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Beste leden,  

De herfst is echt begonnen. De dagen worden korter en de bladeren vallen van de bomen. 

Tijd om ons op te maken voor de winter.  

Natuurlijk kunnen wij blijven genieten van ons tennispark en 

eventueel bij heel slecht (tegen betaling) naar binnen. Of  

meedoen aan de gratis clubactiviteiten op de binnenbanen.  

Voor u de nieuwsbrief van november 2022. Veel nieuws dit 

keer.  

Veel lees plezier! 

 

NIEUWS UIT DE VERENIGING 

STAGIAIR SPORTCENTRUM 

Een nieuw gezicht bij TV Wierden. Bart Verhoeckx. Bart loopt een oriënterende stage bij TV 

Wierden / Robin. Hij stelt zichzelf even voor: 

Mijn naam is Bart Verhoeckx. Ik ben 20jr oud en woon in Wierden. 

Momenteel zit ik in het eerste jaar van de opleiding Sport en Bewegen op 

het Landstede in Zwolle. Bij mijn opleiding ga je vooral kijken naar wat er 

bij je past en word je breed opgeleid. Voor mijn stage moet ik 300uur bij 

een sportvereniging lopen. Ik heb er voor gekozen om stage te lopen bij 

Sportcentrum de Stouwe. Dit omdat ik vroeger zelf ook op tennis heb 

gezeten en benieuwd ben wat er allemaal bij komt kijken. Ook buiten de 

tennislessen om.  

Ik hoop nog veel te mogen leren en kijk uit naar de uren die ik hier mag volgen.  

SPONSOREN RECLAME BORDEN 

Er wordt druk gewerkt aan de sfeer in en rond om tennispark. De reclame borden van onze 

sponsoren worden vernieuwd.  

De borden houden dezelfde afmetingen maar zullen een zelfde achtergrond kleur krijgen om 

meer eenheid te creëren.   

Wil je meer weten over de mogelijkheden om reclame te maken op ons tennispark, neem 

dan contact op met Aniek Polman van de activiteitencommissie. (mailadres: 

activititeiten@tvwierden.nl)    

https://maken.wikiwijs.nl/88262/De_egel
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 

 

BUITENBANEN TIJDENS DE WINTER 

De onderhoudscommissie heeft inmiddels de netten verwijderd van een aantal banen. De 

sproei installatie is weer doorgeblazen en klaar voor de 

winter.  

De banen 12, 13 en 14 blijven bespeelbaar tot de eerste 

vorstperiode.  

 

 

DIGITALE LEDENPAS 

We zijn als vereniging druk bezig om de digitale ledenpas in te voeren. Hiermee kan je als lid 

buitenbanen  reserveren en zien welke buitenbanen reeds bezet zijn. Ook komt de ledenlijst 

erin zodat er afspraken gemaakt kunnen worden. 

Privacy? Ieder lid kan zelf bepalen welke gegevens hij of zij openbaar zet. Zo blijft de privacy 

gewaarborgd. 

De komende maanden houden we jullie op de hoogte! 

 

NIEUWE BUREN 

Direct achter ons tennispark staat een klein mini wijkje met chalets voor gevluchte mensen uit 

de Oekraïne.  

Inmiddels heeft Dansstudio Janien al de eerste nieuwe kinderen mogen verwelkomen uit het 

door oorlog getroffen land. Het ziet ernaar uit dat zich binnenkort meer mensen zullen 

melden in Sportcentrum De Stouwe. Hopelijk kunnen we er met elkaar voor zorgen dat deze 

mensen zich bij ons welkom voelen en sportief kunnen ontspannen.  

 

 

 

 

  



 

 

 

COMPETITIE 

VOORJAARSCOMPETITIE 2023 

Na 2 jaar corona-perikelen gaan we ervan uit dat we het komend jaar verlost zijn van 

afgelastingen en dus weer terug kunnen naar de oude en vertrouwde competitiedagen.                                                                                         

De speeldata voor alle knltb-competities van volgend jaar zijn inmiddels bekend. Het 

aanbod aan soorten competities is inmiddels zo groot dat op vrijwel iedere dag van de week 

gespeeld kan worden.                               

Ga naar tennis.nl en je vind alles wat je moet weten over het spelen van tenniscompetitie.                                                                                        

Voor senioren vanaf 18 jaar gaat het in onze regio om de volgende 3 competities, namelijk: 

1. De knltb-voorjaarscompetitie welke plaatsvindt in de periode 31 maart t/m 9 juni.  

2. De knltb-zomeravondcompetitie in de periode 10 mei t/m 21 juni  

3. De knltb-najaarscompetitie in de periode 11 september t/m 15 oktober  

BELANGRIJK: Indien je belangstelling hebt om mee te doen aan de voorjaarscompetitie dien 

je je vóór 1 januari a.s. met een team van minimaal 4 personen aan te melden bij onze 

competitieleider Hans Langen (mailadres: vcl@tvwierden.nl).   

Individuele spelers die zich willen aansluiten bij een team kunnen dit kenbaar maken bij onze 

verenigingsmanager Robin Schildwacht (emailadres: schildwacht4@gmail.com). Hij kijkt dan 

naar de mogelijkheden.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTO  8 & 9 COMPETITIE 

Als je de stap wilt zetten naar de voorjaarscompetitie en nog niet zoveel wedstrijdervaring 

hebt, kun je in de maanden februari en maart bij de FTO (Federatie Tennishallen Overijssel) 

meedoen aan een laagdrempelige dubbelcompetitie op de binnenbanen.  

Deze nieuwe competitie is speciaal bedoeld voor recreatieve tennissers met speelsterkte 8 

en 9. Aan deze competitie kun je al met een team van 2 personen meedoen.                                     

Je schrijft in voor 3 speeldagen en je speelt dan in een poule van 4 teams. Er zijn heren, 

dames en mixed poules. De speeldagen zijn op vrijdagavond of op zondag.  

Op een speeldag speelt een koppel 2 uur lang, tegen 2 andere koppels ( 2 x 1 uur ). Na 3 

speeldagen heeft elk koppel 2 keer tegen elkaar gespeeld. Alle 4 koppels zijn op hetzelfde 

moment dus aanwezig. Inschrijven kan via www.toernooi.nl . De kosten bedragen 75 euro per 

team. Inschrijven kan tot 15 januari 2023 

 

 

 



 

 

 

ACTIVITEITEN 

 

TERUG BLIK HALLOWEEN TOERNOOI 

Zaterdag avond 29 oktober werd er al hard gewerkt aan de voorbereidingen van het 

Halloween toernooi. Lijnen werden afgeplakt met speciaal tape, blacklight lampen 

geïnstalleerd en het moest natuurlijk heel donker worden gemaakt voor het beste resultaat. 

Speciale dank aan Jolanda die ook al het materiaal heeft meegenomen. En ook Bart en 

Chantal voor jullie hulp! De kantine werd in de juiste sfeer versierd. 

De activiteiten commissie is er heel druk mee geweest… maar niet voor niets. Wat een 

succes!! Totaal waren er 30 deelnemers waarvan 17 jeugdleden. Zij kregen allemaal een 

broodje kroket of frikadel, een drankje en na alfoop een heuse Halloween traktatie.  

Voor de senioren was er heerlijke soep en een broodje.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hier een berichtje van de Activiteiten Commissie: 

“Hallo allemaal, 

Allereerst willen wij, de activiteitencommissie, jullie bedanken voor de aanwezigheid bij het 

Halloween toernooi. Wat hebben wij genoten, en jullie hopelijk ook! 

5 februari hopen wij met jullie van T.V. Wierden het Snert Toernooi te kunnen tennissen             

Vergeet je daarom niet op te geven. Informatie volgt z.s.m.  

Tot 5 februari!  

Groetjes, De activiteitencommissie           

Ps: Zie ook de jaaragenda aan het einde van de nieuwsbrief en noteer de datums in je 

agenda        ” 

 

TOSS TV WIERDEN 

Doe ook mee aan de DONDERDAG MIDDAG TOSS ! 

Wij nodigen je van harte uit voor de donderdagmiddag-toss Elke 14.00 en 16.00 uur. 

Om deze toss gratis te kunnen blijven organiseren, doen wij bij deze een dringende oproep 

aan de leden om mee te doen. Alleen bij voldoende animo kan de toss (kosteloos) op deze 

manier door blijven gaan.  

Meedoen is heel simpel: Bij binnenkomst word je naamkaartje door Jolanda `blind` op het 

toss-bord geplaatst en vervolgens speel je samen met en tegen andere leden. Ieder half uur 

wordt er gewisseld 

Wil je een niet-lid introduceren ? Geen probleem. Deze betaalt €5,- voor een hele middag 

tennisplezier.  

 

NIEUWJAARSTOERNOOI 

Van 2 tot 8 januari wordt er, na 2 jaar corona, weer ons Nieuwjaarstoernooi georganiseerd op 

de binnenbanen. Dit toernooi telt mee voor je rating (speelsterkte) en kan gespeeld worden 

in zowel het enkelspel als het dubbelspel. Ook voor de junioren zijn er diverse onderdelen. 

Inschrijven via toernooi.nl Stouwe Nieuwjaarstoernooi | MijnKNLTB  

Een ideale gelegenheid om de overtollige kilo's na de Feestdagen kwijt te 

spelen!! 

  

https://idomundua.blogspot.com/2012/02/erwtensoep-sopa-de-guisantes.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/B520EA91-FD25-463F-A52A-9D6AF4E5411C


 

 

JUNIOREN VAN TV WIERDEN 

COMPETITIE 

Ons jeugdteam in geel (tot en met 14 jaar) heeft tijdens de najaarscompetitie gespeeld. Dit 

team bestaat uit: 

Sven van de Noort, Lucas van Veen, Ize Nijmeijer en Isa Faber. 

Temmo Koopmans heeft ook een keer ingevallen. Dit team heeft 

meerdere wedstrijden gewonnen en veel ervaring opgedaan.  Het 

meest belangrijke echter; veel plezier en lol gehad!! 

 

In december krijgen jullie een uitnodiging voor de voorjaarscompetitie. Teams kunnen alleen 

meedoen als er voldoende animo is voor de gehele periode (zie schema in de nieuwsbrief). 

 

ACTIVITEITEN 

Zaterdag 21 januari 2023 gaan we schaatsen in Deventer. Deze winteractiviteit is vooral voor 

de gezelligheid en warme chocomel met slagroom.  

Binnenkort krijgen jullie hier een mail over.  

Haal je schaatsen maar uit het vet! 

 

 

 

  



 

 

 

KALENDER 

2022/2023 

 

• 18 NOVEMBER 2022   MEET AND PLAY ON FRIDAY 

 

• 2-8 JANUARI 2023  NIEUWJAARSTOERNOOI 

 

• 13 JANUARI 2023  MEET AND PLAY ON FRIDAY 

 

• 21 JANUARI 2023   SCHAATSEN IN DEVENTER (JEUGD) 

 

• 5 FEBRUARI 2023   SNERT TOERNOOI 

 

• 13 MAART 2023   ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

• VANAF 31 MAART 2023 VOORJAARSCOMPETITIE 

 

• 3 JUNI 2023    KLIMMEN BIJ AVATARZ (JEUGD) 

 

• 30 JUNI 2023    BBQ TOERNOOI 

 

 

 

  

 


