VAN DE REDACTIE
In deze laatste editie van 2018 besteden wij de
nodige aandacht aan
- Padel: info met allerlei aspecten
- Het P-Team dat dit jaar zijn Vijfentwintigjarig
bestaan vierde.
Hieronder alvast een foto van de bij de viering
van het jubileum aanwezige delegatie van het bestuur. Links in beeld ziet u Martin Jacobs, die een
toepasselijke toespraak houdt en in deze Bundel ook
een bijdrage verzorgt. Naast hem staan Hanneke
Philipsen en Sumero van Agen. Rob Stallenberg gaf
wat later acte de précense. Voorzitter Serge was
verhinderd om aanwezig te zijn.
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Verder hebben wij voor u items die u hiernaast in
het Inhoudsoverzicht kunt zien, waaronder
natuurlijk, passend in deze tijd, de kerstdiners.
Hieronder alvast een sfeervol plaatje uit de kantine:

De Redactie wenst u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2019.
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MEDEDELINGEN
VAN DE VOORZITTER EXTRA

VAN DE LEDENADMINISTRATIE

Namens het bestuur wens ik alle leden en hun naasten prettige feestdagen en een heel gelukkig, gezond
en sportief 2019.
PASFOTO’S

Serge van Dellen,
voorzitter

De KNLTB begint in januari
met de eerste aanmaak van de
passen voor het nieuwe seizoen.
Is je pasfoto op je huidige pas
verouderd, lever dan op tijd een
nieuwe pasfoto in
Dit geldt vooral voor competitiespelers en leden die
aan toernooien willen deelnemen.

E-MAILADRESSEN ETC.

Is je e-mailadres, woonadres,
telefoonnummer veranderd?
Geef dit s.v.p. door!

VAN DE KANTINECOMMISSIE

Voor beide items bericht
doorgeven aan de
ledenadministratie

Hieronder vindt u de lijst, zoals hij bij het Herenavond-Kerstdiner de Heren passeerde, waarop u
kunt intekenen voor kantinedienst op de dinsdagavond.

Ank Buijs, Pr. Bernardlaan 22, 6241 EM Bunde

AFMELDING LIDMAATSCHAP
SEIZOEN 2018-2019
Natuurlijk zouden we graag willen dat iedereen in het
komende seizoen lid blijft, maar helaas zijn er soms
redenen om dat niet te blijven: verhuizing, drukke
werkzaamheden en helaas ook blessures, e.d.
Mocht je onverhoopt besluiten je lidmaatschap op te
zeggen, doe dit dan uiterlijk half januari 2019.
Niet op tijd opzeggen houdt reglementair in dat de
gehele contributie betaald moet worden!!
Opzegging schriftelijk naar

Er zijn nog plaatsen beschikbaar!
De echte lijst hangt op in de kantine.

Ank Buijs, Pr. Bernardlaan 22, 6241 EM Bunde
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VAN HET BESTUUR:
DE KNLTB CLUBAPP

De KNLTB ClubApp is de vervanger van “mijn KNLTB” en is een onmisbare app voor alle
tennisverenigingen. Het maakt het voor de leden gemakkelijker om op de hoogte te blijven
van alles wat er speelt binnen de club. Ze kunnen namelijk alles regelen vanuit één plek.
Altijd en overal. Op deze manier draagt de KNLTB ClubApp bij aan het versterken van de
binding met de leden en het vergroten van de betrokkenheid bij de club. Ontdek wat de
ClubApp voor jouw kan betekenen en hoe het werkt.
Vanaf de start van de Voorjaarscompetitie kunnen leden via hun persoonlijk profiel alle
competitie- uitslagen en standen inzien én spelers en teams toevoegen aan hun favorieten.
Ook kunnen ze hier heel eenvoudig alle toernooiresultaten en geplande wedstrijden
terugvinden.
Voor clubs is de KNLTB ClubApp een ideaal communicatiemiddel, want het biedt de
mogelijkheid om naast het clubnieuws en evenementen via pushberichten te communiceren
met leden. Door een nieuwsbericht niet alleen in de KNLTB ClubApp te plaatsen, maar ook
als pushbericht naar alle leden te sturen, zorg je ervoor dat ze het belangrijkste clubnieuws of
evenement niet missen.
Met de KNLTB ClubApp hebben leden eenvoudig toegang tot de ledenlijst. Een perfect
middel om de binding tussen leden en de club te versterken want zo kunnen leden veel beter
een naam bij een gezicht vinden. Elk lid kan natuurlijk zelf instellen of ze hun e-mail of
telefoonnummer zichtbaar tonen op hun profiel.
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De KNLTB ClubApp geeft leden de mogelijkheid om op basis van voorkeuren een
tennismaatje te vinden. Door een maatje aan te klikken, kan men via de knop ‘Verzoek sturen’
een bericht sturen naar het maatje van zijn keuze. Het maatje zal dan het bericht ontvangen
met een telefoonnummer en e-mailadres. Het is aan de persoon die het bericht ontvangt om
daarop te reageren.

De KNLTB ClubApp biedt nog veel meer mogelijkheden:





Jouw vrijwilligersdiensten eenvoudig inplannen en inzien
Tennismaatjes vinden
Clubagenda inzien
Toegang tot persoonlijk profiel

Om de KNLTB ClubApp te kunnen gebruiken moeten wij je naam en mailadres doorgeven
aan de KNLTB.
Leden die hier bezwaar tegen hebben kunnen dit doorgeven aan: info@tcbunde.nl
Download de KNLTB ClubApp via:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lisa.knltb
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VAN HET BESTUUR:

Omdat we hier nog ruimte over hebben, plaatsen we
wat extra foto’s van de Kerstdiners:

Bunde Beweegt is een samenwerkingsverband van verenigingen en organisaties uit Bunde op het gebied van
sport en cultuur.
Bunde Beweegt heeft, in samenwerking met het Huis
voor de Sport Limburg, een subsidie voor een
sportimpuls aangevraagd en ontvangen vanuit het
landelijke programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’.
De toekenning van deze subsidie geeft Bunde Beweegt
de gelegenheid om de komende twee jaar meer inwoners
aan het sporten en bewegen te krijgen.
Bundese verenigingen en organisaties met uiteenlopende
activiteiten en hun eigen identiteit bundelen hun krachten.
Bunde Beweegt wil de samenwerking tussen verenigingen verbeteren, nieuwe samenwerkingen bewerkstelligen
en nieuw sportaanbod realiseren.

U ziet Guido, gedecoreerd,
in een speciaal kerstpak

Dit wordt onder andere. gedaan door de organisatie van
verenigingsoverstijgende activiteiten en de realisatie van
gezamenlijke projecten.
Vanuit een maatschappelijke betrokkenheid wordt ook
een actieve bijdrage geleverd aan de leefbaarheid en sociale binding in Bunde.

Uitgebreide informatie vind u op hun website:
https://bundebeweegt.blogspot.com

extra decoratie voor het voormalige
vrijwilligersverzamelbord
en hieronder
Rob in actie in de keuken

Op de foto van de stuurgroep met projectleider staan van
links naar rechts: Marc Smeets, Ron Soeren, Hanneke
Philipsen, Serge van Dellen, Robert Meij, Piet Philipsen.
Op de foto ontbreken Kim Adriaens en Roel Blom.
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VAN DE SPONSORCOMMISSIE
SPONSORBIJEENKOMST 28 OKTOBER
Na in 2017, het jaar van het 40-jarig bestaan van TC
Bunde, geen sponsorbijeenkomst te hebben georganiseerd, heeft de Sponsorcommissie van TC Bunde
dit jaar weer een activiteit voor de sponsoren van
TC Bunde op touw gezet.
Op zondag 28 oktober jongstleden hebben we als
Sponsorcommissie en Bestuur van TC Bunde onze
sponsoren ontvangen op Chateau Neercanne te
Maastricht waar we samen onder het genot van een
lunch gezellig bijgepraat hebben.
Iedereen is van te voren aanbevolen om warme kleding en goed schoeisel aan te doen. Geen overbodige luxe voor een wandeling in de grotten van de
Cannerberg. Onder begeleiding van een gids hebben
we een rondleiding gekregen in de grotten waar het
voormalig NATO-hoofdkwartier ooit was gevestigd. De twee oud-medewerkers van de NATO hebben ons “meegenomen” in het wel en wee van datgene wat er zich ooit heeft afgespeeld in de grotten.
Na afloop van deze rondleiding heeft Roel Nelissen,
een van de “vinologen” van Neercanne, ons de
wijnranken naast het kasteel laten zien en ons de
kunsten van het wijn maken uitgelegd. Uiteraard
ontkwamen we er niet aan om in de wijnkelder van
Chateau Neercanne een aantal wijnen te proeven.
Een gezellige en geslaagde middag. Uiteraard willen we als Sponsorcommissie en Bestuur van TC
Bunde onze sponsoren heel hartelijk danken voor
hun steun aan TC Bunde.
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VAN HET BESTUUR:

25-JARIG JUBILEUM P-TEAM
Woensdag 7 november was het dan zo ver. De viering
van het 25-jarig jubileum van het P-Team van TC Bunde. Als Bestuur van TC Bunde hebben we ruim van te
voren een aantal opties bekeken. Een lunch in ons eigen
clubhuis. Een lunch op loop/fietsafstand in Bunde.
De dame en heren hebben immers gedurende de ochtenduren weer hard gewerkt op het park van TC Bunde
en om ze dan ook nog eens een stuk te laten fietsen of
lopen…. Laten we het lekker dicht bij “huis” houden.
Maar de “die hards” van het P-Team zijn geen “watjes”
en zullen zeker niet mopperen als de locatie iets verder
van “huis” is.
Dit heeft ons als Bestuur doen besluiten om te kiezen
voor Buitenplaats Vaeshartelt. Met de fiets, met de auto
en een enkeling te voet (ja mensen, Nico Pastoor heeft
het kleine stukje vanuit Bunde richting Vaeshartelt gelopen) arriveren de leden van het P-Team rond de klok van
12.00 uur.
Door het personeel van Vaeshartelt is de Maestrichtsalon
feestelijk gedekt waar iedereen bij binnenkomst welkom
wordt geheten onder het genot van een glaasje prosecco.
Namens het Bestuur heten Hanneke, Sumero en Martin
de aanwezigen van harte welkom. Allereerst bedankt
Martin alle leden van het P-Team heel hartelijk voor hun
inzet de afgelopen 25 jaar.
Verder worden 2 personen bijzonder onder de aandacht
gebracht. Twee personen die al sinds de oprichting van
het P-team actief lid zijn van het P-Team: Toon van
Alphen en Jo Pieters.
Toon is de initiator van het P-Team, maar daarnaast is
Toon hoofdredacteur van de Tennisbundel, ook al 25
jaar. O.a. foto’s maken tijdens de verschillende activiteiten doet Toon zeer fanatiek. Jo, in het verleden een fanatieke tennisser, is geen lid meer van TC Bunde, maar
desondanks is hij wekelijks trouw aanwezig met zijn
vrouw Rozsi op de woensdagochtenden.
Na dit officiële gedeelte (ja mensen, ook dat hoort er
zeker bij na 25 jaar hard werken) heeft iedereen kunnen
genieten van een soepje, de heerlijke verschillende koude en warme gerechten om vervolgens te kunnen afsluiten met heerlijk gebak.
Na afloop heeft het P-Team onder het genot van een
borreltje de afgelopen 25 jaar de revue laten passeren.
En stiekem hopen we als Bestuur ook al weer plannen
gemaakt voor de komende jaren.
Want laten we eerlijk zijn….ze zijn onmisbaar, de leden
van “ons” P-Team.

Links: Toon, rechts: Jo, tijdens de toespraak van
Martin, waarvan een foto op pagina 2

8

EINDSTANDEN KNLTB - NAJAAR LANDELIJK 2018
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VOORJAARSCOMPETITIE 2019
De Voorjaarscompetitie telt 7 speeldagen en start ieder jaar begin april en loopt door tot begin juni.
Jaarlijks doen er ruim 30.000 teams mee aan wat velen beschouwen als, de mooiste periode van het
tennisseizoen.
De Voorjaarscompetitie telt in het totaal 7 speeldagen en start begin april en loopt tot begin juni.
Klik hier voor de speeldata van 2019.
2019: Harmonisatie van het competitieaanbod
De KNLTB heeft voor het aanbod van competitiesoorten van de districts-/ regiocompetities
geharmoniseerd. Als gevolg van een te grote versnippering in het aanbod, wat leidt tot te veel
niveauverschillen en lange reisafstanden én het afschaffen van de districts-/ regiogrenzen, zijn er
verschillende competitiesoorten samengevoegd en is het aanbod teruggebracht van ruim 300
soorten naar circa 90 soorten.
Daarnaast zijn er ook soorten met verschillende leeftijdsgrenzen samengevoegd, omdat:



Data aangetoond heeft dat de leeftijden van spelers in de verschillende leeftijdscategorieën
vrijwel identiek zijn;
Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie
aangeboden kon worden. Hierdoor is een landelijk uniform aanbod gecreëerd. Dit landelijke
aanbod wordt aangevuld met een aantal regiospecifieke soorten.

Voordelen voor jou!
Als competitiespeler ben je natuurlijk benieuwd wat deze verandering van het competitieaanbod
voor jou gaat betekenen. Dit zijn de belangrijkste voordelen:




Minder niveauverschillen binnen poules;
Kortere reisafstanden;
Meer variatie in tegenstanders.

Inschrijven
Lijkt het je leuk om mee te doen aan de Voorjaarscompetitie? Geef je dan op bij je eigen vereniging.
De Verenigingscompetitieleider (VCL) van jouw vereniging schrijft de teams in bij de KNLTB. Check
de competitiezoeker om erachter te komen aan welke competities je op jouw club kan deelnemen
en/of informeer bij jouw VCL.
Verkort & Compact Spelen
Voor alle dubbelpartijen (DD, HD en GD), bij zowel senioren- als juniorencompetities geldt Verkort
Spelen: er wordt een beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten) gespeeld op het moment dat in een
dubbel de stand één set gelijk is. Winnaar van die beslissende tiebreak – en daarmee ook de partij –
is de dubbelcombinatie die het eerst tien punten behaalt met een verschil van twee punten. Deze
tiebreak vervangt de beslissende laatste set en dient in MijnKNLTB.nl ingevoerd te worden als 10-6 of
11-13. Voor de 8&9-competitie, de Zomeravondcompetitie geldt compact spelen. Wil je weten hoe
deze vormen werken? Klik hier voor de infographic of lees meer op de KNLTB website.
Dispensatie
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Wil je vaker dan één keer per week competitie spelen of voor twee verschillende verenigingen
uitkomen? Vraag dan dispensatie aan via de VCL van de vereniging. Check wel eerste de
voorwaarden.
Invallen in competitie
Wordt je gevraagd om in te vallen in een competitieteam? Check dan eerst hier of dit mag. Twijfel je
of je mee mag doen? Vraag het dan na bij de VCL van jouw tennisvereniging.
Promotie / Degradatie
Ben je kampioen geworden of kom je net een punt te kort om niet te degraderen? Klik hier voor alle
regels omtrent promotie en degradatie.
Inschrijven voorjaarscompetitie 2019

Inschrijven voor de voorjaarscompetitie 2019 tot 31-12-2018
Opgeven via de mail bij:

tcbwedstrijdcom@gmail.com

Individueel inschrijven met je naam en knltb nummer, telefoon nr en competitie soort.
Teams inschrijven met de






naam
knltb nummer
mobiele nummer van de captain
competitie soort
namen en knltb nummers van nog minstens 3 teamleden.

Opgeven als reserve met je naam en knltb nummer en telefoon nr.
Je kunt je inschrijven voor de voorjaarscompetitie 2019 tot 31-12-2018
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OPRICHTING PADELCOMMISSIE
Leden










Sumero van Agen
Martin Jacobs
Lanneke Wiertz
Dave van Slijpe
Ad Balemans
Rob Plasier
Ushi Dolmans
Tren Philipsen
Ricardo Hagedoorn

Stappenplan






Voorwerk voor de informatie voorziening
Informatie avond voor de leden en niet leden
Peiling draagvlak onder de leden
Advies aan het bestuur; besluitvorming en financiering door het bestuur
Implementatie plan en exploitatie padelbanen

Taken:

















Instellen van een padel commissie
Verslaglegging en notulering
Informatie verstrekking via de website TCBunde
Organiseren van een informatie avond Padel voor de leden en de inwoners
van Meerssen via De Geulbode?

Sumero
Dave
Sumero
Ushi en Tren

Vaststelling van de plaats van 2 padel banen op de club
(afmetingen 17m x 47m)
Gebruiksklaar maken van de ondergrond;
Kosten voorwerk ondergrond
Is er voor de aanleg een vergunning van de gemeente nodig?
Is er een vergunning nodig voor het kappen van bomen?
Opstellen van een exploitatie plan voor de padelbanen
Tijdlijn aanleg padelbaan
Keuze voor welk type padelbanen
Kosten aanleg 2 padelbanen
Aanvragen van minimaal 3 offertes
Onderzoek cofinanciering gemeente
Peiling draagvlak onder de leden (enquête onder alle leden)

Overleg van Rob en Sumero
met een padelbaanbouwer

Rob

Lanneke
Lanneke
Ad

Sumero
Serge
Bestuur
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Implementatie Padel






Integratie van padel binnen TC Bunde, welke tarieven, aparte lidmaatschappen tennis en padel of
een tarief?
Het organiseren van clinics en andere activiteiten om de bekendheid van de sport en spelregelkennis
te bevorderen.
Op langere termijn organiseren van padeltraining (in samenwerking met de TC en JC)
Promotie van onze padelbanen bij externe partijen met als doel exploitatie van de banen en werven
van potentiële nieuwe leden.
Padel als handvat gebruiken om jeugd aansluiting te laten maken bij senioren (in samenwerking met
de JC).

Activiteiten Padel






clubkampioenschappen padel
interne wintercompetitie padel
KNLTB voorjaar- en najaarscompetitie padel
wekelijkse clinics
Padel lessen
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WORDT TC BUNDE DE EERSTE TENNISCLUB IN MEERSSEN MET 2 PADELBANEN?

Is Padel iets voor mij?
Waarom zou je als club aan padel beginnen als je ook kunt tennissen?

Padel biedt nieuwe kansen voor verenigingen; de dynamiek en sportieve spanning van padel
maken de sport een aantrekkelijke aanvulling op het tennisaanbod voor huidige leden en
trekken bovendien een nieuwe doelgroep en dus potentiële nieuwe leden naar de club. En
omdat padel gemakkelijk te leren is voor zowel jong als oud, is de sport een laagdrempelige
manier om kennis te maken met de vereniging. Dit blijkt al in de praktijk bij de huidige
verenigingen met padelbanen. Deze verenigingen met padel laten stijgende ledenaantallen
zien. Dit betekent een stevigere financiële positie en een betaalbare contributie.
Padel heeft als sport veel voordelen en verenigt het beste van twee werelden.
Ten eerste is padel gemakkelijk te leren: de positionering van het racket ten opzichte van de
bal luistert minder nauw dan bij besnaarde rackets, de service is onderhands en de bal blijft
langer en makkelijker in het spel omdat de baan ommuurd is.
Ten tweede is padel is geschikt voor alle leeftijden en kan het door iedereen op zijn eigen
niveau worden gespeeld.
De baan is kleiner (10m x20m) dan een tennisbaan (24m x 11m)
Ten derde is padel een teamsport: je speelt het met z’n tweeën. Zo leer je mensen kennen op
de baan, of kan je samen met een vriend of vriendin aan de sport beginnen.
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Tot slot is padel een spectactulaire sport: het is snel, er is veel actie, de bal blijft lang in het
spel, het is een tactische sport en de techniek van de spelers op wereldniveau zal je versteld
doen staan!
Padel wordt steeds populairder in Nederland. Dat toont ook het onderzoek van het Mulier
Instituut. Padel is de komende jaren de snelst groeiende sport en heeft alles in zich om groter
te worden. In Spanje en andere Zuid Europese landen behoort de sport al jaren tot de grootste
sporten van het land. De opmars naar Noord-Europa is nu in volle gang. En dat is niet gek,
want padel is een sport voor alle leeftijden, laagdrempelig, snel aan te leren en heeft een
sociaal aspect: een mooie aanvulling voor tennisverenigingen. Padel groeit en zal dat de
komende jaren blijven doen, zo zien we dat het aantal locaties/verenigingen blijft stijgen. We
verwachten dat binnen tien jaar zo’n 500 tennisverenigingen de keuze hebben gemaakt voor
een of twee padelbanen en steeds meer spelers in aanraking komen met deze populaire sport.
Racket en ballen

Voor padel gebruik je een ander racket dan voor tennis. Het padelracket heeft geen snaren,
maar is in zijn geheel van kunststof (carbon, fiber of grafiet). In het racketblad, meestal rond,
is een groot aantal gaten geboord. Het racket meet maximaal 45,5 x 24 centimeter en wordt
met een koordje om de pols bevestigd zodat het niet kan rondslingeren.
De bal die je gebruikt bij padel lijkt sterk op een tennisbal, maar is wat harder. De bal moet
goed kunnen stuiten, officieel 135 tot 145 centimeter hoog als je hem van ver boven je hoofd
(exact 254 centimeter staat in de regels) laat vallen. Kleding en schoeisel zijn voor tennis en
padel hetzelfde.
Voor de spelregels:
zie de bijdrage van Ad Balemans: Van de Padel-Commissie
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VAN DE PADELCOMMISSIE
Invoering padel gouden zet
Aanleiding voor deze best practice bij UTV uit Ulvenhout
Alternatieve vormen van tennis worden steeds populairder en dat geldt ook voor padel: een
racketsport met veel kenmerken van squash en tennis. De combinatie van deze twee sporten staat
garant voor snelle en spannende rally’s. Padel sluit aan bij een groeiende behoefte van tennissers aan
variatie en keuzevrijheid en biedt, net als een aantal andere vormen van tennis, kansen voor
verenigingen.
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Bij UTV uit Ulvenhout zijn ze voorloper op het gebied van padel. De club hakte in 2013 de knoop door
en legde begin 2014 een tweetal padelbanen aan. Het duurde even, maar daarna sloeg het geweldig
aan bij de leden.

De oplossing die heeft geleid tot deze best practice
“We zijn daar min of meer blind ingestapt”, blikt oud-bestuurslid Pieter de Leijer terug, die in januari
2017 is opgevolgd door Huub Kokshoorn. “Het was zeker niet zo dat wij leden hadden die uit zichzelf
aangaven dat zij graag padel wilden spelen. In het begin vonden ze het ook wel een beetje vreemd.
Toen ze een keer geproefd hadden van padel, werden ze echter heel enthousiast. Leden ervaarden
de kick en wilden niks anders meer.” Toegegeven, er was ook nog een andere reden om
padel een kans te geven. UTV moest nodig de druk op de reguliere banen verlichten, zeker in de
avond waren er geregeld wachttijden. Bovendien gaf de gemeente, vanwege het risico op oneerlijke
concurrentie ten opzichte van nabijgelegen clubs, geen toestemming voor uitbreiding van het aantal
reguliere banen. De vereniging verdiepte zich vervolgens in padel, ging langs bij een aantal
padellocaties en werd zogezegd bevangen door het padel-virus. Er werden twee padelbanen
aangelegd à 50.000 euro per baan.
Het was de investering voor UTV meer dan waard. De Leijer: “De druk op de tennisbanen was ’s
avonds vaak groot. Dit nam af doordat onze leden padel gingen spelen in plaats van te wachten. We
zien ook minder verloop van leden én een aanwas met leden die aangeven specifiek padel te willen
spelen. Zo compenseert padel ook de terugloop in het ledenaantal en zorgt het voor een andere
dynamiek op ons park! We hebben al enige jaren een ledenstop en dat is sinds 2014 zo gebleven.
Door het succes van padel zijn we nu naar uitbreidingsmogelijkheden aan het kijken. We hebben het
plan aan onze leden voorgelegd om in 2017 twee extra padelbanen aan te leggen.”
Deze twee extra banen zijn inmiddels gerealiseerd.

Het resultaat voor de vereniging van deze best practice
Nu de KNLTB de waarde van padel onderkent en de nieuwe tennisvorm nadrukkelijk ondersteunt,
geldt UTV als een geweldig voorbeeld van wat padel voor een club kan betekenen. De Leijer: “Nu zijn
wij zover dat wij ons verhaal vertellen aan andere verenigingen die met padel aan de slag willen.
Verder hebben we padel inmiddels ingezet voor een maatschappelijk project voor mensen met een
beperking, voor sportontwikkeling op middelbare scholen en bieden we geregeld clinics aan. Ik zou
elke club adviseren padel op te nemen in het tennisaanbod en dan twee zaken vooral benadrukken: er
moet ten eerste een doordacht plan opgesteld worden voor de financiering van de banen. Het is
namelijk een behoorlijke investering. Daarnaast is het verstandig om direct een padelcommissie op te
richten die actief aan de slag gaat met padel op de club. Die commissie regelt alles wat betreft de
organisatie, marketing, competities en toernooien. Op die manier wordt padel bij iedere club een
succes.”

Padel bij TC Bunde?
Het bestuur van TC Bunde heeft unaniem besloten om de mogelijkheden van padel te onderzoeken
voor onze club. Hiervoor is de Padelcommissie opgericht en deze is op woensdag 28 november voor
het eerst bij elkaar gekomen. De commissie bestaat uit een aantal leden (met een multidisciplinaire
achtergrond) die het onderzoek naar de mogelijkheden verder vorm gaan geven. In de
Padelcommissie zitten Sumero van Agen, Martin Jacobs, Lanneke Wiertz, Dave van Sleijpe, Rob
Plasier, Ushi Dolmans, Ricardo Hagedoorn, Ad Balemans en Tren Philipsen.
Heeft het bestuur al besloten dat padel er gaat komen? Het antwoord is ‘Nee’. De padelcommissie
heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken of padel past bij onze vereniging en of het financieel
haalbaar is. In het nieuwe jaar zal de commissie een informatiebijeenkomst geven om leden uitgebreid
te informeren.

Namens de commissie,
Ad Balemans
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EEN WOORDJE VAN DE TRAINER: DE SNELGROEIENDE SPORT PADEL.

Circa 3 jaar geleden kwam ik aanraking met de sport padel. Dit was voor mij meteen een schot in de
roos. Op dat moment waren er nog geen banen in de omgeving, maar dit kwam langzaam wel op
gang. Op het moment schieten de padelbanen landelijk uit de grond en ook in zuid-limburg begint het
te komen. Ik vind dat wij als TC Bunde deze boot niet mogen missen. Waarom is deze sport de sport
van de toekomst?
-

-

-

-

Het is een nieuw spel, ontzettend dynamisch en leuk. Tennis blijft het leukste spel maar padel
is echt een goede nummer 2 voor mij.
Het is voor jong en oud, iedereen kan dit spel spelen.
Het is laagdrempelig voor beginners en jonge jeugd. Het is technisch veel eenvoudiger dan
tennis, omdat alle slagen behalve de smash onderhands zijn en qua slagbeweging
overeenkomen. Als je het vergelijkt met tennis wordt er bij padel vooral een ‘volleybeweging’ gemaakt. Bij tennis heb je verschillende grepen, en veel verschillende slagen en
situaties.
Het is uitdagend voor competitiespelers, door de dynamiek met het glaswerk zijn er heel veel
dingen die je kunt doen en kunt leren.
Het is voor ouderen ook heel leuk om te spelen. Hoewel het spel niet zo dynamisch zal zijn,
kunnen de rallies minstens net zo leuk zijn. Door het kleinere veld en het feit dat de bal via het
glas nog vaak terug zal komen, sta je bijna altijd op een moment in de buurt van de balbaan.
Het is goed voor je tennis. Zelf heb ik ervaren dat het niet schadelijk is voor mijn tennis. Hier
was ik eerst bang voor maar het tegendeel is waar. Vooral de volleys en slice-ballen gaan bij
mij vooruit sinds ik padel speel.
Last but not least zou het een hele goede impuls voor onze vereniging zijn, padel boort een
nieuwe groep mensen aan. Meer activiteit op de club, zorgt natuurlijk voor nog meer sfeer!

Kortom ik ben een enorm voorstander van Padel, als je dit nog nooit geprobeerd hebt dan raad ik je
aan om dit zo snel mogelijk te doen. Dan gaan we samen hierachter staan en spelen we misschien ooit
een potje Padel op de club!
Met sportieve groet,
Ricardo
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Ook bezochten we de studentenstad
Marburg alwaar we de plaatselijke
burcht bekeken en op de terugweg
naar Nederland deden we Dillenburg aan waar onze Willem van
Oranje geboren is en nog veel info
over ons vorstenhuis te vinden is.

TC BUNDE NAAR BAD LAASPHE,
SAUERLAND

Tot 2018 gingen golfers en tennissers elk jaar ergens in
Europa gezamenlijk op stap (golfen, tennissen en lekker
eten en drinken), altijd perfect georganiseerd door Piet
Stohr. In 2018 echter waren echter door eerder gemaakte
afspraken slechts 2 tennissers in de voorgestelde periode
beschikbaar om aan dit evenement deel te nemen en
werd de deelname van de tennissers geannuleerd.
Na enige maanden ging het toch weer kriebelen bij een
paar tennissers en werd het uitje gemist. Dus werd er op
internet gezocht en iets gevonden. Een all-inclusive hotel
in Bad Laasphe. Binnen een week moest men wel beslissen of men meeging gezien, het nog beschikbare aantal
kamers. Acht personen kregen dit voor elkaar en zo werd
alles definitief.
Nu nog het tennissen. De plaatselijke TC Rot Weisz
Laasphe werd via het world wide web benaderd en jawel, we konden daar op 2 dagen van 10.00 - 13.00 uur
twee banen huren. Van 8 - 12 oktober hebben we ons
uitstekend vermaakt met tennissen (het weer was voor de
tijd van het jaar uitzonderlijk goed), lekker eten, drinken,
kaart spelen, biljarten, voor een enkeling een duik in het
zwembad.
Ook werd er een soort quiz georganiseerd waarbij onze
Guido de 1ste prijs won en was er een live muziekavond
waarbij Jim de beentjes niet stil kon houden en het barmeisje onder luid applaus op de vloer dirigeerde

Al met al een fijne en leuke week om op terug te kijken.
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Hier volgt een overzicht van het grandioze menu:

DE KERSTDINERS VAN TCB

Voorgerecht:
De uitnodiging hiervoor stond dit jaar als volgt op de
website van TCB:

kalkoen rouleau met tabbouleh
(=couscous gerecht)

Tussengerecht: spoom
Hoofdgerecht: speenvarken met kruidenkorst
portsaus
tomatentaartje
gnocchi

Onze Robbies duiken weer in
voor een heerlijk kerstdiner.
Kom je ook mee eten?
De kosten voor heren en dames zijn € 22,50 p.p.
De kosten voor de jeugd zijn €9,50 p.p.

Nagerecht:

Stuur een mailtje naar info@tcbunde.nl en maak
de kosten over
naar onze bankrekening NL92RABO 0109 7068 54
o.v.v. je naam om je inschrijving definitief maken.

chocolade panna cotta met sinaasappel coulis

De gerechten werden geserveerd met bijpassende
wijn en voor de liefhebbers karaffen water.
De kalkoen bij het voorgerecht was gesponsord
door Dion Cobben en de spoom door Restaurant
Bokes (per traditie via Nico Pastoor).

De kerstdiner worden gehouden op:
Kerstdiner Heren: 18 december 2018
Kerstdiner Dames: 20 december 2018
Kerstdiner Jeugd: 22 december 2018

Hier en daar werden opmerkingen gemaakt als:
Het wordt elk jaar lekkerder
Looft den Heer. Daar gaat-ie weer.
of
Looft den Heer. Dit smaakt naar meer.

HET KERSTDINER VAN DE HEREN
Naast bovenstaande optie hing in de kantine ook
een intekenlijst, speciaal voor de Heren van de
Herenavond. Er hadden zich 25 Heren opgegeven.

En inderdaad, de koks hadden zich zelf zo mogelijk
weer overtroffen! Niet alleen de kwaliteit van het
eten en drinken was van hoog niveau, maar ook de
stemming, al werd er niet of nauwelijks meegezwijmeld met de kerstliederen.
Rond 11.00 uur maakten de meesten voldaan aanstalten om huiswaarts te keren.
Rob en Rob, Ank en Els, zeer bedankt voor jullie
geweldige kunsten en inzet!

Natuurlijk konden de liefhebbers eerst tennissen,
waarvan een Heer of tien gebruik gemaakt hebben.
Rob en Rob natuurlijk niet, want zij hadden hun
handen vol in de keuken.
De kantine was weer prachtig omgetoverd in een
Kerstparadijs, per traditie door Nico Pastoor. De tv
bracht de hele avond sfeervolle muziek ten gehore
met op het scherm de titels en de tijdsduur van de
kerstnummers.

Hier volgen nog een aantal foto’s:

Het diner begon om ca. 20.30 uur.
Er stonden twee tafels opgesteld, een voor 12 en een
voor 11 personen. De Chef-Koks (Rob en Rob) en
hun Dames (Els en Ank) hadden hun eigen tafeltje,
dicht bij de keuken, voor het gemak.
Het eerste wat zich opdiende was het aperitiefje, al
snel gevolgd door een amuse, die het uiterlijk had
van een bitterbal, inmiddels ook traditie, maar een
zalmvulling had.
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De sfeervolle kantine van buitenaf

Ron neemt ge-amuse-eerd een zalmbal

De sfeervolle banen….

Frank toont de spoom

Tafel
1

Het voorgerecht en het hoofdgerecht

Tafel
2
Het nagerecht
en de bijpassende wijn
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KERSTDINER DAMES 20 DECEMBER 2019

Een feestelijke ontvangst in een fantastisch mooi
aangekleed clubhuis, daar worden zelfs 24 vrouwen
even stil van.
We hebben dan ook echt het gevoel dat we “aan”
zitten en gaan ons laten verrassen door de voortreffelijke kookkunsten van Rob en Rob en hun eega’s
Els en Ank die ons voorzien van drankjes en het 5gangen diner uitserveren.
Wat was het lekker:
* prosecco met de zalmbitterbal
* Libanese couscous met kalkoenrol in spitskool
gewikkeld, een heerlijke saus en pikant het salieblaadje er boven op
* Zeebaars met pancetta, spinazie, ei en linzen
* Speenvarken met een groentetaartje, gnocchi met
een paprikasaus
* Chocolade pannacotta met bloedsinaasappel en
ernaast een heerlijke saus met Cointreau en witte
chocolade
Deze zaligheden met bijpassende witte, rode en
dessertwijn maakten ook dit kerstdiner weer tot een
exquise kerstdiner: chapeau!
Tussen de gangen door (zoals we dat ook doen tussen de games) werd gezellig gekeuveld over knutselen, familie, voorbereidingen op kerst, nieuw op te
richten bedrijven en plannen voor het nieuwe jaar.
Na afloop werden de chefs door Gertie namens ons
allen bedankt, gedecoreerd met een mooie kersthanger en werd een aardigheid overhandigd. De
tekst op de verpakking spreekt voor zich.
We sluiten met zijn allen een mooi, sportief en culinair tennisjaar af.
Een grote bedank aan alle initiatiefnemers en uitvoerders en deze avond natuurlijk speciaal dank aan
Rob, Rob, Els, Ank en Nico.
Fijne Kerst en een sportief 2019 voor iedereen!
Elly Gruijters
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HET KERSTDINER VOOR DE JEUGD
Op 22 december was het kerstdiner voor de jeugd.
Het clubhuis was prachtig versierd met veel lichtjes
en wel drie kerstbomen.
Er waren 15 kinderen en ook de trainer Ricardo was
er. Rob heeft voor ons gekookt.
Eerst tomatensoep, daarna canneloni en als dessert
chocolade pannacotta met sinaasappel. Het was erg
lekker
.
Tussendoor hebben we ook nog buiten gespeeld.
Het was heel leuk. Hopelijk is er volgend jaar weer
een kerstdiner.
Groetjes, Max Philipsen
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GOODVEUREIN
Begin oktober kregen alle (nu 17) leden van het P-Team
het volgende bericht van Rob via Toon:

Woensdag 17 okt. worden er opnames door Goodveurein (kijk op: www.goodveurein.nl) gemaakt
met als onderwerp: vrijwilligers bij de sportclub.
Alle opnames worden gemonteerd tot een 6 minuten durende film en op de locale tv uitgezonden.
Wie niet gefilmd wil worden kan dat expliciet aangeven. Ellen Jaspers heeft op 10 oktober het e.e.a.
toegelicht.

opname van het interview met Hanneke

De opnames betroffen niet alleen het P-Team, maar ook
de vrijwilligers van het Bestuur, vertegenwoordigd door
Hanneke Philipsen.
Op woensdag 17 oktober kwamen er drie verslaggevers
van Goodveurein met het nodige materiaal naar ons park
om opnames te maken.
Hieronder ziet u enige scènes uit hun bezigheden:

eigen opname van het zicht op de Extra Traktatie van
Toon vanwege zijn pas gevierde Gouden Bruiloft; de
overige aanwezige 12 leden moeten nog aanschuiven; de
taart is helemaal opgegaan, de twee laatste stukjes door
twee andere aanwezige vrijwilligsters: Noëlle en Ank

cameraman maakt opname van Willy’s Home

opname van het bevestigen van de nieuwe netophanging

Hier geeft Ellen Jaspers (tweede van rechts, onder het
pijltje) uitleg over hoe het zit met de privacy-wetten.
Kort samengevat:
wie niet in beeld wil komen, kan dat melden
en zal er bij de montage uitgeknipt worden.

24

WIST U DAT

Op 31 oktober kregen we de
melding dat het eindresultaat
van de opnames op 1 november op Maastricht TV te zien
zou zijn.



Hieronder het gras bij baan 3+4 te zien is dat door
de droogte van de afgelopen zomer vrijwel geheel
verdord was?

Vrijwilligers zijn binnen iedere sportvereniging van
onschatbare waarde.
Van bestuurslid tot barmedewerker, van trainer tot
commissielid of scheidsrechter:
een sportvereniging kan niet zonder vrijwilligers.



Hieronder taferelen te
zien zijn van 9 augustus
2018?

Het werken als vrijwilliger bij een vereniging gaat
over

U ziet de banen 3+4 en 5+6
na een van de eerste regenbuien na een droge periode
van 10 weken:

Verder zou het filmpje ook geplaatst worden op de
website van Goodveurein, waar het dus nu nog ook
nog te zien is (aflevering 56), zie hieronder zoals
het daar aangekondigd is:
Aflevering 56
“Sportvrijwilliger”
uitgezonden op 02-11-2018
Afleverings omschrijving

het plezier in het werk dat je doet,
maar ook dat je dit samen doet met anderen.
Hoe maak je iemand enthousiast gezamenlijk te
zorgen voor jouw club?
Bekijk hieronder de uitzending

Ellen zou er voor zorgen dat het bovendien nog
geplaatst werd op een usb-stick, zodat het ook nog
een keer in de kantine op de tv vertoond kan/kon
worden, wat inmiddels gebeurd is.
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HET ZILVEREN JUBILEUM VAN HET PTEAM
Het P-Team werd opgericht in 1993 door Toon van
Alphen en Jo Pieters. Een klein rekensommetje
bevestigt ons, dat dat in 2018 precies 25 jaar
geleden is.
Het Bestuur wilde deze mijlpaal niet ongemerkt
voorbij laten gaan en bezorgde de P-Teamleden de
volgende uitnodiging:

Hanneke schept de soep op

Extra attentie van het Vaeshartelt-Team

Naast de op dat moment 18 vaste leden van het Team,
kregen ook 5 oud-gedienden, die een groot aandeel in de
werkzaamheden van het Team gehad hebben maar om
een of andere onvrijwillige reden moesten stoppen, een
uitnodiging. Een van de 18 kon niet aanwezig zijn en
zodoende waren er 22 jubilarissen van de partij, die door
een flinke delegatie van het Bestuur op de schitterende
locatie gefêteerd werden.
Martin Jacobs verzorgde een prima speech, waarin hij
verschillende facetten uit de historie van het Team
belichtte. Zijn verslag van de viering treft u elders aan;
dit verslag is bedoeld als nog een kleine aanvulling, met
extra foto’s.

Speciaal bordje voor een vegetarisch lid
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Op woensdag 31 oktober is een specialist-hovenier op
uitnodiging naar de buxus van ons naamveldje komen
kijken, dat zoals u weet, zoals vrijwel alle buxus, in
deplorabele omstandigheden verkeert. Hieronder ziet u
een detail in beeld:

VAN HET P-TEAM
Bij het ledigen van de vuilnisbakken komen we nog
steeds voor onaangename verrassingen te staan, zoals
hier op 1 augustus j.l. bij de bak op het terras bij de
hoofdtoegang: als u goed kijkt, ziet u hier twee aangebroken pakjes Durex.

Hij gaf de volgende adviezen:
1. De planten tot de helft terugsnoeien.
2. De planten van kalk voorzien.
Daarna is het wachten op hoe een mogelijk herstel zich
voltrekt.

In dezelfde bak zaten ook drie glazen flessen van onbekende herkomst (wel zonder statiegeld), maar gelukkig ook een aantal doppen voor Nico’s goede doel:

Bij het onkruid verwijderen achter de kantine troffen we
een wel zeer onsmakelijk tafereel aan:

Deze opname is van woensdag 5 december.
U ziet niet de voorbereidingen voor het Sinterklaas- of
Kerstdiner, maar Harrie die zijn traktatiespecial voor het
P-Team voorbereidt, vanwege zijn verjaardag.
Hiernaast ziet u Wil
bezig met de
vervanging van een
regenpijp.
De oude buis had
schade opgelopen,
waarvan de oorzaak
te wijten was aan
een bestuurdersfoutje van de bosmaaier! Overigens
is er ook een
nieuwe bosmaaier
aangeschaft.

Blijkbaar had hier een wildpoeper een dringende
behoefte gedaan.
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VAN HET P-TEAM

Als u goed kijkt ziet u boven op het dak Jo van Sint
Fiet gevaarlijk bezig, ruim voor 5 december.

Rob Plasier heeft weer een nieuw soort paddestoelen ontdekt op ons park.

Hier ziet u Rob Stallenberg, tijdens de P-Team werkzaamheden, ook gevaarlijk bezig op de ladder, om een
lantaarnpaal op de parkeerplaats te repareren

Het eekhoorntje liet zich ook weer regelmatig zien.

Wat u hieronder ziet is een nieuw instrument voor de
technische tak van het P-Team in Willy’s Home,
namelijk een boor-standaard, volgens schenker Wil per
notariële akte overgedragen en aangepast in de polis.

En natuurlijk was er in het najaar ook weer het
eindeloze karwei van het bladruimen.
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O PR O E P

Beste Tennissers,
Voor een tweetal schoolprojecten in België, verzamel ik diverse "afsluitmiddelen".
Ik bedoel hiermee: plastic doppen (limo/water),
plastic en natuurlijke kurken (wijn), lipjes van blikjes (cola/limo) en de doppen van bierflessen.
Daarnaast ook allerlei soorten batterijen: penlites, blokbatterijen, knoopcelbatterijen etc.

…afgeven in de kantine…

Voor een kleine weergave van dit alles, zie bijgaande foto.
Heb je ergens deze spullen liggen, wil je ze me dan
bezorgen?
Je kunt ze ook afgeven in de kantine; op woensdagen zondagmorgen ben ik ook meestal daar.
Bij voorbaat dank,
Nico Vossen
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WIST U DAT…


Hieronder zich mogelijk een nieuwe S P O N S O R
aandiende, maar dat ook de Redactie
helaas regelmatig Phishingmail ontvangt?
Onderstaand voorbeeld is wel erg
goed als zodanig herkenbaar….

Hoi
Ik ben Advocaat Robert Dogbey.
Neem alsjeblieft onmiddellijk contact
met me op voor een belangrijk onderwerp ik ben een persoonlijke advocaat tot laat
{Dhr.B} jullie dragen allebei dezelfde achternaam en ik
wil contact met je opnemen om samen met mij de
overdracht van een fonds te beveiligen ((US $
11,480,000, 00) elf miljoen vierhonderdtachtigduizend
dollar) op uw naam als de toegewezen begunstigde van
mijn late klanten fondsen voor ons wederzijds voordeel
Ik vraag uw toestemming om mij in staat te stellen u als
de Volgende van familie te produceren voor mijn overleden cliënt, aangezien u beiden beer bent dezelfde
achternaam kunt u contact met mij
opnemen in mijn e-mail mrgovernorrobert@hotmail. com
Bedankt Advocaat Robert Dogbey

 Bij het Kerstdiner op dinsdagavond 18 december
2018 de volgende sympathieke mededeling op het
publicatiebordje bij de bar hing?
,

 Onderstaand kerststalletje gemaakt is door Wil Meij
en op de woensdagochtend voor Kerst in de kantine
te bezichtigen was?

 Hieronder een vervolg:
Hallo,
Neemt u alstublieft mijn
verontschuldigingen aan Ik wil niet in
uw privacy binnendringen, ik had een
eerdere mail naar u geschreven maar
zonder antwoord.
In mijn eerste mail die ik u heb genoemd over mijn overleden cliënt,
die dezelfde achternaam met u draagt, dood Ik
hebverschillende brieven ontvangen van zijn bank waar
hij vóór zijn dood een aanbetaling van ($ 9,100.000,00)
heeft gedaan, de bank heeft mij gevraagd zijn
nabestaanden of een van zijn familieleden die
aanspraak kunnen maken op zijn gelden te verstrekken
of het zal in beslag worden genomen door de bank
omdat ik geen van zijn familieleden kon vinden, vandaar
dat ik contact met je opnam voor deze claim, omdat je
dezelfde
achternaam bij hem hebt.

 Bij het leegmaken van de vuilnisbak bij het terras,
waarover meer in “Van het P-Team” ontstellend veel
gebruikte tennisballen werden aangetroffen?

Na uw antwoord zal ik u de details en procedures van de
transactie geven, in afwachting van uw antwoord.
De jouwe,
Nelson Asije (Esq).

Ze zijn hier, onzichtbaar, verzameld in de rode zak op de
voorgrond, met als opschrift Het Donnay-Team, uit
dezelfde bak. Voor de stoel: verzameling frisdrankdopjes, gered uit het afval, voor Nico’s Goede Doel.
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