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Jaarverslag TV Rijshaeghe 2022 

 
Algemeen bestuur 
 

In 2022 zag de samenstelling van het Algemeen bestuur er als volgt uit:  

 

Voorzitter:    Cock Schaap 

Penningmeester:  Wendy van der Kruk 

Secretaris:   Astrid Beentjes 

Voorzitter TC:   Petra van Asten 

Algemeen bestuurslid: Anthon van de Sande  

 

 

Samenwerking met Tennispark/Horeca/Tennisschool 
 

Door de diverse coronamaatregelen in 2020, 2021 en een deel van 2022 zijn er minder vergaderingen 

geweest tussen het Bestuur, Tennispark, Horeca en Tennisschool omtrent de samenwerking op het 

park. In 2022 zijn deze ad hoc ingepland, op initiatief van het Bestuur.  

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 30 seniorenteams mee: donderdag 1 team, vrijdag 10 teams, zaterdag 15 

teams en zondag 4 teams. 

- Er werden 4 teams kampioen: vrijdag dames 2, zaterdag herendubbel 50+, zaterdag dames 1, 

zaterdag mix 4 

Gedegradeerd zijn vrijdag dames 1, dames 3, dames 4, heren 2 en mix 1; zaterdag mix 2; zondag 

mix 1 en mix 2.  

 

Zomeravondcompetitie 

- Er deden 2 teams mee aan de zomeravondcompetitie (woensdag): 1 damesteam en 1 mixteam.   

- Er werden 0 teams kampioen. Bij de zomeravondcompetitie degraderen teams niet.  

 

Najaarscompetitie 

- In de herfst deden 20 seniorenteams mee: donderdag 1 team, vrijdag 7 teams, zaterdag 11 teams en 

zondag 1 team.   

- Er werden 3 teams kampioen: vrijdag mix 2, zaterdag heren 1, mix 1. In het najaar degraderen teams 

niet.  
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Clubkampioenschappen 

In 2022 zijn de Clubkampioenschappen voor het eerst in jaren weer rond half juni gespeeld.  

 

Er waren 47 unieke inschrijvingen, een groot deel van de deelnemers deed aan twee categorieën mee. Dit 

heeft de volgende clubkampioenen opgeleverd:  

 

Herenenkel: Rik Siepel 

Damesenkel:  Astrid Beentjes 

Herendubbel:  Eric Delacour en Marcel Bijkerk 

Damesdubbel: Brenda Blok en Rianne Meeuwisse 

Mixdubbel: Brenda Blok en Anthon van de Sande  

 

 

Activiteitencommissie 
 

- De Onderlinge zondagcompetitie werd verkort i.v.m. de coronamaatregelen in begin 2022. Door 

het slechte weer zijn daarna niet alle poules volledig gespeeld. Er waren 14 teams ingeschreven 

(56 deelnemers). 

- Het nieuwe Independence Daytoernooi mocht na twee coronajaren eindelijk gespeeld worden. 

Er waren 8 koppels (16 deelnemers).  

- De drie shuffletoernooien (augustus, oktober, december) leverden mooie deelnemersaantallen 

op in augustus (20 deelnemers) en oktober (24 deelnemers). Het shuffletoernooi van december 

is wegens weersomstandigheden geannuleerd.  

- Aan het Golftoernooi deden 15 personen mee.  

- Het stamppottentoernooi was wederom een succes, 28 koppels (56 deelnemers) streden om de 

felbegeerde rookworstmutsen.  

 

 

Jeugdcommissie 
 

Voorjaarscompetitie 

- In het voorjaar deden 6 jeugdteams mee, allen op de zondag: 1 mix 13-17, 1 jongens 13-17 en 4 

junioren 11-14.  

- Er waren geen kampioenen.  

 

Najaarscompetitie 

- In het najaar deden 5 jeugdteams mee, allen op de zondag: 2 jongens 13-17 en 3 junioren 11-

14.   

- Er werden 0 teams kampioen.  


