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Bezetting TC 
Dit jaar kunnen we gerust een overgangsjaar noemen, want een groot deel van het jaar 
hebben we praktisch gezien zonder TC gefunctioneerd. 
Dat is voor een deel niet opgevallen doordat we wat het organiseren van evenementen 
betreft een andere lijn zijn gaan volgen. Ieder evenement of toernooi heeft zijn eigen 
organisator of organisatoren. Dit zorgt voor een betere spreiding van het werk over de 
leden en daarmee voor een groter draagvlak. 
Eind van het jaar heeft Aad Louter de functie TC op zich genomen en hij zal tijdens de 
ALV van februari 2016 officieel benoemd worden. 
Martin Kerkhoven heeft aangegeven dat hij aan de zijlijn beschikbaar is met ‘raad en 
daad’. 
 
De jeugdzaken worden behartigd door Eveline Hoedemaeker (diverse evenementen), 
Anneke Kooij (functionaris Jeugd) en Aad Louter (functionaris Tenniskids). 
 
Theo Reijnders heeft eind 2015 zijn taken als Verenigingscompetitieleider overgedragen 
aan Wolter Prinsen. 
 
We hopen met de nieuwe bezetting en organisatie-wijze van de evenementen een 
levendig tennisjaar 2016 te kunnen realiseren. 

 
Terugblik 2015 
 
Jeugdcompetitie 
Dit jaar deed TV Ilpendam voor de tweede keer mee met de Tenniskids jeugdcompetitie 
en voor de oudere jeugd de Groene en Gele competitie. Er werd, zowel in het voor- als 
in het najaar, op zondagochtend en woensdagmiddag gestreden door wel 7 teams. 
Mede door het werven van Tom deden er in totaal ruim 40 kinderen van 5 tot 17 jaar 
mee. 
Seniorencompetitie 
Ook hier, tijdens voor- en najaar, volop deelname door een vijftal teams: 2 damesteams 
op vrijdagavond, 2 herenteams en 1 mixteam op zaterdag overdag. 
Vooral de zaterdag met 3 thuiswedstrijden was erg gezellig! 
Toernooien 
De nieuwe opzet van de evenementenorganisatie laat zich goed duidelijk maken door te 
kijken naar de evenementen die in 2015 zijn voorbij gekomen. 
Het seizoen werd geopend in het laatste weekend van maart. Op zaterdag een zeer 
goed bezocht Openingstoernooi voor de jeugd (georganiseerd door Dorinne, Clarissa en 
Esther) en op zondag het gelijkluidende toernooi voor de senioren. Het weer was die 
dag om te huilen, dus werd er niet getennist. Maar gelukkig hadden Peter en Misja 
duidelijk gecommuniceerd dat er gebak was ingeslagen. En zo werd het toch nog 
gezellig! 
Op 6 juni stond het eerste Lest er op-toernooi op de agenda. Dit op initiatief van Dick 
Zeegers en zijn vaste tennismaten en bedoeld als vervolg op het reeds een paar jaar op 
de agenda ontbrekende Cees Kramer-toernooi. Het werd zowel in sportief als financieel 



een zeer geslaagde dag! 
De dag erna kwamen de dames in aktie, onder de enthousiaste leiding Annemarie en 
Laura, oftewel ‘Girls Only’. Aangezien ik hier natuurlijk niet bij mocht zijn, kan ik alleen 
maar zeggen dat de geruchten zeer positief waren. 
Na de zomervakantie was er voor gezinnen de gelegenheid om een ouder-kind-dubbel 
op de been en op de baan te brengen, want op 16 augustus werd het Familie-
zomertoernooi gespeeld. Eveline had e.e.a. georganiseerd en kijkt, net als wij, terug op 
een hele gezellige dag. Naast tennissen, was er ook de mogelijkheid om te 
tafeltennissen en uiteraard de vakantie-belevenissen te delen. 
Een aantal weken later stond er wederom een ‘nieuw’ evenement op de agenda, 
namelijk het Gemengd dubbeltoernooi. Albert en Pieter Paul hadden alles in kannen en 
kruiken, maar helaas. De weergoden hadden andere plannen en dus schuiven we deze 
primeur door naar 2016. 
Het slot van het tennisjaar speelde zich af op 31 oktober, maar daarbij konden de 
rackets thuisblijven. Eveline had, met heel veel vrijwilligers (!), een Halloween-feest op 
poten gezet, uiteraard inclusief een griezeltocht door Ilpendam.  
 
Helaas ontbreken de Clubkampioenschappen in dit overzicht. De personele kracht 
ontbrak hiervoor, maar er zijn goede voornemens voor 2016 wat dit betreft! 

 
Vooruitblik 2016 
 
In 2016 willen we de lijn die is ingezet in 2015 voortzetten. Een aantal nieuwe 
initiatieven komt zeker terug op de agenda. Daarnaast is er nog ruimte op de kalender 
en er wordt gekeken waar er nog behoefte aan is. 
De voorlopige evenementenkalender 2016 zal op de ALV gepresenteerd worden. 
Zoals gezegd keren de clubkampioenschappen dit jaar weer terug. Om het voor meer 
mensen mogelijk te maken deel te nemen is er voor gekozen de duur van het toernooi 
drastisch in te korten. We hopen dit te merken aan het aantal inschrijvingen! 
 
Het is al eerder genoemd: Theo heeft vele jaren de functie van VCL vervuld en, op zijn 
verzoek, en deze taak nu overgedragen aan Wolter. 
Wolter en de TC zullen proberen de competitive-teams zo goed mogelijk te begeleiden 
en kijken waar er verbeteringen mogelijk zijn. 
 
Racketavonden hebben in 2015 niet plaatsgevonden en we willen graag weten of hier 
toch echt geen belangstelling voor is. Wellicht is het een idee om spontaan een oproep 
te doen. Dit kan in het algemeen aan iedereen, maar misschien gericht op bepaalde 
doelgroep per keer: b.v. dames boven de 50, heren t/m 25, heren niveau 7 en hoger, 
etc. De vraag is hoe we dit technisch kunnen regelen en of er iemand is die zich 
hiervoor wil inspannen. 

 
Slot 
De nieuwe opzet wat betreft organiseren komt erop neer dat er meer mensen zijn die 
zich actief opstellen binnen de vereniging. Dat komt uiteraard de verbinding en 
gezelligheid ten goede en tevens wordt het werk beter verdeeld. Bij deze een oproep 
aan een ieder om te overwegen zich aan te bieden bij de organisatie van een van de 
evenementen. Er is altijd iets te doen! 


