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Contactgegevens
BESTUUR
Voorzitter
Rein Vos
Zandhuisweg 18
8077 TA Hulshorst
tel: 0341-451602
vosrein@gmail.com

Penningmeester
Rein Vos
Zandhuisweg 18
8077 TA Hulshorst
tel: 0341-451602
vosrein@gmail.com

Bestuurslid
Technische zaken
Henk Hoekert
Akkerweg 14
8077 SJ Hulshorst
Tel: 0341-451430
h.hoekert2@chello.nl

Accommodatie
Ron Wessels
Klarenweg 5
8077 SN Hulshorst
tel: 0341-452145
r.wessels16@upcmail.nl

Secretaris
Gonnie Damers
Schoolweg 10
8071 BC Nunspeet
tel: 0341-258376
gonnied@solcon.nl

Kantine Commissie
Rein Vos
Anton Pap

Park Commissie
Ron Wessels
Henk Hoekert
Rein Vos
Gerrit v/d Berg

Toernooi Commissie
Jantina v Sloten
Esther Wajer
Lucinda Franken

Jeugd Commissie
Jantine Wajer

Redactie Commissie
Hennie v/d Horst
Hans Vos

Sponsor Commissie
Vacant

Tennispark “de Wieken”
Kapelweg 7
8077 SM Hulshorst
Tel: 0341-452855

Ledenadministratie
Hans Vos
Zandhuisweg 18
8077 TA Hulshorst
tel: 0341-451602
voshans@gmail.com

Bankgegevens
Rabobank
NL44 RABO 0387537252

Sleutels Tennispark
G. Drost, Wiekslag 4
K. Drost, Doornenkamp 2

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 1 december 2018 schriftelijk in het
bezit van de secretaris zijn.
Kopij voor de clubkrant kan gemaild worden naar: clubkranttvhulshorst@gmail.com
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DIVERSEN
Trainer
Ernst Driksen
Mob: 06-51189900
ernst.dirksen@live.nl
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Van het bestuur
Van de
Beste leden,

Het is al weer even geleden dat we een stukje van het bestuur hebben geschreven.
Terwijl ik dit schrijf kijk ik naar buiten, het is grauw en somber, het zijn echt de donkere
dagen voor de jaarwisseling. Ook voor onze vereniging zijn het ook de sombere dagen.
Vrijwilligers voor commissies e.d. zijn zeer schaars. De jeugdcommissie heeft b.v. geen
enkel lid meer vanaf het komende jaar. Ook de ontwikkeling van het ledenaantal blijft
zorgelijk.

Bestuurszaken
Het bestuur vergadert ongeveer om de 6 weken, e.e.a. afhankelijk van de urgentie van
zaken. De activiteiten rondom Binnen het bestuur is de vacature van penningmeester nog
steeds niet ingevuld. Voorlopig wordt dit ingevuld door de voorzitter. Dit is geen gewenste
situatie. Wij doen een oproep aan de leden om zich beschikbaar te stellen.

Communicatie/website
De nieuwe website is alweer een tijd in de lucht. We zullen in de toekomst steeds meer
gebruik maken van de berichtgeving op de website in de communicatie met de leden.
Afzonderlijke mails van de commissies gaan dan tot het verleden behoren. Ook de
clubkrant staat op de website en wordt niet meer aan de individuele leden toegezonden.
De sponsoren krijgen nog een papieren versie.
Het probleem met de website is het up to date houden van de website. Wij zoeken nog
mensen die iets van wordpress willen leren en willen helpen de website te onderhouden.

Activiteiten in de komende periode
De belangrijkste activiteiten steeds op de website. Het bestuur maakt zich wel zorgen
over de geringe animo onder de leden, zowel bij de jeugd als bij senioren, om deel te
nemen aan de activiteiten. Naast gebrek aan betrokkenheid heeft dit ook financiële
gevolgen omdat we kantine inkomsten gaan missen. Voor de korte termijn staat op 27
december de “Pubquiz “op de agenda. Wij hopen op heel veel deelnemende groepen. Het
Hoofdstuk:

darttoernooi loopt nog, de finale is in januari 2019.
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Sponsoring
Sponsorbedragen zijn essentieel voor het sluiten van de begroting. Wij zijn nog op zoek
naar sponsoren maar we willen ook nog eens een oproep doen alle leden. Ga op zoek !!

Schooltennis
Dit voorjaar hebben we niet meegedaan aan schooltennis. Het was door omstandigheden
te lastig om de data met de school en de tennisleraar op een lijn te krijgen. Volgend jaar
gaan we dat weer proberen.

Accommodatie
De banen hebben weer grootonderhoud gehad en zien er weer piekfijn uit. Het bestuur
heeft energiebesparing hoog in vaandel staan. We hebben contact gehad met derden
over ledverlichting. De gezien de kosten lijkt dit voorlopig geen haalbare kaart. Wel
kunnen de leden bijdragen aan besparing door de lampen niet onnodig te laten branden
en de verwarming op tijd terug te zetten.

Nieuwe ontwikkelingen
De KNLTB legt de focus voor 2019 vooral op de wedstrijd mogelijkheden voor
speelsterkte 8 en 9. Het blijkt dat een groot deel van het ledenbestand deze vooral
recreatieve sterkte heeft. Wij roepen ook onze leden van deze sterkte op mee te doen. In
de kantine hangt een poster met de benodigde data.

Sponsoren bedankt
Wij willen graag alle sponsoren bedanken voor hun bijdrage in het jaar 2018. Wij hopen
ook in 2019 op uw steun te mogen rekenen.

Tenslotte
Het bestuur wenst alle leden goede feestdagen en een prettige jaarwisseling en een

Namens het bestuur, december 2018
R.J. Vos Voorz.

Hoofdstuk: Van het bestuur

voorspoedig 2019.
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Geopend van
Ma t/m vrij
9.00 tot 12.30 uur
13.30 tot 18.00 uur
Zaterdag
8.30 tot 16.00 uur

Dier, Tuin & Agri

bezorgservice

Dier, Tuin & Agri

Harderwijkerweg 468a
8077 RM Hulshorst
T 0341 - 45 32 60

www.avodiervoeders.nl

Nieuws - Waarschuwing Phishing mails
De KNLTB heeft ons een waarschuwing gestuurd:

De afgelopen dagen ontvangt de KNLTB berichten van enkele verenigingen over
nepmails aan leden, die verstuurd worden uit naam van de KNLTB en/of een vereniging.
Het lijken echte mails, maar niets is minder waar.

Via deze misleidende mails proberen criminelen gegevens van gebruikers te pakken te
krijgen, ze vragen leden lidmaatschapsgeld over te maken en/of verkopen gegevens
door. Dit fenomeen heet in jargon “phishing” en is de laatste tijd ook veel besproken in de
media.

We adviseren je alert te zijn op nepmails of mails waarvan je niet herkent dat het door
TVH is verstuurd.

Deze mails hebben vaak rare kenmerken zoals een slecht taalgebruik, onlogische timing,
een onbekende afzender, spellingsfouten en onlogische links. Een paar zaken die
opvallen in de phishing mails die wij als voorbeeld hebben gekregen:
er wordt voor betalen verwezen naar een ‘bunq.me’ betaaldienst het reply-to-adres in de
mail verwijst naar een adres buiten TVH.nl, maar er staat wel TVH in het adres.
Heb je zo'n mail ontvangen? Laat het ons weten! Wij kunnen dan actie ondernemen

Bedankt voor jullie oplettendheid.

Het bestuur

Hoofdstuk: Nieuws - Waarschuwing Phishing mails

richting de KNLTB.
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Zalm en Garnalen met witte wijnsaus

(voor 4 personen)

Ingrediënten

4 zalmfiles
12 grote garnalen
4 takjes dille
1 theelepel citroensap
Voor de saus
1 theelepel boter.
1sjalotje gesnipperd
350.ml droge witte wijn
1/2 laurierblaadje
200.ml kookroom
1/4 visbouillonblokje
1 theelepelcitroensap

•

Verhit de boter voor de saus en fruit hierin de sjalot 4 min

•

Voeg de wijn en de laurier toe en laat 3 min. zachtjes koken

•

Voeg de room toe en kook nog een minuut

•

Giet de saus door een fijne zeef in een pannetje

•

Breng op smaak met citroen en bouillon

•

Saus af laten koelen

•

Verwarm de oven op 220 gr.

•

Spoel de zalm en garnalen met koud water en dep droog met keukenpapier

•

Bestrooi de zalm met zout en peper

•

Leg de zalm in de oven schaal en bak in de oven in 15/20 min gaar

•

Verwarm intussen de garnalen in de wijnsaus en laat minimaal 1 minuut koken

•

Serveer de zalm met de saus en garneer met een takje dille

•

Bestrooi eventueel met de citroenrasp en versgemalen peper

Eet smakelijk, jullie allemaal fijne kerstdagen en een voorspoedig 2019!

Hoofdstuk: Zalm en Garnalen met witte wijnsaus

Bereiding
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Onderhoud kunstgrasbanen
Het onderhoud dat nodig is om kunstgras tennisbanen in goede conditie te houden
verschilt per locatie. Zaken die hierin meespelen zijn o.a. de aanwezigheid van bomen
c.q. groen rond de banen, ligging in de schaduw of zon en bespelingsgraad. Als algemene
richtlijn

kunnen

de

volgende

werkzaamheden

echter

worden

aangehouden:

dagelijks/wekelijks onderhoud, periodiek onderhoud en specialistisch onderhoud.

Dagelijks/wekelijks onderhoud
•

Banen ontdoen van losse vervuiling. Dit kan zowel organisch (bladeren, takjes etc.
) als niet-organisch van aard zijn (bijv. flessendopjes, papiertjes, kauwgom etc.).
Deze vervuiling kan het beste handmatig of met behulp van een bladblazer
worden verwijderd. Let er bij het gebruik van een bladblazer op dat onder een
juiste hoek wordt geblazen, zodat er zo min mogelijk instrooizand van de banen
verdwijnt.

•

Borstelen/slepen van de kunstgras toplaag. Hiermee egaliseert u de zandvulling
en blijft het zand ook in beweging, waardoor mos en onkruid minder kans krijgen
om te ontkiemen. Hiervoor kunnen wij eventueel de benodigde borstels en matten
leveren, waarover wij u graag nader informeren. Een kleine tractor om deze voort
te trekken adviseren wij u om lokaal aan te schaffen i.v.m. eventuele garantie en
onderhoud. Let er daarbij wel op dat deze met gazonbanden is uitgevoerd om
spoorvorming te voorkomen.

Bijhouden randen en hoeken. Deze plekken worden meestal niet bereikt met een
sleepborstel en hier zijn dan ook vaak als eerste mos, onkruid en algen
waarneembaar. Dit geldt soms ook voor het gebied langs de netpalen en onder
het net. Het beste is om deze plekken handmatig bij te houden met een stugge
bezem of hark.

Hoofdstuk: Onderhoud kunstgrasbanen
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Periodiek onderhoud
•

Controleren en eventueel aanvullen van het instrooizand (ca. 1 x per maand).
Hoewel er verschillende meningen en voorkeuren zijn over het ideale zandniveau
van kunstgrasbanen in relatie tot de speltechnische eigenschappen en mate van
slijtage, kan als algemene leidraad worden gehanteerd dat het zand zich 1 à 2 mm
onder de top van de kunstgrasvezel moet bevinden. Inspecteren van de kunstgras
toplaag op beschadigingen (ca. 1 x per maand). Wees daarbij met name alert op
losliggende lijmnaden. Laat deze op tijd repareren om blessurerisico voor de
spelers en verdere beschadigingen van de toplaag te voorkomen.

•

Preventieve bestrijding van mos, onkruid en algen. Dit betreft met name de reeds
eerder genoemde plaatsen die met een sleepborstel moeilijk te bereiken zijn:
langs de randen, in de hoeken, rond de netpalen en onder het net. Wij adviseren u
hiervoor EcoNzym kunstgrasreiniger te gebruiken. Dit is een 100% veilig en
biologisch middel (op basis van enzymen) dat organische vervuiling afbreekt.
Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en prijzen van EcoNzym.

Specialistisch onderhoud
•

Het één of twee maal per jaar professioneel laten reinigen van de toplaag, waarbij
de banen worden behandeld met een speciale machine. Deze borstelt de vezels
op, zuigt de bovenste laag van het instrooizand uit de mat en brengt het weer
terug. Dit alles in één arbeidsgang. Het stof en vuil wat zich in het oppervlak
bevindt, wordt gescheiden van het zand en in een aparte bak opgevangen. Ook
vindt hierbij een inspectie van de banen plaats op eventuele gebreken, dat wil

Gebruikersadviezen
Bij het gebruik van uw kunstgrastennisbanen is het raadzaam om een aantal algemene
richtlijnen in acht te nemen:
1. Gebruik de banen alleen met geschikt, schoon schoeisel. Voorkom dat vuil dat
onder de schoenen zit, ingelopen wordt in de banen.
2. Plaats eventueel een schoenenborstel of schoonloopmat c.q. rooster bij de
toegangspoort.
3. Geen toegang tot de banen met glaswerk.

Hoofdstuk: Onderhoud kunstgrasbanen

zeggen zandvulling, verlijming, vervuiling, netpalen en netten.
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4. Geen toegang tot de banen met sigaretten.
5. Houd de banen vrij van vervuiling (bladeren, takjes, stenen, papier, kauwgom,
pleisters etc.)

Gebruik onder winterse omstandigheden
•

Betreding van een besneeuwde baan is niet gewenst, aangezien er ijsvorming kan
ontstaan hetgeen zich aan de toplaag vasthecht en afhankelijk van de temperatuur
langzamer ontdooit.

•

Spelen tijdens een vorstperiode is toegestaan. Probeer wel voor de vorst de banen
goed geborsteld te hebben, zodat de zandvulling zo egaal mogelijk is.

•

Tijdens dooi spelen op banen met een lavafundering is niet toegestaan, zolang de
vorst niet uit de totale constructie is verdwenen. Spelen tijdens dooi kan
onvlakheden in de banen veroorzaken. Op banen gebouwd met een gebonden
fundering, zoals bijvoorbeeld mateco of zoab kan tijdens de dooiperiode wel
worden gespeeld.
Tijdens sneeuw, dooi en ijzel is het niet raadzaam om met materieel de banen te
betreden.

Hoofdstuk: Onderhoud kunstgrasbanen
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Meer aanbod voor de jeugd
De KNLTB wil samen met de verenigingen en tennistrainers meer kinderen, met meer
plezier, meer wedstrijden laten tennissen. Want uit onderzoek blijkt dat ze dan sneller
beter worden, makkelijker vriendjes maken, meer binding krijgen met de vereniging en
daardoor langer lid blijven.

In de afgelopen 5 jaar is het aantal jeugdleden in Nederland aanzienlijk gedaald. Daarbij
speelt op dit moment maar ongeveer 1 op de 3 jeugdleden wedstrijden. Steeds meer
verenigingen spelen hier succesvol op in door het aanbieden van Tennis Alles-in-1,
waarbij er automatisch wedstrijden gespeeld worden.

Om nóg meer kinderen wedstrijden te laten spelen gaan we in 2019 het wedstrijdaanbod
voor de jeugd verbeteren en versimpelen. Ook laten we het beter aansluiten op de
wensen van de jeugd en hun ouders. Tot slot maken we het allemaal een stuk

Hoofdstuk: Meer aanbod voor de jeugd

overzichtelijker.
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Even voorstellen: Ernst Dirksen
Als ik terug kijk naar mijn tenniscarrière dan start het vak tennisleraar voor mij in 1979. In dat
jaar behaalde ik bij de KNLTB mijn A-licentie. Ik vond het vak tennisleraar helemaal het
einde. Op mijn 12e jaar wilde ik al tennisleraar worden. Ik stond toen al met beginnende
leden op de baan en gaf ze instructie. Ik ben meteen fulltime het vak ingedoken, zodat ik
veel praktijkervaring kon opdoen. Al snel wilde ik meer, dus behaalde ik in 1982 mijn Blicentie. En zo mocht ik lesgeven op het hoogste niveau. Ik weet nog als de dag van gister
dat ik tijdens mijn examen teamtraining de maximale score kreeg. De jaren daarna heb ik
nog enkele applicatiecursussen waaronder coaching gevolgd.

Tot het jaar 2005 heb ik fulltime lesgegeven bij verschillende clubs. Daar zaten clubs bij die
op hoog niveau speelde. Ook heb ik in mijn regio 10 jaar een zelfstandige tennisschool
gerund. Daarnaast ben ik een aantal jaren bondstrainer geweest in het district Gelderland. Ik
verzorgde de bondstrainingen voor de jongste kinderen in de regio noordwest Veluwe. Ook
dat was een geweldige, leerzame tijd. Na 2006 ging het bergafwaarts wat betreft de
tennissport en het lesgeven. Ik had al jaren last van mijn rug en een tweetal hernia’s
overleeft. Uiteindelijk ging het mis met mijn rug. Een behoorlijke zware rugoperatie volgde en
na een jaar revalidatie bleven de rugklachten aanhouden. Noodgedwongen ben ik toen een
tijd gestopt met lesgeven. Gelukkig had ik nog een uit de hand gelopen hobby, namelijk de
fotografie. Ook daar was ik erg gedreven in en ben in 2007 als zelfstandige fotograaf
begonnen. Het was wel even wennen en omschakelen, maar de fotografie boeit mij enorm.

De afgelopen 5 jaren ben ik weer begonnen met lesgeven. Het was in het begin wel
uitproberen hoe mijn rug reageerde, maar met de juiste medicatie en aanpak red ik mij prima

tennistrainingen en de fotografie goed combineren. Voor mijn fotografie graag een bezoekje
aan: www.ernstdirksenfotografie.nl.

Ik ben in eerste instantie een technische trainer en let op de details. Ik werk soms te
prestatie gericht.(wat niet altijd bij een club past) Daar moet ik mijzelf af en toe in afremmen.
Het is altijd weer een uitdaging om beginnende tennissers enthousiast te maken voor de
tennissport of b.v. een wedstrijdspeler naar een beter niveau te brengen.

Op donderdagmiddag en -avond verzorg ik de trainingen bij TV Hulshorst.

Graag ontmoet ik jullie op de baan, met sportieve groet, Ernst
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op de baan. Ik merk dat ik het tennis wel gemist heb. Op dit moment kan ik de
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