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Tennisvereniging De Berk 

Slagterslaan 35,   1647 CB    Berkhout 

Clubhuis  0229-553093                                              www.tvdeberk.nl                                                                                        

Bestuur 

Dagelijks bestuur Voorzitter Arjan de Wit  

 Secretaris Menno Geertsma  

 Penningmeester Pieter Langenberg  

Bestuursleden Vz Tc Sander Stolk  

 Vz Jeugdcie Ester Klaij  

 Vz Kantinecie Angela Slisser  

 Vz Parkcie Martin Buijs  

Secretariaat / Ledenadministratie secretaris@tvdeberk.nl  

Menno Geertsma Gouwkamp 34 1647 ME Berkhout  

Technische Commissie tc@tvdeberk.nl  

Sander Stolk Burg. Voslaan 19 1647 BJ Berkhout  

Judith Knijn, Tom Boterman, Rixt Adema, Mary Koot 

Jeugd  Commissie jeugdcie@tvdeberk.nl  

Ester Klaij Westeinde 212 1647 MH Berkhout  

Bente Schuijtemaker, Barry Meissen 

Trainings- coördinator   

 Tennisschool ALL-IN  

Kantine Commissie   

Angela Slisser, Cathy van Hoorn en Marja de Jong planning,  George Feld,  Maarten Laan.  kantine@tvdeberk.nl 

Park Commissie   

Martin Buijs Schuitenmaker 17 1647 AM Berkhout  

Aad Schuijtemaker, Rob Slisser, Jaap Langeberg, Simon Linnekamp, Siem Loos 

Website:   Ron Wiersma webmaster@tvdeberk.nl  

Redactie: redactie@tvdeberk.nl  

Rob van Zijll Schuitenmaker 11 1647 BM  Berkhout  

Berkenslag Commissie berkenslag@tvdeberk.nl  

Angela Slisser    

 Chantal Dubois, Jorrit van Trigt, Doriene van Steen,  Marijke Knol 

PR,  Reclameborden en advertenties 

Doriene van Steen  doriene72@msn.com  

Leden van verdienste 

Dick van der Zee, Jan Smit, Theo Knijn, Koos Knijn, Alex Haagsma, Cees Feld, Willeke Feld,  

Siem Loos, Hans Krijnen, Guda Kroon,  Wout Fakkeldij,  Willeke Bot, Gerard Braas 

Bankrelatie 

Rabobank Hoorn NL16RABO 0161402917   

Sleuteladressen 

Kantine/Schoonmaak Guda Kroon Burg. Beststraat 73  

mailto:doriene72@msn.com


4 

 

Kopij inleveren uiterlijk 1 week vóór verschijningsdatum van, 

 No 2 maar …. liefst eerder. 

 

Kopij bij voorkeur naar het e-mailadres  redactie@tvdeberk.nl 

                                    

 

Kopij voor clubblad inleveren  vóór: 
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Van de Voorzitter, 
 

Beste tennisvrienden, 

 

De tijd van nieuwjaarswensen ligt voor 2020 al weer achter ons. En (helaas) 

schaatsen op natuurijs zit er waarschijnlijk weer niet in. 

  

 

Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk toch wel dat de start van 

het nieuwe tennisseizoen met rasse schreden dichterbij komt! 

 

 

Bij het eerste voorwoord hoort de overpeinzing ‘wat gaat 2020 ons brengen’. Voor 

sommigen geen grote wijzigingen, voor anderen wellicht toch wel. Zoals jullie 

hebben kunnen lezen is onze vereniging inmiddels rookvrij. Ook hebben we 

afscheid genomen van het vaste sleuteladres bij Guda en Peter.  

 

 

De sleutelkluis is inmiddels in gebruik, komend seizoen zullen we monitoren of 

deze manier van sleutelbeheer de juiste is. 

Binnen het bestuur is er ook een wijziging aangekondigd. We zijn op zoek naar 

een nieuwe penningmeester. Een leuke, interessante rol!  

We hopen snel iemand te vinden die de plek van Pieter gaat overnemen. 

 

 

In de eerste bestuursvergadering van 2020 hebben we stilgestaan bij de 

ontwikkelingen in ons ledenbestand. In 2019 is het ledenaantal ongeveer gelijkt 

gebleven, onze verwachting is dat dit voor 2020 ook zal gelden.  

 

 

Op zich een prima uitgangspunt, echter ook een punt van zorg. De initiatieven, 

denk bijvoorbeeld aan schooltennis, acties via de tennisschool All-in, buurttennis 

en het zomerlidmaatschap voor de voetballers in Berkhout, hebben (nog) niet 

geresulteerd in de gewenste groei.  

 

 

Voor het komende seizoen blijft het ledenbestand onverminderd een actie punt op 

agenda van het bestuur. Mocht je ideeën hebben, laat het ons weten! 
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Last but not least worden op dit moment de mogelijkheden voor een 

verduurzaming van ons park in kaart gebracht. Door de toegezegde bijdrage van 

de Rabobank is een investering in energiebesparende maatregelen niet alleen goed 

voor het milieu en hiermee de ‘toekomstbestendigheid’ van de vereniging maar 

tevens financieel absoluut interessant.  

 

Zoals al eerder gemeld gaat onze interesse gaat in eerste instantie uit naar het 

plaatsen van zonnepanelen en verwachten we jullie op korte termijn op de hoogte 

te kunnen brengen van de uitkomsten van het onderzoek. 

 

Alles omvattend wordt ook 2020 weer een seizoen met leuk uitdagingen. En nu 

maar hopen datik/we dit kunnen combineren met enig succes binnen de lijnen.. 

 

Groet, 

 

Arjan de Wit 

Voorzitter TV de Berk 
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Gezocht een nieuwe penningmeester 
 

 
 
 
 

Helaas heeft Pieter Langenberg onlangs aangekondigd zijn werkzaamheden als 

penningmeester van TV de Berk te willen neerleggen. En om het nog erger te maken heeft 

Pieter ook besloten (tijdelijk gaan wij vanuit) te stoppen met tennis.. 
 

Voor dit laatste is geen vervanging mogelijk, voor het eerste wel. Pieter heeft er de afgelopen 

jaren voor gezorgd dat we er financieel goed voorstaan en tevens onze zaken ‘op orde’ zijn. 

Wij zijn Pieter dankbaar voor wat hij heeft gedaan voor de club en vinden het jammer dat hij 

heeft besloten te stoppen. Tegelijkertijd kunnen we niet anders dan dit besluit te accepteren. 
 

We zijn derhalve naarstig op zoek naar een opvolger! Ben jij die opvolger of ken jij die opvolger, 

laat het ons weten! 
 

Wat ‘doet’ de penningmeester zoal? 

• Verzorgen van de administratie van de inkomsten en uitgaven 
• Het incasseren van de contributie 

• Versturen van de overige rekeningen (bijvoorbeeld de sponsoren) 

• Doen van betalingen namens de vereniging 

• Samen met het bestuur opstellen van het financiële jaarverslag voor de    
  algemene ledenvergadering in het voorjaar 
• Deelnemen aan de periodieke bestuursvergadering 

Heb je belangstelling of wil je een verdere toelichting. Schroom niet en neem contact op met 

Arjan de Wit (Voorzitter) of Menno Geertsma (Secretaris) 
 

Alvast bedankt! 
 

  

Groet, 

  

Arjan de Wit 
 

Voorzitter TV de Berk 
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Mededelingen van de Technische Commissie 2020-01 
 

Het oliebollen eten, vuurwerk afsteken of bekijken, aftellen tot nieuwjaar is 

allemaal voorbij; het nieuwe jaar is weer aangebroken! Vanuit de TC wensen wij 

alle leden van TV de Berk een gelukkig, gezond, en sportief 2020 toe! De eerste 

tennis activiteiten van dit jaar zijn alweer begonnen, en de overige zullen 

gaandeweg het jaar gespeeld worden. Hieronder de activiteiten voor 2020: 

 

Dinsdag Koppelcompetitie (gehele jaar) 

Eens in de twee weken een uur tennissen met je maatje, tegen andere koppels uit 

dezelfde poule. Na 6 speelronden promoveert nummer één. De laatst geëindigde 

degradeert. Hierna start de volgende ronde. 

Alvast voor in de agenda de begin- en einddata van de diverse perioden: 

Periode 1 7 januari  t/m 31 maart 

Periode 2 7 april t/m 30 juni 

Periode 3 8 september t/m 8 december               

Mocht je je (alleen of met partner) op willen geven, stuur dan een email naar 

tc@tvdeberk.nl  

 

Donderdagavond competitie (gehele jaar) 

Eens in de twee weken een uur tennissen waarbij je elke keer met een andere 

medespeler speelt uit dezelfde poule, tegen twee tegenstander ook uit dezelfde 

poule. Vanaf heden wordt de inschrijving zonder tegenbericht verlengt voor de 

volgende ronde. Doe je nog niet mee maar lijkt het je wel leuk, geef je dan op 

door een mail te sturen naar TC@tvdeberk.nl of middels het inschrijfformulier. 

 

Koggenland Winter competitie  

Helaas gaat deze competitie door te weinig deelnemers dit jaar niet door, volgend 

jaar misschien weer nieuwe kansen, we houden u op de hoogte.  De 

vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen zijn van plan om voor de 

zomer bij elkaar te komen voor overleg zodat de communicatie eerder op gang 

komt. 

  

Regio Winter Buiten Competitie KNLTB (november 2019 t/m maart 2020) 

Deze competitie is volop aan de gang, er spelen twee damesteams op zondag en 

de laatste twee speeldagen zijn 9 februari en 8 maart. Het eerste damesteam staat 

op een gedeelde 1e plaats maar er staan nog stevige tegenstanders te wachten. 

Dames 2 staat na 5 zondagen op een goede 2e plaats met 1 punt achter nr. 1, ze 

hebben nog alle kans op een kampioenschap. 

Na 8 maart wellicht bloemen voor 2 teams? 

 

 

  

mailto:tc@tvdeberk.nl
mailto:TC@tvdeberk.nl
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Clubkampioenschappen Enkel (9 t/m 15 maart) 

Speel enkelpartijen tegen je clubgenoten met als doel clubkampioen te worden in 

jouw sterkte! 

Net als vorig jaar spelen we de 3e set als tiebreak. Ongeveer vier weken voor 

aanvang zal de inschrijving geopend worden via de website. Een reminder volgt 

via de nieuwsbrief. 

 

Clubkampioenschappen Mixdubbel (15 t/m 22 maart) 

Ook voor dit toernooi geldt dat ongeveer vier weken voor aanvang de inschrijving 

geopend is via de website. Een reminder volgt via de nieuwsbrief. 

 

Voorjaar Competitie KNLTB (april t/m juni) 

De aanmelding voor de voorjaarscompetitie is ingediend bij de bond, het is nog 

afwachten of alle verzoeken voor bepaalde klassen worden gehonoreerd. Totaal 

zijn er 7 teams ingeschreven, 1 damesteam op de dinsdag (overdag), 2 

damesteams en 1 herenteam op de vrijdagavond en 3 teams op de zaterdag (2 

herenteams en 1 mix). Er is een verzoek ingediend om alle teams op zaterdag 

gelijk te laten spelen, gezellig voor de teams en het publiek. De indeling met 

aanvangstijden zullen per mail en op onze site gecommuniceerd worden. 

 

Clubkampioenschappen Dubbel (20 t/m 27 september) 

Strijd voor de titel clubkampioenen in jouw sterkte, samen met een maat.  

Vier weken voor aanvang zal de inschrijving geopend worden via de website. Een 

reminder volgt via de nieuwsbrief. 

 

Najaars Competitie KNLTB (september t/m oktober) 

In een team van minimaal 4 personen (dames- heren- en mixteam mogelijk) 

tennissen tegen andere verenigingen uit de regio. Zeven weken achter elkaar 

wordt er gespeeld, wanneer de data bekend worden en de inschrijving open gaat 

bij de KNLTB, ontvangen de huidige aanvoerders van competitie teams, een 

mailbericht en volgt er een bericht via de nieuwsbrief.  

Voor deelname kun je je opgeven bij mary.koot@ziggo.nl. 

 

De Technische Commissie 

Sander Stolk, Mary Koot, Rixt Adema, Tom Boterman. 
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Voor in de agenda én aan de wand: 
 

 

 

Activiteiten TV de Berk Senioren: Wanneer: 

Regio Winter Buiten Competitie 

KNLTB  

 

Winter 2019-2020: november t/m maart 

Clubkampioenschappen Enkel  

 

9 t/m 15 maart 

Clubkampioenschappen Mixdubbel  

 

15 t/m 22 maart 

Voorjaar Competitie KNLTB 

 

april t/m juni 

Invitatie toernooi 

 

13 juni 

Berkenslag  

 

29 augustus  t/m 6 september  

Najaars Competitie KNLTB  

 

september t/m oktober 

Clubkampioenschappen Dubbel  

 

20 t/m 27 september 

Bock en Geiten toernooi 7 november 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 

 

  



13 

 

Rollo di Ballo Doro 

 

Rollo di Ballo….. 

 

Op verzoek van de redactie (Rob van Zijll) heropen ik hierbij weer de rubriek 

Rollo die Ballo… Het is natuurlijk wel de bedoeling, dat deze rubriek regelmatig 

in hetclubblad verschijnt, dat kan alleen maar, wanneer steeds een opvolger 

genoemd wordt. 

 

Ik ben Wouter Fakkeldij 72 jaar en lid van De Berk sinds de oprichting. Ik ben 

alweer bijna 8 jaar met pensioen, maar kom af en toe tijd te kort. Dat komt 

natuurlijk ook omdat ik nog steeds in de gemeenteraad zit voor de VVD, dat is  

inspanning en ontspanning tegelijk. 

 

Ik mocht 14 jaar voorzitter zijn van onze mooie vereniging, in 2015 heeft Arjan 

de Wit de voorzittershamer van mij overgenomen. 

 

Het was een bijzonder leuke tijd in het bestuur, maarop een bepaald moment 

moet er vernieuwing en verjonging komen in een organisatie. 

 

 

Ik was erg blij dat Arjan dat wilde doen, en hij doet het vind ik geweldig. Uiteraard 

samen met de andere bestuursleden, Ik zie allerlei goede ontwikkelingen en 

plannen voor de toekomst. Ook het digitale tijdperk is ingeluid bij dit bestuur, en  

dat is ook noodzakelijk, wel even wennen. 

 

Of ik nog tennis? Jazeker, naast tuinieren en klussen, speel ik elke donderdag -

morgen een leuk potje met leeftijdgenoten. 

 

Met 11 mannen/vrouwen het zg. Seniorentennis van 9.00 tot 10.30 uur. 

 

En datzelfde kan ook op de maandagmorgen, leuk hoor, er worden kaarten 

getrokken met wie je speelt, steeds weer een andere indeling dus, Juist voor de 

oudere onder ons is deze activiteit erg plezierig, je speelt lekker ontspannen een 

wedstrijdje van 90 min. En niet in een officiële competitie. Als je zin hebt kun je 

ook meedoen, bel me gerust voor informatie Tel. 551625. 

 

Ik wens iedereen fijn tennisplezier bij onze mooie vereniging, en geef het stokje 

van Rollo di Ballo… door aan Siem de Jong 
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Het late mannen toernooi komt weer naar TV de BERK!! 

  

Inmiddels is het al jaren een traditie om het late vrouwen toernooi te 
organiseren, maar waarom zou er geen late mannen toernooi plaats 
vinden? Dat vroegen een aantal leden zich af en hebben hierom het 
initiatief genomen om aankomend jaar voor de 2de keer een laat mannen 
toernooi te organiseren. Het toernooi zal plaatsvinden op 28 Maart 2020 
vanaf 16:00 tot in de late uurtjes. De kosten zullen €22,50 bedragen voor 
bier, fris en wijn en uiteraard zal er ook gezorgd worden voor een hapje 
eten. Vanaf aankomende week zal er op de deur van de kantine een 
blaadje hangen voor de inschrijving, of stuur een berichtje naar 
Maarten Laan (maartenlaan@hotmail.com),  

Barry Meissen (barrymeissen@gmail.com), 

of Jorrit van Trigt (jorvt@hotmail.com)  

  

Wij hopen dat iedereen staat te springen, dus meld je aan voor 23 Maart 2020! 

 

 

 

 

mailto:maartenlaan@hotmail.com
mailto:barrymeissen@gmail.com
mailto:jorvt@hotmail.com
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Clubkampioenschappen Enkel en Mix Dubbel 

 

 
 

Van 9  t/m 15 maart (CK enkel)  en van 15 t/m 22 maart (CK Mixdubbel)  organiseren we weer 

de senioren clubkampioenschappen 

Enkel en mix-dubbel, deelname vanaf 14 jaar 

Bij onvoldoende inschrijvingen per onderdeel kunnen categorieën worden samengevoegd. 

  

Inschrijven voor CK enkel kan t/m 1 maart en voor de mix-dubbel kan dit tot 8 maart !! 

Ga naar www.tvdeberk.nl en schrijf je in … 

 

 
  

https://tvdeberk.us17.list-manage.com/track/click?u=9486a37f36324f683c6567afd&id=e51e7a3c85&e=ec4ad28978
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De Berk Jeugd  
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Onze jarigen 
 
 

  
De jarige jeugdleden van januari en februari  en maart ! 
 

Gefeliciteerd !!! 
Allemaal een fijne verjaardag toegewenst 
 
 
Ook nog zijn jarig geweest: 
 
Loet de Wit       10 januari 
Coen Schimmel      8 februari  
 
 
Als nog van harte gefeliciteerd !!     
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Het Jeugdballetje 

 

 
Ik ben Teun, en zit sinds mijn zevenden op tennis. 
Ik doe dit elke week met veel plezier en zit daarnaast ook nog op voetbal en speel 
ook al een paar jaar saxofoon. 
 
Ik zit in het derde jaar vwo op het OSG, en enkele kennen mij misschien wel door 
mijn krantewijk die ik elke zaterdag loop. 
 
Ik heb 2 broertjes (Tobias en Joep) en woon naast de school op nummer 155 in de 
kerkebuurt. 
 
Hierbij geef ik de beurt door aan Brechtje de Wit... 
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