diensten, maar door extra inzet van de leden van de 
paviljoencommissie konden deze weer gevuld worden.

Veel werk is verricht door bestuur c.s. om als TV Napoleon AVG proof te zijn. 
AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming, een EU wet 
die sinds 25 mei 2018 van kracht is geworden. Blij dat er door de instemming 
van onze leden foto’s op onze site en in de weekbladen geplaatst mogen 
worden.
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Dank aan de leden van de padelcommissie die de offertes analytisch 
beoordeelden	om	tot	een	definitieve	keuze	te	komen	van	een	
padelbouwer. Op het einde van 2018 zijn de gesprekken opgestart met 
de betreffende wethouder van de gemeente Leudal om 2 padelbanen te 
realiseren op ons tennispark.

Lof voor de accommodatiecommissie die zorgde dat de SmashCourt 
banen goed bespeelbaar bleven.  Overigens zijn hoopvolle gesprekken 
gevoerd met afgevaardigden van de gemeente Leudal teneinde het 
groenonderhoud op het park te verbeteren en de uitgedroogde bosschage 
nieuw leven in te blazen.

Veel dank is TV Napoleon verschuldigd aan het bestuur c.s. en alle 
commissieleden die de organisatie van bovengenoemde activiteiten 
hebben begeleid. Bijzonder woord van dank aan penningmeester Huub 
Melis en de voorzitter van de paviljoencommissie Harry Muijzers die conform 
het rooster van aftreden zich terugtrokken als bestuurder. Verheugd hebben 
we René Verhoecks kunnen begroeten als nieuwe penningmeester. 
Denk er eens over na………Er is nog steeds een vacature van voorzitter 
paviljoencommissie.

Groet Wiel, met dank aan Christien Dings voor het opstellen van het 
jaaroverzicht 2018

Vlnr: Vincent Jansen, Wiel Vermeulen, Huub Melis, Wim Engels en Harry Muijzers.
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2018 Overzicht bestuur en commissies TV Napoleon
Bestuur
Voorzitter: Wiel Vermeulen 
Secretaris: Wim Engels 
Penningmeester: Huub Melis 
Jeugdcommissie: vacant 
Paviljoencommissie: Harry Muijzers 
Technische commissie: Vincent Jansen

Secretariaat:
Secretaris: Wim Engels 
Ledenadministratie: Rosemarie Jansen 
PR: Christien Dings 
Websitebeheer: Marit Sijbers

Commissies

Paviljoencommissie: Harry Muijzers (voorzitter), Ronald Daalmeijer, Leon Briels, 
Marieke Peeters, Peter van Dick, Earl Pooler en Marion Barten

Accommodatiecommissie: Wiel Vermeulen (voorzitter), Theo Schaapveld, 
René Vogels, Victor Smeets, Frans Lintjens, René Timmermans en Twan 
Houtappels

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

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

Jeugdcommissie: Edwin Wismans (voorzitter), Martijn Groeneveld en Kirsten 
Sebregts, Antal Kremers Ron Romeijnders en Lotte van der Velden

Sponsorcommissie: Wiel Vermeulen (voorzitter), Ton Beulen en Dennis Joosten

Commissie Molentoernooi: Illeke Nelis (voorzitter), Marga Oosterbosch, Eric 
Stemkens, Marc Reijnen, Will Smeets, Tom Stemkens en Rosemarie Jansen

Commissie Lente-Ooje toernooi: Chris Bosch, Eduard Link, Nathalie Pooler, 
Marion Barten, Christien Dings
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Jaaroverzicht 2018
Januari 2018
In januari telde TV Napoleon 315 leden, waarvan 57 jeugdleden en 258 
senioren.

Tenniskamp
Tennisvereniging Napoleon probeert jaarlijks voor de jeugdleden van de 
basisschool en de brugklas een 2 daags tenniskamp te organiseren. Ook dit 
jaar was er volop animo om deel te nemen. Maar liefst 29 kinderen hadden 
zich opgegeven voor het tenniskamp.

Meike Kremers (11) had een verslagje gemaakt van het kamp:

Wij hebben 3 en 4 januari meegedaan aan het tenniskamp. Bij aankomst 
mochten we zelf een slaapplek zoeken. In een kleedlokaal of in de 
kantine.Daarna gingen we echt met het kamp beginnen. We gingen 
buiten een tennisspel doen. Het waaide zo hard dat de ballen alle 
kanten in vlogen. Omdat het ook nog begon te regenen zijn we naar 
binnen gegaan en hebben we daar allerlei spellen gedaan, zoals 
bottleflip, sjoelen, blikken gooien en suikerklontjes stapelen. Dat was 
heel erg leuk! ’s Avonds werden we in het donker met auto’s naar de 
kerk in Haelen gebracht. We gingen een ABC speurtocht doen. Dat was 
spannend en leuk. Terug in de kantine hebben we een quiz en bingo 
gedaan. En een film gekeken. Daarna gingen we soort van ‘slapen’. 

Op de 2e dag gingen we schaatsen en zwemmen in Maaseik. Dat was 
ook heel leuk. Het was een te gek kamp !!!

Groetjes van Meike.
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Nieuwjaarsmix
Op zaterdag 6 januari om 13.00 uur ging het nieuwe jaar van start met de 
Nieuwjaarsmix. Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk en bedoeld om 
elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen en 2018 samen te starten.

Een 20-tal leden hadden gehoor gegeven aan deze oproep en gelukkig 
was er dit jaar van ijzel geen sprake! Er werd onder aangename 
omstandigheden	gezellig	getennist,	koffie	gedronken	en	met	z’n	allen	
genoten van warme chocomel met slagroom!

Stormschade
Als gevolg van een westerstorm die op 17 januari 
over ons land raasde, werd er schade aangericht 
aan het tennispark. Aan de kerkhofzijde – over 
de gehele lengte - van het park had de wind 
toegeslagen.

Door de extreem hoge windsnelheden op de 
kleine winddoeken waren alle 6 verticale palen 
20 graden verbogen. De schade was tot een 
minimum beperkt gebleven omdat ter plekke 
zijnde tennissers tijdig alarm hadden geslagen.

Met 4 man sterk hadden ze (nog tijdens de 
storm) de doeken afgehaald. Aan de voorzijde 
(parkeerplaats) waren de doeken van de rubbers 
losgeraakt waardoor geen schade was ontstaan.

Bij de omwonenden was gelukkig ook geen 
schade. Ook daar werden de winddoeken 
verwijderd.
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KNLTB.club lanceerde de nieuwe (Bar-)dienstenplanner
De vertrouwde Bardienstplanner op Afhangbord.nl werd eind januari 
vervangen door een nieuwe module in de nieuwe KNLTB.club-omgeving.

(KNLTB.club is de volledig vernieuwde IT-structuur waar de KNLTB alle services 
voor de tennisverenigingen en hun leden heeft ondergebracht: Zowel de 
ledenadministratie, competities etc. etc.).

Februari 2018
Toegang tennispark afgesloten
Door de winterse weersomstandigheden werd op 26 februari de 
toegangspoort tot nader order mechanisch gesloten zodat er niet getennist 
kon worden. 

De trainingen werden voor de hele week geannuleerd.

Maart 2018
Double Trouble
De wekelijkse ‘play-in’ op woensdagavond de “Double Trouble” ging voor 
het eerst dit jaar op 7 maart van start. Van 19.30 tot 21.00 uur kon iedereen 
vanaf 16 jaar mee doen om door middel van rackets trekken in rondes van 
een half uur te dubbelen. Ook dit jaar kon weer gespaard worden voor 
consumpties tijdens de feestelijke afsluiting.

Interne 16+ Mixed – competitie 2018
De interne competitie die afgelopen jaar haar 12e editie kende, ging 
op 8 maart van start. En ook dit jaar was de organisatie in handen van 
Marieke, Eric, Mart en Chris. De competitie is dit jaar wederom verspeeld in 
5 ronden, in 7 of 8 poules (56 tot 64 deelnemers per ronde). En dat dankzij 
de baansoort van het tennispark, die het tennissen gedurende het gehele 
seizoen mogelijk maakt. 

De interne competitie wordt volgens een vast stramien gespeeld. Op tijd (5 
kwartier), 4 teams per poule, de rating alsmede promoveren en degraderen 
na	afloop	van	iedere	ronde	en	juist	dit	laatste	geeft	aan:	het	gaat	ergens	
om. En dat zie je: op de baan wordt om de punten gestreden maar na 
afloop	wordt	er	gezellig	nagepraat.	En	zeker	als	er	veel	partijen	op	een	
avond gepland staan, zit het clubhuis of het terras lekker vol. 

Uitslagen hoogste poule 2018 

2018-01: Will en Illeke 

2018-02: Vincent en Rose-Marie / Rob en Francesca 

2018-03: Vincent en Rose-Marie 

2018-04: Edwin en Marly 

2018-05: Walter en Marga
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Jaarboekje
Op 21 maart 2018 werd het jaarboekje 
2017 uitgegeven. 

Lente-Ooje toernooi
Na 31 Oojetoernooien in het najaar te 
hebben getennist, werd dit jaar op de 
banen van Tennisvereniging Napoleon van 
21 t/m 25 maart het 1e Lente-Oojetoernooi 
gespeeld. Ruim 30 deelnemers van 
Napoleon en verenigingen uit de 
omgeving hadden, verdeeld over vier 
dagen, tegen elkaar getennist.

Nadat de meeste poulewedstrijden op de 
doordeweekse dagen waren verspeeld, 
was het zondag, 25 maart 2018, de 
dag	van	de	halve	finales,	de	finales	en	de	
wedstrijden om de derde en vierde plaats. 
Met een goed gevulde maag van de 
spek met eieren dan wel de zelfgemaakte 
uiensoep, werden onder prachtige 
weersomstandigheden de wedstrijden 
gespeeld.

Na	afloop	van	de	wedstrijden	werden	de	
prijzen uitgereikt door Harrie Sleutels, één 
van de initiatiefnemers van het eerste 
Oojetoernooi dat toen nog in Buggenum 
werd gespeeld. De anekdotes van bijna 35 
jaar geleden waren niet van de lucht.

Voor de spelers waren er leuke prijzen, waarbij 
uiteraard de lente-uien niet ontbraken! 
Afgesproken werd om volgend voorjaar weer 
het Lente-Oojetoernooi te spelen.
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De	finales	van	het	toernooi:

In de A: Roy Vogels en Nellie Korsten wonnen met 9-8 van Jac Smeets en Janet Splinters

In de B: Thieu Ratingen en Dina Oosse wonnen met 9-7 van Theo Hekkens en Susan Baptist

In de C: Patrick Geraedts en Mia Joosten wonnen met 9-7 van Dennis Joosten en Franca 
van Oijen.

In de D: Chris Bosch en Daphne Link wonnen met 7-5 van Harrie Maessen en Francien van 
Horne.

Pasjesavonden
Op 22 en 23 maart konden alle 
leden tussen 19.00 en 20.30 
uur de nieuwe ledenpas in 
het clubgebouw afhalen. De 
ledenpas (2017) moest bij het 
afhalen ingeleverd worden. 
Seniorleden die verplicht 
zijn om in te roosteren voor 
kantine- of andere diensten, 
ontvingen het pasje na 
inroostering. 

Maak kennis met tennis 
Zaterdag 24 maart stond in 
het teken van de jeugd. Zij 
openden vanaf 10.00 uur het 
seizoen met een “knallende” 
verrassing. Tennistrainer Jean 
organiseerde een tennisclinic. 
Onder de aanwezigen werd 
een tennisracket verloot. 
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April 2018
Ook dit zomerseizoen bood 
Tennis Time Academy 
weer een attractief 
trainingsprogramma 
aan voor beginners en 
gevorderden. De trainingen 
startten in de eerste week 
van april.

Ook werd in april weer 
gestart met de worldtour 
voor de kids en de jeugd 
play-in

Heren play-in
Van april t/m oktober 
werd er weer een Heren 
play-in op dinsdagavond 
georganiseerd van 19.30 tot 
21:30 uur. 

Padel
Op de ledenvergadering van 2017 werd door Harry Geraedts incl. 5 andere 
leden een voorstel gedaan om te onderzoeken of Padel bij TV Napoleon 
geïntroduceerd kan worden. Ondertussen werd een werkgroep bij TV 
Napoleon gevormd waaronder (Harry Geraedts, Mariet Vermeulen, Theo 
Hekkens, Dick Giebels, Peter van Dick en Dennis Joosten). Eind april werden 
de informatieve gesprekken met Padel banen bouwers afgerond.

Padel is een combinatie van tennis en squash. Je speelt het 2 tegen 2 op 
een baan met 4 glazen wanden.

Voor alle leden die graag eens Padel willen spelen werd er een mogelijkheid 
gecreëerd dit in Susteren te doen bij Sportcentrum Susteren, Handelsweg 
15. Elk lid kon maximaal 2 keer in 2018 met verenigingskorting Padel spelen 
in Susteren. Per keer kreeg elk lid 5 euro (met getekend bonnetje) terug. 
Hiervoor werd een verenigingsbudget van 500 euro in 2018 vrij gemaakt. 

In augustus had de werkgroep PADEL inmiddels 6 Padelbaan bouwers 
benaderd en er uiteindelijk drie geschikt bevonden om een offerte te laten 
maken. De eindgesprekken met de drie bouwers om er uiteindelijk een of 
twee te kiezen die voldoen aan alle eisen en wensen door de werkgroep 
opgesteld werden gepland voor september.



11

Mei 2018
Voor alle nieuwe leden werd op 14 mei een introductieavond gehouden in 
het paviljoen. Er waren mensen aanwezig om de nieuwelingen wegwijs te 
maken binnen de vereniging en om vragen te beantwoorden.

Op 30 mei vond de jaarlijkse herhalingsles reanimatie plaats.

Juni 2018
Rabobank Clubkas Campagne
Tennisvereniging Napoleon was wederom 
ingeschreven voor de Rabobank  Clubkas 
Campagne. Er kon worden gestemd in de 
periode van 8 t/m 23 mei.

Harry Muijzers nam namens TV Napoleon de 
cheque in ontvangst bij kasteel Aldenghoor. 
Frits Criens verzorgde de presentatie.

Er waren in totaal 150 stemmen uitgebracht 
op onze vereniging, goed voor een bedrag 
van € 546,00.

Dank aan iedereen die op ons gestemd 
heeft!

Tenniskleding met logo
WebshirtCompany  – in de persoon van ons 
tennislid Leon Damen – had  samen met de 
PR commissie tenniskleding geselecteerd en 
laten borduren met het fraaie logo van TV 
Napoleon. Van elk product waren er een aantal 
beschikbaar in verschillende maten en kleuren. 
Met dank aan Marion Barten en Dennis Joosten 
werd een aantal producten gepresenteerd 
d.m.v. foto’s op de website. De artikelen 
konden worden bekeken op de website met de 
daarbij behorende prijzen. Onze voorzitter, Wiel 
Vermeulen, regelde de in- en verkoop.
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Clubkampioenschappen enkelspel
De clubkampioenschappen enkelspel voor de senioren werden 
gehouden van maandag 18 juni t/m zondag 24 juni gelijktijdig met de 
jeugdclubkampioenschappen. Op werkdagen werd er gespeeld vanaf 
18.30	uur	en	in	het	weekend	vanaf	9.30	uur.	De	finales	vonden	op	zondag	24	
juni plaats met aansluitend een BBQ.  

Clubkampioenen jeugd 2018!
Na een week en weekend met mooie en spannende wedstrijden waren de 
nieuwe clubkampioenen 2018-2019 bekend:

1: Noud Wullms 2: Juul Steeghs 
3. Raf Sebregts 4. Sien Kremers

CLUBKAMPIOEN GROEN

1: Oliver Mirek 2. Dean Romeijnders 
3. Liv Meeuwissen 4: Jurian L

CLUBKAMPIOEN GEEL

Clubkampioenen Senioren:

Verliezersronde:  
Bert Timmermans –  
Ewoud Henderickx.

Heren enkel A:  
John Teeuwen - 
Amir Khodaie.

Heren enkel B:  
Jerome Sendar
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Kampioensteam voorjaarscompetitie
In de voorjaarscompetitie hadden we dit jaar één kampioensteam. Zij zijn 
zondag	24	juni	samen	met	de	finalisten	van	de	clubkampioenschappen	in	
het zonnetje gezet.

Juli 2018
10.000 consumptiekaarten verkocht
Op dinsdag 10 juli werd de 10.000e 
consumptiekaart verkocht aan Harry Geraedts. 
Hij ontving een mooie cap met logo en een gratis 
consumptiekaart.

vlnr: Marc Bude, Rian Overdevest, Hans Splinters, Janet Splinters en Esther Gravesteyn.
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Augustus 2018 
44e editie Molentoernooi (12 t/m 19 augustus)
De 44ste editie van het Molentoernooi bracht een week vol gezelligheid 
en sportieve krachtmetingen op de tennisbanen. Acht dagen lang werd er 
getennist door 284 deelnemers en er werden 331 wedstrijden gespeeld. Er 
waren 17 walkovers en in totaal werden er 6.573 games gespeeld, verdeeld 
over 707 sets! De weergoden waren de organisatie goed gezind en het 
zonnetje lokte vele bezoekers naar ons gezellige park. 

Er werd de bezoekers een gevarieerd programma geboden met op 
woensdag 15 augustus Fiesta Grill waar je heerlijke paëlla of wraps kon 
bestellen. Op donderdag tijdens het toernooi werd de sponsoravond 
gehouden, waar ca. 25 personen aan deelnamen. Een gezellige 
bijeenkomst. Business to business. 

Op vrijdag 17 augustus was er een feestavond met Led’s Party en op 
zaterdag 18 augustus gaf Joop Broens samen met Sam Schröder een 
rolstoeltennisclinic. Ook was er weer een tombola met prachtige prijzen, 
waaronder diverse horecabonnen, maar ook tennisrackets, en een FIETS. 
Deze werd gewonnen door Illeke Nelis.

Zondag	19	augustus	was	de	finaledag	en	werd	het	toernooi	afgesloten	met	
een mooie prijsuitreiking en de bekende groepsfoto.
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Huwelijk Nathalie Pooler en Jasper Rooijakkers
Twee leden van onze vereniging 
stapten op 18 augustus samen in 
het huwelijksbootje. Het feest vond 
plaats op kasteel Groot Buggenum in 
Grathem.

September 2018
Clubkampioenschappen dubbelspel jeugd
De jeugd nam dit jaar voor het eerst deel aan de clubkampioenschappen 
dubbelspel. De kampioenen 2018 werden;

1: Oliver Mirek en Dean Romeijnders  
2. Meike Kremers en Liv Meeuwissen

CLUBKAMPIOEN GEEL

1: Gijs Slots en Rens Grabert 
2. Noud Wullms en Raf Sebregts

CLUBKAMPIOEN GROEN
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Heren dubbel A:  
Marcel Heijmans en John Teeuwen.

Heren dubbel B::  
Marc Bude en Rian Overdevest

Gemengd dubbel:  
Frank Janssen en Mary van Hinsberg

Dames dubbel:  
Mary van Hinsberg en Janet Splinters

Heren dubbel A - Verliezersronde:   
Sander Janssen en Patrick Rutten

Clubkampioenen dubbelspel senioren
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Ouder-kind toernooi
Op zaterdag 15 september werd voor de 4e keer het jaarlijkse ouder-kind 
toernooi georganiseerd door de jeugdcommissie. Het was weer een super 
geslaagde dag voor de jeugd van onze tennisclub! We kijken terug op een 
sportieve, gezellige middag!

Oktober 2018
Herfstkamp jeugd
In verband met het herfstkamp voor de jeugd op 17 en 18 oktober waren de 
banen en de gehele accommodatie niet beschikbaar. In totaal 30 kinderen 
namen deel aan dit herfstkamp.
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Feestelijke jaarafsluiting Double Trouble
Onder een stralend najaarszonnetje 
werd op 20 oktober Double Trouble 
2018 feestelijk afgesloten. Twintig 
deelnemers werden door voorzitter 
Wiel Vermeulen verwelkomd, waarna 
drie rondes werd getennist. In de 
pauze werd iedereen getrakteerd 
op	koffie	met	vlaai.	De	verdiende	
consumptiebonnen werden uitgereikt 
en als winnaar kwam John Hansen uit 
de bus, die helaas niet aanwezig kon 
zijn. (een mooie cap met logo was 
de prijs). De ‘catering’ werd verzorgd 
door Harry en Melanie Muyzers.

Clubkleding voor de jeugd
In samenwerking met Webshirt Company (Leon Damen) maakte de 
jeugdcommissie het mogelijk voor de jeugd om een TV Napoleon shirt en/of 
trui met je eigen naam te bestellen.
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November 2018 
ALV 
Tijdens de goed bezochte 
Algemene Ledenvergadering op 22 
november werd een bloemenhulde 
gebracht aan diverse personen 
binnen de vereniging. Zo werd het 
kampioensteam TV Napoleon 3: 
3e klasse gemengd dubbel 17+ 
bestaande uit Lotte van der Velden, 
Rafke van Dijck, Peter Hendrix, 
Matthijs Lemmen, Hans van Dijck, 
Sandy Fermont en Jenny Theelen in 
het zonnetje gezet. Rafke van Dijck 
nam de bloemen in ontvangst voor 
het hele team! 

Er werd ook afscheid genomen 
van twee bestuursleden, t.w. Huub 
Melis en Harry Muijzers. De voorzitter 
sprak lovende woorden over 
penningmeester Huub Melis die 
de	financiële	leiding	had	over	de	
voormalige tennisvereniging HTC 
en de huidige fusievereniging TV 
Napoleon vanaf februari 2011. Hij 
bedankte	Huub	voor	zijn	financieel	
inzicht	en	de	financiële	uitvoering	
daarvan in de afgelopen 8 jaren. 
Daarna werd paviljoenvoorzitter 
Harry Muijzers lovend toegesproken 
die op de openingsvergadering 
van TV Napoleon bij De Postkoets 
in november 2013 aantrad. De 
voorzitter memoreerde vooral 
zijn kennis en inzet over de 
integratie van de digitale wereld in 
Tennisvereniging Napoleon met o.a. 
digitale toegang tot het tennispark 
Galgenberg, digitaal afhangbord, 
KNLTB app en de introductie van 
de pinautomaat.  Uit handen van 
voorzitter Wiel Vermeulen ontvingen 
beide heren een mooi boeket 
bloemen.

Rafke van Dijck

Huub Melis

Harry Muijzers
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December 2018 
E.H.B.O. cursus
De E.H.B.O. vereniging van 
Horn gaf op 11 december een 
cursus in het paviljoen. Een 20-
tal deelnemers waren aanwezig 
waaronder ook enkele leden 
van onze vereniging. Er werden 
nuttige tips gegeven die ook 
bruikbaar zijn voor ‘beginners’.

Wintertoernooi jeugd
Op 28 december speelden in totaal 28 deelnemers uit Heythuysen, 
Roggel, Baexem en Haelen/Horn leuke wedstrijden in de winterse kou. It 
was cold outside…. maar warm en gezellig binnen. Kortom een geslaagd 
wintertoernooi! 
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Om niet te vergeten…

Op 13 februari overleed Harrie Willems in de 
leeftijd van 76 jaar. Hij zat vele jaren in de 
toernooicommissie van het Aldenghoortoernooi 
in Haelen. 

Op 24 december overleed Ron Hartog in de 
leeftijd van 75 jaar. Hij was o.a. bestuurslid en 
commissielid bij de Horner Tennis Club.

Onze Sponsoren in 2018
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 Tennisvereniging Napoleon

Jaaroverzicht 2018

Redactie: Christien Dings en Marit Sijbers


