Nieuwsbrief TC Rhenen;
augustus 2020
Beste allemaal,
De vakantieperiode ligt weer achter ons. Voor sommigen was het –zo ik hier en daar hoorde- een
rommelige tijd. De regelgeving rond ‘Corona’ speelde ons parten bij het zoeken van een
vakantieadres. Veel evenementen gingen helaas niet door en er werd een behoorlijk beroep gedaan
op ons improvisatievermogen. Gelukkig was het meteorologisch een mooie zomer en hoefde je niet
ver weg om van het mooie weer te genieten.
Het bestuur hoopt dat jullie allen weer uitgerust zijn voor het nieuwe seizoen en gezond zijn
gebleven in de zomerperiode. Gelukkig hebben we wel kunnen tennissen, met alle beperkingen
daaromheen. Hopelijk staat ‘de meteo’ ons het nog toe om nog een tijdje van het tennissen in de
buitenlucht te kunnen genieten. Waarom dat laatste zo wenselijk is lezen jullie verderop in deze
nieuwsbrief.
In deze nieuwsbrief vinden jullie de laatste informatie omtrent de regels op het park en het clubhuis,
de tennislessen etc etc. We willen jullie immers blijven informeren over alles wat er speelt in en rond
onze club. Er is een hoop te melden: zeg niet dat je het niet wist…. ;-)
Waar gaan we het in deze nieuwsbrief over hebben:
1. Nieuw van het bestuur
2. Mededelingen vanuit het clubhuis
a. Opening op 31 augustus
b. Looproute en regels
3. Seizoensbier
4. Blaashal winterseizoen
a. Blaashal wordt niet opgezet deze winter
b. Tijdelijk winterabonnement voor blaashalspelers van ‘buiten’
5. Nieuws van onze tennistrainers
a. Woordje van Erik van Deutekom
b. Introductie: Maarten Been
6. Beperkt baangebruik op zaterdag 5 september (let op)
7. Nieuws van de juniorencommissie
8. Terugbetalen lening blaashal
9. Toss-ochtenden / toss-avonden
10. De eikenprocessierups

Nieuws van het bestuur
We zijn druk bezig met het inwerken van nieuwe bestuursleden. Peter vd Berg legt wat taken neer
qua secretariële zaken en Han Haverkamp heeft het bestuur verlaten.
Om de werkdruk van bestuursleden wat in te perken pakken Natalie de Baat en Pam Vos het
secretaris- en secretariële werk gezamenlijk op. Daphne Lukkien heeft zich bereid verklaard de
ledenadministratie op zich te nemen. Fijn! En welkom!
Desalniettemin zijn we nog niet op volle sterkte: we zoeken nog een clublid dat zich wil inspannen
voor de commissie beheer: de commissie draait op zich goed, maar er is geen aansturing vanuit het
bestuur en dat blijft een groot nadeel. Peter vd Berg heeft aangegeven dat hij eind dit jaar stopt met
dat onderdeel van zijn activiteiten. We zoeken dus met spoed vervanging.
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Ook jullie voorzitter houdt er in februari 2021 mee op. Ook daarvoor wordt nu naar opvolging
gezocht. Lijkt het je wat om in het bestuur te zitten en de koers van onze club mede te bepalen op
welk front dan ook: meld je aan; we hebben je dringend nodig. Daarnaast dreigen er meer vacatures
te ontstaan en dat is niet goed voor de continuïteit van de club. Houd de club in de lucht en offer een
klein stukje vrije tijd op om hieraan bij te dragen. Elke hulp is welkom!
Bestuur TC Rhenen (tot februari 2021):
Reinoud Dirksen
Jerry Deben:
Mark Huilmand:
Pam Vos / Natalie de Baat:
Vacature
Lea van Son:
Martijn Kemperman:

Voorzitter
plv voorzitter / sponsoring / website
Penningmeester
Secretaris / secr ondersteuning (duobaan)
Commissie Beheer
Seniorencommissie
Jeugdcommissie

‘Schil’ rond het bestuur: contactpersonen
Daphne Lukkien:
Erik van Deutekom
Frank Giezen:
Wilma Hol
Peter vd Berg:
Adrie Gerritsen

Ledenadministratie
Tennislessen / trainer
vertegenwoordiger blaashalcommissie
Barcommissie
Vertegenwoordiging vanuit Beheer
Trekker werkgroep her/ver/nieuwbouw

Natuurlijk zijn er nog anderen betrokken bij het reilen en zeilen van de club. Denk aan indeling
barroosters. Toernooien en leden van commissies. Mocht je vragen hebben over bepaalde zaken
dan is het wel goed om in eerste instantie met één van bovengenoemde personen contact op te
nemen.
Ondertussen zijn de gesprekken over de nieuwbouw en over de reconstructie van de ingang van
het sportpark ook weer opgestart. Helaas heeft dat allemaal stilgelegen tijdens het hoogtepunt van
de Corona-crisis. We pakken de draad weer op waar we gebleven zijn maar jullie zullen snappen
dat deze plannen qua realisatie allemaal wat naar achteren zijn geschoven. Het is niet anders en
gelet op alle andere zorgen rond ‘Corona’ is dit allemaal maar relatief klein leed.

Opening Clubhuis op 31 augustus
Yes!! Met inachtneming van alle regels rond ‘Corona’ is sinds 31 augustus het clubhuis weer open.
Weer een stap in de goeie richting! Maar er zijn beperkingen…..
De belangrijkste regels rond de opening zijn in het clubhuis opgehangen
en er is op de grond een looproute aangegeven. Ons klemmende
verzoek is om je aan deze regels te houden: er wordt gecontroleerd en
er wordt gehandhaafd. Het zou jammer zijn als we de opdracht krijgen
het clubhuis weer te sluiten, omdat de regels niet goed worden
nageleefd.
Dank aan de barcommissie…..
Daarbij wil het bestuur de barcommissie danken voor de inspanningen
die zijn geleverd om het clubhuis te kunnen openen. Er is veel werk
verzet. Dat was wel noodzakelijk, maar niet vanzelfsprekend. Dank!

Nieuwsbrief TC Rhenen | augustus 2020

2

De belangrijkste regels voor het clubhuis zijn:
• Als je de bekende verschijnselen hebt of als die in jouw gezin voorkomen: vermijd dan het
clubhuis…..
• Vul je naam in op het formulier bij de ingang. Dat is om eventueel een brononderzoek te
kunnen doen. De gegevens worden bewaard binnen de regels van AVG;
• Het vet blijft op kamertemperatuur: helaas geen bitterballen of competitieschotel dus;
• Er is een route op de vloer aangegeven voor het bestellen van drankjes. Ingang via de
voordeur, uitgang via het terras. Alles is duidelijk aangegeven;
• Bestellen aan de hoge bar, inleveren glaswerk aan de lage bar;
• De krukken aan de bar zijn tijdelijk verwijderd; de bar is alleen om te bestellen;
• Betalen kan alleen met PIN;
• 1 persoon tegelijk op het toilet;
• Aan jullie wordt gevraagd niet met de tafelindeling en de stoelen in het clubhuis en op het
terras te gaan schuiven; in de bestaande opstelling wordt voldaan aan de ‘Coronaregels’;
• De tafels zijn om aan te zitten en het is niet de bedoeling dat je met meer personen bij een
tafeltje gaat staan;
• Houdt de afstand van 1,5 meter;
• Het barpersoneel speelt niet voor politie-agent. Jullie zijn zelf verantwoordelijk.
Houd daarom de regels goed in de gaten en handel er naar. Alleen dan kunnen we zorgen dat
het clubhuis ook open blijft.

Voortaan seizoensbieren op de tap.
Nog aardig en handig om te weten is dat we –naast de bekende Warsteiner die
het hele jaar door op de tap staat- overgaan op seizoensbieren. ‘Pater Linus’
wordt alleen in de zomer verkocht en ‘La Trappe’ wordt vanaf heden ons
speciale winterbier. Voor beiden geldt een verkoopprijs van € 3,00.
Dus:

Geen blaashal in het winterseizoen 2020/2021
Met pijn in het hart hebben de blaashalcommissie en het bestuur besloten om de blaashal voor het
winterseizoen niet op te zetten. De beperkingen en risico’s rond ‘Corona’ zijn hiervan de oorzaak.
Er spelen 5 zaken:
1. Bij het opzetten van de hal zijn veel vrijwilligers vanuit onze club betrokken, ook leden die in
de risico-groep vallen. De commissie heeft op basis van input van de vrijwilligers vastgesteld
dat bij het opzetten van de blaashal de regels onvoldoende nageleefd kunnen worden
ondanks dat natuurlijk alle voorzichtigheid wordt betracht. Bij het opzetten is het echter
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onoverkomelijk dat je hijgend en puffend dicht bij elkaar staat, met alle risico’s van dien.
2. We kunnen niet beoordelen of de ventilatie van de blaashal dusdanig is dat eventuele
aerosolen zo snel als mogelijk afgevoerd kunnen worden. Er is geen richtlijn voor, behalve
de oude ‘Corona’oproep om met binnensporten ook naar buiten te gaan als dat kan. Indien
in de blaashal de lucht niet snel genoeg ververst wordt, is dit –zeker bij grote inspanningeen risico voor spelers in de hal. Om elk risico hierin te vermijden willen we liever niet dat er
in de blaashal gespeeld wordt, zolang de regels omtrent het voorkomen van verdere
verspreiding van kracht blijven.
3. In het najaar is er vaak sprake van een griepgolf met alle extra risico’s van dien;
4. We hebben geen idee of de richtlijnen vanwege mogelijke uitbraken nog worden
aangescherpt en welke gevolgen dat in de loop van het winterseizoen voor het gebruik van
de blaashal kan hebben.
5. Mogelijk zijn gebruikers van de blaashal sowieso wat terughoudend in het gebruik ervan. Dat
zou betekenen dat er wel behoorlijke onkosten worden gemaakt (de blaashal heeft zo
ongeveer energielabel ‘Z’) waar relatief weinig inkomsten tegenover staan.
Bestuur en blaashalcommissie willen met alle risico’s en
onzekerheden de verantwoordelijkheid inzake mogelijke
verspreiding of oplaaiing van het virus niet nemen. Maar het blijft
natuurlijk wel jammer. We moeten komende winter roeien met
de riemen die we hebben en dat zal hier en daar leiden tot wat
beperkingen, zeker als we een slechte winter krijgen.
Een lastig besluit! Al decennia lang biedt de Blaashal
comfortabel tennisplezier tijdens winterse omstandigheden.
Zowel voor de vrije huurders maar ook voor de diverse
blaashalcompetities.
Onvermijdelijk is een aantal gebruikers zwaar teleurgesteld over deze beslissing maar we hopen dat
jullie begrip op kunnen brengen voor de keuze en dat jullie in de “normale toekomst” weer gebruik
zullen maken van onze hal.
Ook voor lessen in de blaashal moet een alternatief worden gezocht. Tennisleraar Erik zal dit waar
nodig rechtstreeks met de leerlingen communiceren.
We wensen jullie desondanks deze winter veel tennisplezier… ook in de buitenlucht. En om dat te
bevorderen hebben we als bestuur samen met de blaashalcommissie het volgende bedacht….

Tijdelijk winterabonnement 2020/2021
De voorgaande jaren werd de blaashal ook gereserveerd door niet-leden: de ‘vrije huurders’. Ook
waren er clubjes waar niet-leden in de blaashal meespeelden met clubleden. Die ‘vrije huurders’ en
niet-leden willen we dit winterseizoen tegemoetkomen (en natuurlijk ook vasthouden totdat volgend
seizoen de hal wél weer wordt opgezet) en daarom hebben we voor dit winterseizoen een
winterabonnement geïntroduceerd. Zo kunnen niet-leden in de winter toch met onze leden tennissen.
Hoewel de blaashal niet wordt opgezet, kunnen we ons immers voorstellen dat niet-leden toch nog
hun wintertennisavond willen houden. Zij kunnen zich aanmelden als winterlid. Voor de periode van
1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 mag je dan bij onze club tennissen voor de prijs van € 40,als je speelt met clubleden. Wel gelden dan de normale regels als ‘afhangen’ door een TC-Rhenen
lid etc. De privileges die je had bij de blaashal (gegarandeerd spelen op vastgestelde momenten)
die kunnen we helaas niet aanbieden.
Dus: mocht je met een ‘vrije huurder’ normaal in de blaashal spelen: geef het aan bij de
ledenadministratie (Daphne Lukkien) en dan kan een winterabonnement voor niet-leden en vrije
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huurders geregeld worden. Mogelijk moeten er wat extra zaken geregeld t.a.v. afhangen etc. Dat
hebben we niet geregeld: we gaan er pragmatisch mee om.

Nieuws van onze tennistrainers
Allereerst hoop ik dat het goed gaat met jullie en dat iedereen een fijne zomer heeft gehad en nog
gaat hebben!
In deze nieuwsbrief vinden jullie o.a. de inschrijfformulieren voor de najaars/winter training
2020/2021.
Wil je tennisspel een impuls geven en jezelf blijven ontwikkelen schrijf je dan in!
Het doel is om einde september, eerste week oktober te starten met het nieuwe seizoen.
Zoals jullie al hebben kunnen lezen in deze nieuwsbrief wordt er de komende periode buiten
getraind. Toch wat veiliger in tijden van Corona!
Daarnaast heb ik nog een andere mededeling voor jullie. Na 6 jaar training te hebben gegeven op
TC Rhenen gaat Gerald vd Weerdhof ons verlaten. Ik wil Gerald ook via deze weg hartelijke
danken voor zijn goede inzet voor zijn leerlingen en de vereniging!
Zijn vervanger (een oude bekende) Maarten Been zal vanaf woensdag 2 september de plek van
Gerald overnemen.
Hieronder het inschrijfformulier voor de volwassenen:
https://fd8.formdesk.com/tennisschoolfit/kopie_van_kopie_van_rhenen_senioren_najaar_winter_202
0_2021
Junioren inschrijfformulier:
https://fd8.formdesk.com/tennisschoolfit/kopie_van_kopie_van_rhenen_jeugd_najaar_winter_2020_
2021
Ondanks dat de Corona periode erg ingrijpend was en is wil ik toch ook even melden dat het op de
tennisclub niet alleen maar kommer en kwel was.
Met de jeugd hebben we toch nog een mooie afsluiting kunnen realiseren door middel van de
interne single competitie finale dag op zaterdag 11 juli voor niveau geel en groen.
De jeugd heeft heel veel single wedstrijden gespeeld, is erg actief geweest, heel positief!
Daarnaast hebben de dames ook hun interne single competitie afgerond op zaterdag 11 juli en is
Eveline vd Linden kampioen geworden van deze eerste editie. De reacties op deze competitie
waren erg positief dus we hebben besloten om dit voort te gaan zetten in het najaar.
Zaterdag 5 september hebben we voor de jeugd het shoarma toernooi waar ook een kleine 50
deelnemers aan mee doen, erg leuk en positief! Zie verder voor meer info.
Tijdens de Corona periode was het ook erg druk op de vereniging, werd er veel vrijgespeeld en
hebben we veel nieuwe spelers/leden mogen verwelkomen.
Kortom ook veel positief nieuws in de afgelopen periode!

Introductie tennistrainer: Maarten Been
Mijn naam is Maarten Been, 36 jaar en aankomende periode zal ik op
woensdag mede de tennistrainingen verzorgen op T.C.
Rhenen. Sommige van jullie kennen mij nog wel. Ik heb al eerder een
aantal seizoen op TC Rhenen training gegeven en vindt het fijn om
weer terug te zijn!
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Ondertussen geef ik alweer bijna 18 jaar tennistraining, momenteel in Tienhoven en afgelopen jaren
in Wageningen, Rhenen en Culemborg. Op mijn vijfde ben ik in Culemborg begonnen met tennissen
en al snel besmet geraakt met het tennisvirus. In de jeugd heb ik vele uren per week op de baan
gestaan en vele toernooien gespeeld. Uiteindelijk ben ik speelsterkte 3 geworden en mijn hoogste
nationale ranking was 110. Naast het geven van tennistraining werk ik voor Sportfondsen waar ik
(interim) management opdrachten mag uitvoeren.
Samen met Erik hoop ik jullie veel op de baan tegen te komen dit seizoen en veel van jullie te
mogen verwelkomen tijdens de trainingen!!!

Let op: Baangebruik beperkt op zaterdag 5 september
Op zaterdag 5 september vindt er een jeugdtoernooi plaats. Zij hebben een speelschema dat
gebruik maakt van 6 banen. Dat betekent dat er op zaterdagmiddag 1 baan beschikbaar is voor vrij
spelen.

Nieuws vanuit de juniorencommissie
Ook voor de jeugd is het afgelopen seizoen anders verlopen dan van te voren gedacht. Het
openingstoernooi, de jeugdclubkampioenschappen en het pizza-pannenkoekentoernooi konden
helaas niet doorgaan. Ontzettend jammer uiteraard, maar het is niet anders.
Toch zien we ook lichtpuntjes. De trainingen zijn hervat en ingehaald, de interne jeugdcompetitie is
uitgespeeld en de najaarscompetitie gaat binnenkort weer van start. Hieraan doen vrijwel alle
jeugdcompetitieteams mee!
En of het nu komt doordat er tennislessen worden gegeven op de Rhenense basisscholen, doordat
kinderen ‘vrij’ op onze banen mogen tennissen, of doordat het animo voor tennis door corona
vergroot is, het is een feit dat het aantal jeugdleden in de lift zit! Laten we hopen dat we dit kunnen
vasthouden de komende jaren.
Als laatste brengen we nog graag het shoarma-toernooi voor onze jeugd onder de aandacht. Dit
toernooi vindt plaats op zaterdagmiddag 5 september as. van 13-16 uur. Vanzelfsprekend met
inachtneming van de “corona-regels”. We starten met een clinic, georganiseerd door Erik van
Deutekom en het eerste herenteam. Daarna worden er onderlinge wedstrijdjes gespeeld. De
middag wordt afgesloten met - u raadt het al - een shoarma-maaltijd. De kinderen hebben er zin in.
De opkomst is in elk geval overweldigend: we hebben ruim 45 aanmeldingen! In verband hiermee
zullen wij die zaterdagmiddag - bij uitzondering en na overleg met het bestuur - alle zeven banen
voor dit toernooi gebruiken. We rekenen op uw begrip hiervoor, waarvoor dank!

Vacatures
We hebben dringend mensen nodig in het bestuur en in de schil daar omheen.
Website en clubapp: we hebben iemand
Jerry is hier vanuit het bestuur mee bezig. Helaas wil het nog niet goed lukken om onze website op
gewenst niveau te krijgen. Er hebben zich gelukkig wel gegadigden aangemeld om hier wat aan te
doen. Op korte termijn worden zij via Jerry (vanuit het bestuur is hij verantwoordelijk) benaderd voor
een eerste overleg. Hetzelfde geldt voor de Club-app. Het loopt en we beloven dat dit in het najaar
weer goed op orde komt.
Commissie beheer: nog steeds niemand
Zoals gezegd: Peter vd Berg doet een stapje terug. We zoeken iemand die vanuit het bestuur de
koppeling wil zijn met de groep vrijwilligers die het beheer van het park op zich neemt.
100 jaar TC Rhenen: kleine feestcommisie
Het zou leuk zijn als er een klein groepje uit onze club zich gaat buigen over het jubileum dat we in
2022 hebben. Het lijkt nog ver weg, maar het is goed hier over na te gaan denken. Het wordt ook
wel weer tijd voor een feestje.
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Terugbetalen lening blaashal
In de ALV van maart is gesproken over het terugbetalen van de lening inzake de blaashal. We
hadden aangekondigd dat we dat zouden regelen en dat gaat ook gebeuren. Onze nieuwe
penningmeester had echter niet alle rechten inzake de bankrekening en het blijkt dat we grote
bedragen niet in één keer kunnen overboeken. De penningmeester is er nu mee bezig en hij heeft
beloofd dat alle leningen uiterlijk op 30 september zijn terugbetaald. Hij gaf wel aan dat er wordt
teruggestort op de rekening waar het bedrag ooit vandaan kwam.

Tossen
We hebben de toss-ochtend en we hebben de toss-avond:
elke woensdagochtend hebben we de toss-ochtend. Onder leiding van Ries Vissers wordt er
tussen 09:30 uur en 10:30 uur getost. Het is een enthousiaste groep, weliswaar met een relatief
hoge gemiddelde leeftijd, maar dat maakt het er allemaal niet minder gezelliger om. Iedereen is
welkom om mee te tossen. Aanmelden hoeft niet: je bent hierbij uitgenodigd!
Tweewekelijks op woensdagavond is er de toss-avond. Alle toss-avonden beginnen om 20:00
uur. De eerste twee ronden duren 30 minuten en worden gemixt gespeeld. De derde ronde duurt 45
minuten en wordt op sterkte gespeeld.
En wanneer dan?
Elke woensdagavond om de twee weken dus: tel maar mee: 2 september, 16 september etc etc.
Kortom: een gezellige mix-avond voor zowel onze beginnende leden als de gevorderde. Een mooie
gelegenheid om leden beter te leren kennen en samen een leuke pot te spelen.
Wil je in de groepsapp van het tossen worden opgenomen, stuur dan een berichtje naar Henk Mol:
nul zes 25 01 76 99.
Voor nieuwe leden is het tossen een uitgelezen ochtend/avond om kennis te maken met onze sport
onze club en onze leden. Ben je ervaren of speel je minder goed: het maakt allemaal niet uit: het
gaat om een uurtje lekker slaan en daarna aan de koffie.

De Eiken Processie Rups
Ook dit jaar hebben we op het park weer veel last gehad van de eikenprocessierups. De nestklonten
vielen letterlijk op de baan. Het is voor ons als club lastig om dit probleem in één keer op te lossen.
In eerste instantie was er zelfs geen enkele mogelijkheid om de nesten te ruimen omdat ze niet
bereikt konden worden met een hoogwerker. We hebben uiteindelijk een bedrijf gevonden dat de
nesten heeft kunnen ruimen door in de bomen te klimmen. Ze hebben veel opgeruimd, maar
tegelijkertijd aangegeven dat er volgend jaar toch weer overlast zal ontstaan. Alleen door jaarlijks
ook aandacht te geven aan dit kruipend en jeukend ongedierte kunnen we langzaamaan de overlast
voor het park én voor de omwonenden beperken. En zo pakken we het aan: jaarlijks een grote
opruimbeurt die elk jaar (hopelijk) tot steeds minder overlast voor banen en buurt leidt.
Samen de baan en het terras weer op en daarna epibreren in het clubhuis.
Geniet ervan (maar houd je aan de regels)

Namens het bestuur:
Reinoud Dirksen
Voorzitter TC Rhenen
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