Jaaroverzicht 2017
Tennisvereniging Napoleon

Voorwoord van de voorzitter
Bij het verschijnen van dit jaarboekje ligt 2017 alweer een maand achter ons.
2017 kenmerkt zich door blijde gebeurtenissen maar ook weer een droeve
gebeurtenis.
Plotseling hebben we afscheid moeten nemen van ons gewaardeerd
tennislid Anita Claessen, die deel uitmaakte van de PR- en
Oojetoernooicommissie. Respect voor de initiatiefnemers dat we haar
schriftelijk konden gedenken in het condoleanceregister.
De voorjaars- en najaarscompetitie, de clubkampioenschappen en het
43ste Molentoernooi zijn weer uitstekend verlopen en we hebben weer vele
kampioenen mogen feliciteren.
Voorts is de jeugd weer verwend met de vele toernooien, die begeleid zijn
door de jeugdcommissie. Helaas heeft de commissie in 2018 te kampen met
bezettingsproblemen. Geef je s.v.p. op als lid van de jeugdcommissie. De
jeugd, maar ook jijzelf bent er mee gebaat omdat je vriendenkring breder
wordt.
Nieuw was de introductie van Double Trouble waar veel tennissers aan
hebben deelgenomen. Hun aanwezigheid is beloond op een gezellige
zaterdagmiddag met een consumptie die betaald is door het bedrijf van
Koos Hussem.
Door de vele activiteiten is een bijzonder beroep gedaan op de vrijwilligers
die zich thuis inroosterden voor de geplande kantinediensten. De
opengevallen diensten - door plotselinge afwezigheid - zijn in het algemeen
opgevuld door de leden van onze paviljoencommissie en soms door extra
diensten van de leden of door spontaniteit van de aanwezigen. Toch is af
en toe een dienst onvervuld gebleven.
De accommodatiecommissie zorgde, als vanouds, weer voor fantastische
tennisbanen en het structurele onderhoud van de borders en het straatwerk.
Het idee van de PR commissie om wekelijks een sponsor van de week op
de site en op facebook te plaatsen is bij onze sponsoren goed in de smaak
gevallen.
We mogen allen trots zijn dat Marit Sijbers op de ALV voor haar vele
uiteenlopende werkzaamheden is benoemd tot lid van verdienste.
Verheugd ben ik, dat op de Algemen LedenVergadering besloten is een
werkgroep op te richten om na te gaan of een padelbaan geïntegreerd
kan worden op ons tennispark. Bekijk www.youtube.com/padeltennis eens
op internet. Tot slot wil ik jullie allen een gezond, sportief en een blessurevrij
2018 toewensen. Met dank aan het bestuur en commissieleden voor al hun
vrijwillige inzet.
Groet Wiel
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2017 Overzicht bestuur en commissies TV Napoleon
Bestuur

Voorzitter: Wiel Vermeulen
Secretaris: Illeke Nelis
Penningmeester: Huub Melis
Ledenadministratie/PR-commissie: Marit Sijbers
Jeugdcommissie: Edwin Wismans
Paviljoencommissie: Harry Muijzers
Technische commissie: Vincent Jansen

Vlnr: Harry Muijzers, Illeke Nelis, Huub Melis, Wiel Vermeulen,
Edwin Wismans, Marit Sijbers en Vincent Jansen.

Commissies

PR-commissie: Marit Sijbers (voorzitter), Anita Claessen, Koos Hussem, Britt
Nollé en Christien Dings
Paviljoencommissie: Harry Muijzers (voorzitter), Ronald Daalmeijer, Leon Briels,
Annemiek Huberts, Marieke Peeters, Peter van Dick en Earl Pooler
Accommodatiecommissie: Wiel Vermeulen (voorzitter), Theo Schaapveld,
René Vogels, Victor Smeets, Wim Engels, 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, Rafke van
Dijck, Kirsten Sebregts en Jane Timmermans
Sponsorcommissie: Wiel Vermeulen (voorzitter), Ton Beulen en Dennis Joosten
Commissie Molentoernooi: Illeke Nelis, Marga Oosterbosch, Eric Stemkens,
Marc Reijnen, Will Smeets, Tom Stemkens en Rosemarie Jansen
Commissie Ooje toernooi: Chris Bosch, Eduard Link, Annemiek Huberts en
Anita Claessen
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Jaaroverzicht 2017
Januari 2017
In januari telt TV Napoleon 314 leden,
waarvan 50 jeugdleden en 264 senioren.
Toegang tennispark

De toegangspoort tot het tennispark is in
januari een paar keer afgesloten geweest,
omdat de banen bedekt waren met een
sneeuwlaag.

Nieuwjaarsmix

De weersomstandigheden (ijzel, gladheid en
sneeuw) hebben helaas ‘roet’ in het eten
gegooid voor deze nieuwe activiteit. Buiten de
organisatie (pr. commissie- en bestuursleden)
heeft maar een handvol leden de rit naar het
tennispark gewaagd. Er is niet getennist, alleen
maar getoost op het nieuwe jaar met koffie,
chocomel en wafels met slagroom.
Voorzitter Wiel Vermeulen heeft het eerste
jaarboekje van TV Napoleon geïntroduceerd,
een boekje met een overzicht van alle
activiteiten/gebeurtenissen in 2016.

Februari 2017
Jeugd play-in

Vanaf februari is er voor de jeugdleden iedere tweede woensdag van de
maand een play-in georganiseerd. Iedereen die zin had in een potje tennis
kon zich op woensdagmiddag tussen 14.00 en 15:30 uur melden. Van alle
aanwezigen zijn steeds de rackets bij elkaar gedaan en ieder kwartier zijn
er opnieuw rackets getrokken.Hierdoor hebben de jeugdleden steeds leuke
partijtjes tegen leeftijdsgenoten kunnen spelen.
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Baan-reserveren via KNLTB ClubApp

Vanaf februari 2017 is het mogelijk om iedere dag via de ClubApp een
baan te reserveren. De reservering moet wel tijdig bevestigd worden op het
digitale afhangbord m.b.v. de KNLTB-pasjes van alle deelnemers. Leden die
de App nog niet gedownload hebben, kunnen dit alsnog doen via: https://
app.knltb.club/apps/KNLTB.
Voor meer informatie over het gebruik van de app, verwijzen wij graag naar
de website van de KNLTB: www.knltb.club/app.

Maart 2017
Herhalingsles reanimeren EHBO

TV Napoleon beschikt al bijna
twee jaar over een eigen AED. Na
de installatie van die AED is een
reanimatie-opleiding voor de leden
georganiseerd. Om de reanimatievaardigheden goed onder de knie
te houden, moet men jaarlijks een
herhalingsles volgen. Onder leiding
van Chrit Veugelers (VBE Opleidingen) heeft een aantal leden op 15 maart
deze herhalingsles gevolgd in het paviljoen.
Start Interne 16+ Mixed – competitie 2017

Al langer, sinds 2007 om precies te zijn, wordt de interne competitie
gespeeld. En goed geteld, derhalve dit seizoen voor het 11de jaar.
Al vanaf de eerste keer was de belangstelling groot: er werd meteen
begonnen met 5 poules, met 4 teams per poule; waarmee het aantal
deelnemers al meteen op 40 zat. In de loop der jaren schommelt het aantal
poules zo tussen de 6 en 9, afhankelijk van de periode in het jaar. Verschil
met de beginperiode is wel dat er eerst maximaal drie ronden per jaar
waren, daar waar het er nu vijf zijn: dit dankzij de all weather banen van
Napoleon. Er wordt in gemengde teams gespeeld, waarbij de indeling van
iedere eerste ronde in het begin van het jaar geschiedt op basis van de
speelsterkte op het pasje en het wedstrijdresultaat van het jaar daarvoor.
Daarna wordt ieder team in de volgende ronde ingedeeld op basis van
promotie en degradatie. Want dat is wat de interne naast het recreatieve
element ook in zich heeft: het gaat ook wel om “het echie”. Ook de
speeltijd heeft daarmee te maken: 5 kwartier. Net iets meer dan een uur,
waardoor de duur van een wedstrijd bijna even lang is als een wedstrijd om
twee gewonnen sets. Terwijl je, omdat er op tijd gespeeld wordt, toch altijd
precies weet wanneer je begint en wanneer je klaar bent.
De interne competitie wordt op donderdag gespeeld. Per speelronde
worden daartoe alle partijen gepland. Mocht blijken dat deelnemers een
partij niet op de vastgestelde dag kunnen spelen, dan dient in onderling
overleg een andere speeldag afgesproken te worden. Het liefste weer op
een donderdag natuurlijk, maar een andere dag kan ook, maar dan moet
wel zelf afgehangen worden.
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Na iedere speeldag worden door de organisatie de uitslagen verwerkt
in het pouleschema, het baanschema en een ranking (afkomstig uit de
schaakwereld); dat is iets waar de organisatie voor staat. Maar voor de rest,
het tennissen, de prestatie en het plezier op de baan, daarvoor staan de
deelnemers zèlf aan de lat! En heeft u zelf wel een getwijfeld om ook mee
te doen, schroom dan niet, vraag een tennispartner (en anders doen wij dat
voor u!) en doe gewoon eens een speelronde mee. Hartstikke leuk!
De eerste ronde is dit jaar op 16 maart gestart en er zijn wederom 5 rondes
gespeeld. Uitslagen van de hoogste poule in 2017:
2017-01: Chris Bosch en Janet Splinters
2017-02: Chris Bosch en Janet Splinters
2017-03: Chris Bosch en Janet Splinters
2017-04: Will Smeets en Illeke Nelis
2017-05: Will Smeets en Illeke Nelis
Pasjesavond (20:00-21:00 uur)

Op 20 en 21 Maart hebben alle
leden tussen 20:00 en 21:00 uur
hun ledenpas op kunnen halen in
de kantine en voor zover nog niet
gedaan, in kunnen roosteren voor
diensten.
Boomplantdag

In het kader van de landelijke boomplantdag zijn op 21 maart op het park
1200 bomen geplant door negentig kinderen van de basisscholen De
Mussenberg uit Horn en De Leerlingst uit Haelen. Wethouder Richard Verheul
van de gemeente Leudal is ook aanwezig geweest bij dit initiatief van het
IKL (Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg) met
als thema dit jaar: bomen verbinden.
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PadXpress

Om het seizoen nieuwe jeugdleden te werven, hebben we 22 maart een
PadXpress groep laten komen op ons tennispark waarbij de jeugd van de
omliggende dorpen konden komen. Daarmee zijn, in tegenstelling tot het
eerdere Schooltennis, alleen geïnteresseerde kinderen komen tennissen. Van
hieruit hebben we ook enkele nieuwe aanmeldingen mogen ontvangen.

Grote tennisracket gevuld

Op 30 maart is het grote tennisracket op
het grasveld gevuld met ‘nieuwe’ gebruikte
tennisballen. In totaal zijn 387 ballen in het racket
gestopt door Mariet Vermeulen, Jan Vesters en
Christien Dings. Deze mooie blikvanger op ons
park stond er na afloop weer ‘gekleurd’ bij.
World Tour kids voorjaar 2017

In het voorjaar hebben de Worldtour kids teams verschillende wedstrijden
gespeeld. We hadden 1 rood team, 3 oranje teams en 2 groene teams.
Team oranje met Bas, Tiago, Sven, Timo en Ruben hebben 2* Zilver gehaald,
alle anderen Brons!
Bij Rood worden de resultaten
niet vastgelegd, maar ze
hebben vaak mooie wedstrijden
gespeeld en gewonnen ook.
Bij Groen heeft het team met
Cilio, Rick, Oliver, Raf, Myrthe
en Eline het kampioenschap
gehaald in het voorjaar! Het
team met Chenna, Meike, Liv,
Sanne, Jurian en Justin is 3e
geworden.
Vlnr Staand: Cilio, Rick, Raf Oliver,
Liggend: Eline en Myrthe.
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April 2017
Open dag

Met een gezellige en sportieve ochtend is op
zaterdag 1 april het nieuwe tennisseizoen geopend
met een open dag voor de jeugd. Hierdoor
hebben we dit voorjaar 14 nieuwe jeugdleden
mogen verwelkomen. Demi Kremers was de
gelukkige winnares van een gloednieuw tennisracket.
Introductie Double Trouble

’s Middags is de play-in ‘nieuwe stijl’, beter bekend als
‘Double Trouble’ geïntroduceerd.
Bij Double Trouble heeft iedere deelnemer voor consumpties op het
eindejaarsfeest kunnen sparen. Het enige wat je hiervoor hoefde te doen,
is op woensdagavond tussen 19:30 en 21:00 uur, 1, 2 of 3 rondes mee te
spelen en je naam op de betreffende lijst noteren. Aan het eind van het
zomerseizoen is een feestelijke afsluiting georganiseerd, waarbij voor elke
deelname een consumptie gesponsord is door X-Cago.

Start Voorjaarscompetitie

TV Napoleon heeft met 17 teams deelgenomen aan de voorjaarscompetitie.
De verdeling was als volgt: 2 teams op de dinsdagmorgen, 1 team in de 8/9
competitie op de donderdagavond, 6 teams op de vrijdag avond, 7 teams
op de zaterdagmiddag en 1 jeugdteam op de zondag.
Dit voorjaar is 1 team kampioen geworden. De
kampioenen zijn:
TV Napoleon1: Vrijdag avond 2e klasse Heren dubbel
35+
Dennis Meeuwissen (foto rechts), Antal Kreemers
(foto links), Marcel Heymans, Ralph Bongaerts, Luc
Simons, Frank Poels
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Oeganda project

Twee leden van onze vereniging (Tom en Britt Nollé) zijn begin april naar
Oeganda gegaan om een project te ondersteunen. Hiervoor hebben ze
kleding ingezameld om mee te nemen.
Met 16 dozen kleding naar Oeganda
“Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te
drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij
hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij
hebt Mij bezocht.” (Mattheüs 25:35-36)
Djim Hussem, Tom Nollé en Britt Nollé-Hussem - van de Parochie Roermond
Noord-Oost, zijn samen met hun broer JJ Hussem die in London woont en nog vier
Amerikanen van “To the Nations” naar Masaka in Oeganda vertrokken om daar
vrijwilligerswerk te doen.
“To the Nations” is een particuliere organisatie die missiereizen naar o.a. Haïti en
Oeganda organiseert. Sinds enkele jaren verzorgen zij ook een dagelijkse maaltijd
op zes scholen in Oeganda. Momenteel worden er meer dan drieduizend kinderen
voorzien van een dagelijkse maaltijd. Voor velen van hen is dit de enige maaltijd die
zij krijgen op een dag”, geeft Djim Hussem aan.
Door het aanbieden van een gratis maaltijd
kunnen de kinderen naar school en hoeven ze
nog niet te gaan werken om geld te verdienen
voor diezelfde maaltijd. Om aan te geven wat
voor impact dit heeft: in zes maanden tijd is het
aantal kinderen dat naar school kan gaan in de
zes dorpen verdubbeld of zelfs vervijfvoudigd. In
St. George Butale was het scholierenaantal 84
van wie slechts 15% daadwerkelijk naar school
ging. Nu zijn dat er 480 waarvan 97% naar school
gaat.
Tijdens de reis zijn meer dan 600 baby’s en
kinderen voorzien van een nieuw setje kleding,
incl. een tandenborstel, zeep en speelgoed of
een knuffel. Voor vertrek van hun reis is er in Horn,
Roermond en omstreken kleding ingezameld om
mee te nemen naar Oeganda. “Heel veel mensen hebben kleding, speelgoed en
knuffels gedoneerd om mee te nemen naar Oeganda. Ik ben meerdere keren per
dag naar verschillende adressen gereden om alles op te halen. Uiteindelijk hebben
wij hierdoor 16 verhuisdozen vol met kleding mee kunnen nemen. Wij zijn hier echt
heel dankbaar voor”, zegt Tom Nollé.
Tijdens hun reis hebben zij niet alleen een huis voor een weduwe en zes kinderen
gebouwd, maar hebben zij ook medicijnen en vitaminen in medische klinieken
uitgedeeld. Ook is er speciale babyvoeding naar het ziekenhuis gebracht voor
pasgeborenen die zwaar ondervoed zijn.
Op Palmpasen hebben zij de mannen- en vrouwengevangenis in Masaka bezocht
waar zij samen met 150 gevangenen de H. Mis gevierd hebben. “De mooiste
Palmpasenmis die ik ook zal meemaken!” zegt Britt Nollé.
Volgend jaar mei zullen zij weer naar Oeganda vertrekken om nieuwe klaslokalen te
bouwen bij een school en een dichte keuken bij een andere school.
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Rabobank Clubkascampagne

Van 13 t/m 26 maart hebben leden van Rabobank Peel, Maas en Leudal
stemmen uitgebracht op hun favoriete clubs. Ook voor TV Napoleon blijft
het belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te vergaren, want elke stem is
geld waard!
Op 11 april is de Clubkas Roadshow
in Haelen geweest om de cheques
uit te reiken aan de winnaars. TV
Napoleon is hierbij vertegenwoordigd
door voorzitter Wiel Vermeulen,
echtgenote Mariet Vermeulen en
Christien Dings. Uit handen van
‘schutterskoningin’ Ger Frenken heeft
Wiel, (gehuld in een oude kapotte
verenigingsvlag), de cheque met een
mooi bedrag van € 698,12 ontvangen
(dat gebruikt zal worden voor het
jeugdkamp en eventueel nog voor
de aanschaf van nieuwe verenigingsvlaggen). Een mooie vierde plaats is
behaald met 198 stemmen!

Mei 2017
Zwemmen voor de jeugd

Op 26 mei is de jeugd een keer iets anders gaan doen dan tennissen: ze
zijn gaan zwemmen in Heythuysen en dat was heel gezellig! Een groot
speeltoestel in het water om op te klimmen en de avond vloog voorbij.

Juni 2017
Clubkampioenschappen enkel

Van 12 tot en met 18 juni zijn de
jeugdclubkampioenschappen enkelspel gespeeld
in de spelsoorten oranje en groen. Na een week en
weekend met mooie en spannende wedstrijden zijn
dit onze nieuwe clubkampioenen:
Clubkampioen oranje:
Timo Stijnen
Nummer 2: Bas Reijnen
Nummer 3: Juul Steeghs
Clubkampioen groen:
Liv Meeuwissen
Nummer 2: Oliver Mirek
Nummer 3: Jurian Li
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Bij de senioren hebben 43 spelers en speelsters meegedaan met de
clubkampioenschappen. Er zijn in totaal 90 wedstrijden gespeeld, 24 in de
Heren A, 9 in de Heren B en 10 in de dames.
Uitslagen:

Heren A finale:
Amir Khodaie –
John Teeuwen:
6-1, 6-3

Heren B finale:
Robert Cupers –
Jerome Sendar:
7-5, 6-1

Dames finale:
Cheyenne Houkes Jennifer Pooler:
6-3, 6-1

Onderscheiding

Op 23 juni is Annemiek Huberts (Paviljoencommissie) tijdens de Aovend van
’t Muulke te Weert uitgeroepen tot ‘Meest opvallende vrouw in een grote
rol’, voor haar vertolking van de rol van Hyacinth Bucket in het toneelstuk
‘Schone schijn’ dat werd opgevoerd door Toneelgroep Spotlicht uit Haelen.

Juli 2017
Poffertjestoernooi

In het weekend van 8 en 9
juli hebben TV Wimbledonck,
L.T.V.Neer en TV Napoleon
samen een poffertjestoernooi
georganiseerd op het complex van
Napoleon. Maar liefst 32 fanatieke
jeugdspelers uit de catagorieën
rood, oranje, groen en geel
hebben meegedaan. We hebben
ontzettend mooie wedstrijden
gezien, lekker poffertjes gegeten,
genoten van het weer en nieuwe
vriendschappen gesloten. Het is
een geslaagd toernooi geweest!
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Sponsor van de week
TV Napoleon heeft wekelijks een van haar sponsoren op de website en op
facebook gepresenteerd.
Hieronder een overzicht van de sponsoren.
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Augustus 2017
43ste Molentoernooi

De 43ste editie van het Molentoernooi is een week vol gezelligheid en
sportieve krachtmetingen geweest op de tennisbanen.
Acht dagen lang is er getennist met een gemiddelde speeltijd van 12 uur
per dag! In 42 onderdelen hebben 256 deelnemers 356 partijen gespeeld!
Ongeveer honderd vrijwilligers hebben kantinediensten gedraaid
met daarnaast de spontane inzet van aanwezige leden die hebben
bijgesprongen waar het nodig was.
Op donderdag hebben zo’n 35 ‘oud-leden’ (foto voorpagina) het nieuwe
park bezocht en zijn als ‘mensen van toen’, rondgeleid door de voorzitter.
Het betreft mensen die op een of andere manier in het verleden betrokken
zijn geweest bij dit welbekende toernooi.
De Molentoernooicommissie bestaat uit Marga Oosterbosch, Illeke Nelis,
Will Smeets, Marc Reijnen, Eric en Tom Stemkens, en Rose Marie Jansen die
dit jaar als nieuw lid toegetreden is. Er mag terug worden gekeken op een
geslaagde toernooiweek.

14

September 2017
Clubkampioenschappen dubbel en mix 2017

Van 4 t/m 10 september zijn de clubkampioenschappen Dubbel en
Gemengd Dubbel gespeeld. Met een deelnemersveld van 51 spelers zijn 50
wedstrijden gespeeld met een speeltijd van ca. 100 uur. Met af en toe een
bui is het wedstrijdschema niet in gevaar gekomen en zijn alle wedstrijden
binnen de geplande tijd gespeeld.
De organisatie, in handen van de heren van de technische commissie,
heeft ervoor gezorgd dat alles zonder problemen is verlopen. Op zondag
10 september hebben de finales plaatsgevonden en is als afsluiting een
gezellige barbecue georganiseerd.
Hier volgen de namen van de finalisten;
Heren Dubbel A, 2 poules:

Heren Dubbel B, 1 poule:

1: John Theeuwen en Frank Janssen

1: Marc Budé en Rian Overdevest

2: Marcel Heijmans en Dennis Meeuwissen

2: Jerome Sendar en René Verhoeckx

Dames Dubbel A, 1 poule:

Dames Dubbel B, 1 poule:

1: Rafke van Dijck en Bente Janssen

1: Rafke van Dijck en Manon Rooswinkel

2: Inge Briels en Illeke Nelis

2: Lotte en Petra van der Velden
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Mix A, 1 poule:

Mix B, 2 poules:

1: Ewoud Henderickx en Esmee Nooyen

1: Karel en Petra van der Velden

2: Thom Stemkens en Bente Janssen

2: Jerome Sendar en Lotte van der Velden

Najaarscompetitie

TV Napoleon heeft met 9 teams deelgenomen aan de najaarscompetitie.
8 teams hebben op de vrijdagavond gespeeld en 1 team op zaterdagmiddag. In de najaarscompetitie wordt het teamgemiddelde (speelsterkte)
gebruikt om de competitie indeling te bepalen. Dit is anders dan in de
voorjaarscompetitie waar je rechten voor een bepaalde klasse opbouwt. De
najaarscompetitie is voor TV Napoleon succesvol geweest met 3 teams die
kampioen geworden zijn.
De kampioenen in de najaarscompetitie zijn:
TV Napoleon 1: 1ste klasse gemengd dubbel 17+

Monique Thomas, Illeke Nelis (foto links),
Reinier van Grimbergen, Ruud Theunissen,
Chris Bosch, Monique Rutten (foto rechts)
(Inge Briels 1x ingevallen).

TV Napoleon 1: 2e klasse gemengd dubbel 35+

Marly van Hinsberg, Walter Janssens, Paul
van de Sterren (foto), Silvia Alexeew, Erik
Metsemakers, Manon Rooswinkel, Job
Windhorst, (Toine Simons 1x ingevallen).
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TV Napoleon 1: 2e klasse Heren Dubbel 17+

Robert Cupers, Dennis Joosten, Edwin
Wismans, Karel van der Velden, Sander
Janssen, Ewoud Hendericks (Leon
Heuyerjans 1x ingevallen).
Vlnr: Karel van der Velden, Edwin Wismans,
Dennis Joosten en Robert Cupers.

Ouder-kind toernooi

Op zaterdag 16 september hebben in totaal vijftien kinderen samen met
hun papa, mama, oom, tante, opa of oma meegedaan in het ouder-kind
toernooi. Er zaten ontzettend mooie poulewedstrijden bij!

Dit zijn de winnaars:
categorie oranje:

1) Sophie Rooswinkel met vader Richard
Rooswinkel
2) Noud Wullms met vader Johan Wullms
3) Pelle Windhorst met vader Job Windhorst
categorie groen:

1) Dean Romeijnders met vader Ron
Romeijnders
2) Chenna Groeneveld met vader Martijn
Groeneveld
3) Cilio Bemmelmans met vader Martijn
Bemmelmans
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Oktober 2017
AED

Onze AED is in oktober geplaatst in een buitenkast naast de toegangspoort
van ons park – met dank aan de Hartstichting en de Vriendenloterij.
Feestelijke Afsluiting Double Trouble

Op zaterdag 21 oktober is Double Trouble 2017 feestelijk afgesloten.
Aan alle deelnemers zijn de verdiende consumptiebonnen uitgereikt en
om 14.00 uur is gestart met de eerste van vier tennisrondes. Onder een
heerlijk herfstzonnetje zijn er leuke tennispartijtjes gespeeld. In de pauze is er
koffie met vlaai geserveerd en alle deelnemers zijn gezellig aan een grote
tafel aangeschoven om samen even ‘de inwendige mens’ te versterken.
Daarna zijn de twee nog resterende tennisrondes gespeeld en om 17.15 uur
is het tennisgedeelte afgesloten. Er zijn twee
prijswinnaars uit de bus gekomen, die een
leuke attentie in ontvangst mochten nemen:
bij de heren Henk Aelmans en bij de dames
Mariet Vermeulen. Van alle deelnemers in de
voorbije maanden heeft Theo Hekkens de
meeste punten gescoord! Aangezien hij niet
bij de feestelijke afsluiting aanwezig kon zijn,
is hem de prijs reeds op woensdagavond 18
oktober jl. overhandigd. Hij heeft een mooie
witte cap met het logo van de vereniging
ontvangen. De middag is afgesloten met
een ronde frites voor iedereen, waarbij nog
gezellig is nagekaart.
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November 2017
Overlijden Anita Claessen 1956-2017

Op 6 november bereikte ons het droevige
bericht van het onverwachte overlijden
van ons zeer gewaardeerd lid
Anita Claessen.
Ze is in de leeftijd van 61 jaar overleden.
We zullen haar toewijding, vriendschap,
warmte, sportiviteit en gevoel voor humor
missen. Met respect en waardering
zal zij in onze herinnering blijven. Voor
haar inzet als actief lid van onze Tennis
Vereniging Napoleon, waar zij deel
uitmaakte van de PR commissie en de
Oojetoernooicommissie, zijn wij haar veel
dank verschuldigd.
Afsluiting maandag-en donderdagmorgentennis

Een decennium lang is er op maandag- en donderdagochtend tennis voor
recreanten georganiseerd door Harry Geraedts. De eerste jaren nog bij
H.T.C. en vanaf de opening van het nieuwe park van TV Napoleon, op de
banen aan het Windmolenven. Op beide ochtenden wordt de mogelijkheid
geboden om gezellig 1 ½ – 2 uur met elkaar te tennissen. Al jaren lang is
het met name op de maandag druk bezet. De teams worden keer op keer
ingepland en anders ingedeeld, zodat er niemand tevergeefs naar de
tennisbaan komt. Er wordt geen rekening gehouden met het speelniveau
en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen dames en heren. Hierdoor
tennist men zoveel mogelijk iedere keer met en tegen andere leden. Op
maandag 20 november is het 10e seizoen afgesloten. Zoals ieder jaar met
een ontbijt van spek met eieren en de huldiging van de winnaars van het
afgelopen seizoen. De punten telling is verzorgd door Theo Schaapveld.
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De volgende winnaars zijn in november gehuldigd;
Dames: 1e prijs Francien van Horne
Dames: 2e prijs Anke van den Doel
Dames: 3e prijs Wilma van Dommelen
Over het totaal van alle deelnemers zijn als winnaars gehuldigd;
1e prijs Sef Hofman
2e prijs René Timmermans
3e prijs Francien van Horne

Vlnr staand: Francien van Horne, Anke van den Doel, Rene Timmermans,
zittend: Sef Hofman en Wilma van Dommelen.

Alle deelnemers zijn verrast met een blik nieuwe tennisballen. Na afloop is de
mogelijkheid geboden om nog gezellig na te praten onder het genot van
een drankje. Met dank aan Harry Geraedts voor de organisatie!
Stafavond

Alle bestuursleden en huidige en nieuwe commissieleden met partner zijn
uitgenodigd voor deelname aan de stafavond Napoleon op 17 november
2017. Er is een smakelijk buffet geserveerd door Catering en Party service
Briels. Er hebben 27 leden deelgenomen aan deze gezellige avond.
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Algemene Leden Vergadering
Marit Sijbers/ Lid van Verdienste

Tijdens de goed bezochte Algemene Leden
Vergadering op donderdag 30 november
is mevrouw Marit Sijbers verrast met de
benoeming tot Lid van Verdienste. De
bijbehorende oorkonde en een mooi boeket
bloemen zijn aan haar overhandigd door
voorzitter Wiel Vermeulen. De tekst op de
oorkonde luidt als volgt;
De algemene ledenvergadering heeft
op 30 november 2017 besloten Mevrouw
Marit Sijbers te benoemen tot lid van
verdienste. De benoeming is onder
andere gebaseerd op het voeren van het
secretariaat van het werkbestuur inzake de fusie van HTC en TV Aldenghoor
en de bouwbegeleiding van tennispark Galgenberg. Voorts heeft zij
de eerste jaren in het bestaan van TV Napoleon het secretariaat, de
ledenadministratie en het internetwerk verzorgd.
Padel-tennis

Door Har Geraedts is - op de algemene ledenvergadering op 30 november
tezamen met 4 leden (Math Smeets, Dick Giebels, Leon Damen en Peter
van Dick) - een voorstel gedaan om te bekijken wat de mogelijkheden zijn
om Padel-tennis te introduceren. Dit vijftal heeft in Susteren gespeeld, daar
ligt namelijk een van de weinige Padel-banen in Limburg. Allen waren zeer
enthousiast. Padel tennis is op dit moment de snelst groeiende racketsport,
met name in het noorden van het land. Deze sport is bij alle generaties erg
in trek. Veel verenigingen hebben door Padel tennis veel nieuwe leden
gekregen. Daar de aanleg van Padel banen zeer kostbaar is zal onderzocht
moeten worden of dit financieel haalbaar is. Ook de vraag, waar de banen
het beste gelegd kunnen worden zal onderzocht worden. Staande de
vergadering is een werkgroep in het leven geroepen onder leiding van
Har Geraedts, die de mogelijkheden om Padel tennis te introduceren zal
onderzoeken. De werkgroep adviseert het bestuur. Om alvast kennis te
nemen van padel tennis verzoek ik jullie om eens op internet de sport te
beleven. Type padel tennis op Google en een wereld opent zich voor jullie.

December 2017
Kerstsfeer

Op verzoek van Christien Dings is door het bestuur een
kerstboompje aangeschaft voor in het paviljoen. De keuze
is op een kunststof spiraalvormig kerstboompje gevallen
dat een hoogte heeft van 2 meter. Het boompje is
voorzien van verlichting, is zeer makkelijk op te bouwen en
vergt weinig opbergruimte. Het is in de decembermaand
geplaatst naast ‘Napoleon’ in de vergaderruimte en heeft
een beetje kerstsfeer in donkere dagen gebracht.
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Sneeuw

Door sneeuwval kon er van 11 tot 13 december niet getennist worden
Afstellen baanverlichting

Op 20 december heeft Lumosa de baanverlichting verder afgesteld,
waardoorde banen bij toerbeurt een tijdje niet beschikbaar waren.

Onderhoud smashcourt tennisbanen TV Napolen
Achtergrond
Als het jaaroverzicht 2017 uitgegeven wordt spelen we inmiddels al 4 jaar
op ons SmashCourt tapijt (vakjargon voor Roodzand kunstgrasbanen).
We mogen trots zijn dat een team van experts van de voormalige
tennisverenigingen Horner Tennis Club (HTC) en TV Aldenghoor (TVA) de
keuze hebben gemaakt om SmashCourt voor te stellen als baanmateriaal.
Deze keuze was o.a. gebaseerd op de kwaliteit van de tennisbanen in
Maastricht en in Molenhoek die toentertijd al 6 jaren ervaring hadden met
dit tapijt met een poolhoogte van 10 mm dat volledig gevuld is met een
slijtvaste roodgekleurde keramische korrel (op basis van kwartszand) met
een gemiddelde korrelgrootte van 0.5 mm.

Onderhoud
Door structureel mechanisch en chemisch onderhoud uit te voeren aan de
SmashCourt banen wordt niet alleen de speelbaarheid in stand gehouden
maar ook de levensduur verlengd. Het onderhoud heeft tot doel om de
mos- en algen- en onkruidgroei te verhinderen. In de afgelopen 4 jaar is
gebleken dat op grond van de Galgenberg factoren zoals ligging, schaduw
en speelintensiteit onderstaand onderhoudsprogramma optimale resultaten
heeft opgeleverd.
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1. De kooien 1 en 2 worden elke 4 weken en de kooien 3 en 4 elke 2
weken geborsteld met een zware driehoeksborstel die voortbewogen wordt
door een tractortje. Na de behandeling met deze borstel die voorzien is van
zware harde pennen wordt de tapijt genivelleerd door de banen te slepen
met een zware rubberen mat die eveneens voortbewogen wordt m.b.v.
het tractortje. Het werk met tractor wordt uitgevoerd door een medewerker
van Ossel Schoonmaakbedrijf, onze groundsman, Herman van Bogget. Het
uitbesteed werk omvat 3 uren per 2 weken als het weer het toelaat want het
moet droog weer zijn.
2. Na elke tenniswedstrijd dienen de banen geveegd te worden. Niet
alleen binnen de lijnen maar ook daarbuiten. Omdat buiten de lijnen
de banen minder bespeeld worden en het vegen van de banen buiten
de lijnen niet consequent door de leden uitgevoerd wordt zijn extra
maatregelen genomen.
o Alle randen naast het hekwerk dienen elke 8 weken behandeld
te worden met strooizout. Door deze behandeling verbrandt het mos,
verkleumen de algen en wordt de groei ervan geblokkeerd.
o Om ook het onkruid te bestrijden wordt elke 8 weken naast alle randen
van het hekwerk keukenazijn verneveld.
3. Alle banen dienen blad- en zaadvrij te worden gehouden. Met behulp
van een professionele bladblazer wordt het biomateriaal naar de hoeken
van de banen geblazen waarna het verzameld en afgevoerd wordt.
4. Bovengenoemde onderhoudsprogramma’s zijn voor Tennisbouw,
die gecertificeerd is om onze SmashCourt tennisbanen aan te leggen
en te onderhouden, nog niet toereikend. Jaarlijks wordt nog in de
zomer in opdracht van de gemeente een grote onderhoudsbeurt
uitgevoerd met als doel om het rode zand te ontdoen van biomateriaal.
Bovenstaande items 2 en 3 worden uitgevoerd door de eigen leden van de
accommodatiecommissie.
Conclusie

Nu, na 4 jaar SmashCourt banen op de Galgenberg, kunnen we vaststellen
dat de speelkwaliteit en speelvreugde op Smashcourt niet onder doet
voor gravel. Voorts is gebleken dat het onderhoud aan de SmashCourt
tennisbanen beduidend lager is dan bij de traditionele gravelbanen.
Namens de accommodatiecommissie (Theo Schaapveld, René
Timmermans, René Vogels, Victor
Smeets, Frans Lintjens, Twan
Houtappels en Wim Engels), wens
ik alle tennissers veel tennisplezier
op onze fantastische SmashCourt
tennisbanen. Aan de banen zal het
niet liggen. Winnen zul je zelf moeten
doen.
Wiel Vermeulen,
voorzitter Accommodatiecommissie.

23

Jaaroverzicht 2017
Tennisvereniging Napoleon

Redactie: Christien Dings en Marit Sijbers

24

