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Jaarverslag TV Rijshaeghe 2019 

 
Algemeen bestuur 
 

Eind 2018 heeft Harald Foet aangegeven zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen als Algemeen 

bestuurslid. Voor deze functie is tijdens 2019 vervanging gezorgd. Vanaf november 2019 heeft Anthon 

van de Sande zich beschikbaar gesteld voor deze functie.  

 

Dit betekent dat de samenstelling van het Algemeen bestuur er in 2019 als volgt uit zag:  

 

Voorzitter:    Cock Schaap 

Penningmeester:  Wendy van der Kruk 

Secretaris:   Astrid Beentjes 

Voorzitter TC:   Petra van Asten 

Algemeen bestuurslid: vacant (jan-okt), Anthon van de Sande (nov-dec) 

 

 

Samenwerking met Tennispark/Horeca/Tennisschool 
 

Eén keer per zes weken is er overleg tussen het Bestuur, Tennispark, Horeca en Tennisschool omtrent 

de samenwerking op het park. Dit verloopt goed. Tijdens deze vergaderingen wordt vooruit gekeken 

naar aanstaande evenementen en worden voorbije evenementen geëvalueerd. Daarnaast is er 

regelmatig onderling contact indien dit nodig wordt geacht.  

 

 

Technische commissie  
 

Voorjaarscompetitie 

- In het voorjaar deden 27 teams mee: donderdag 1 seniorenteam, vrijdag 7 seniorenteams, zaterdag 

17 seniorenteams en zondag 2 seniorenteams. 

- Er werden 2 teams kampioen: vrijdag dames 2 en zaterdag mix 2. Gedegradeerd zijn vrijdag mix 1, 

zaterdag mix 3, mix 6, mix 8, heren 1, heren 6 en heren 1 35+.  

 

Najaarscompetitie 

- In de herfst deden 26 teams mee: donderdag 1 seniorenteam, vrijdag 8 seniorenteams, zaterdag 13 

seniorenteams en zondag 4 seniorenteams   

- Er werd 1 team kampioen: donderdag dames 1. In het najaar degraderen teams niet.  

 

Clubkampioenschappen 

Sinds 2018 zijn de Clubkampioenschappen gesplitst in Enkel (eerste week van maart) en Dubbel/Mix (eerste  
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week van september). Bij de enkels waren er 46 inschrijvingen, bij de dubbel/mix 41 (individuele) 

inschrijvingen. Dit heeft de volgende clubkampioenen opgeleverd:  

 

Herenenkel: Mark Stokkers 

Damesenkel:  Ilse Kersten 

Herendubbel:  Marcel Bijkerk/John Muis 

Damesdubbel: Astrid Beentjes/Eline Post 

Mixdubbel: Astrid Beentjes/Ronnie Hendriks  

 

 

Activiteitencommissie 
 

- De Onderlinge zondagcompetitie was succesvol met 12 teams (48 deelnemers). 

- Dit jaar is er een nieuw goededoelentoernooi georganiseerd in het voorjaar: het Alpe 

d’HuZestoernooi. Hiervoor hebben 23 koppels zich ingeschreven (46 deelnemers). De 

organisatie heeft daarnaast twee keer voor het goede doel gekookt tijdens de onderlinge 

zondagcompetitie. Samen heeft dit ongeveer €2.500 voor Alpe d’HuZes opgeleverd.  

- Het Midzomernachttoernooi werd voor de tweede maal georganiseerd, er waren 14 koppels (28 

deelnemers).  

- De Fietstocht is afgelast in verband met te weinig inschrijvingen en keert in 2020 niet meer terug 

op de activiteitenkalender.  

- Het Pink Ribbontoernooi had 34 ingeschreven koppels (68 deelnemers) en heeft iets meer dan 

€4.000 opgeleverd ten goede van Pink Ribbon.  

- Het stamppottentoernooi was wederom een succes, 24 koppels (48 deelnemers) streden om de 

felbegeerde rookworst.  

 

 

Jeugdcommissie 
 

Mede dankzij de inspanningen van Tennisschool Jan de Rook groeit het aantal jeugdleden gestaag 

door.  

  

Voorjaarscompetitie 

- In het voorjaar deden 10 jeugdteams mee, allen op de zondag: 1 mix 11-17, 2 jongens 10-14, 1 

meisjes 10-14, 1 meisjes 11-17 en 5 groene teams.  

- Er waren geen kampioenen.  

 

Najaarscompetitie 

- In het najaar deden 9 jeugdteams mee, allen op de zondag: 1 mix 11-17, 2 jongens 10-14, 1 

meisjes 10-14 en 5 groene teams.  

- Er werden 2 teams kampioen: mix 1 (11 /m 17 jaar) en meisjes 1 (10 t/m 14 jaar).  

 

KIDS-tour 

Dit jaar is er geen World Tour rood/oranje (georganiseerd door de KNLTB) gespeeld. In plaats daarvan 

is er regelmatig een KIDS-tour georganiseerd door de tennisschool voor deze kinderen. Zij spelen dan 

wedstrijdjes tegen elkaar en/of tegen kinderen van een andere vereniging.  


