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1. Bestuur 
 

Voorzitter:      Sjoerd Knufing 

 

Secretariaat:      Colette Rietberg 

 

Ledenadministratie:     Anne-Mieke Rietberg 

 

Bestuursleden:     Ellen Kolkman 

                                                                                           Jos Wolters 

                                                                                          

Jeugdcommissie:     Ellen Kolkman 

       Renate Donderwinkel 
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2. Overzicht aantal leden 
 

1 januari 2013  31 december 2013  
 

Junioren:                 31    36               

Senioren:               103    107         

   

Totaal:                134    143 
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ACTIVITEITENKALENDER SENIOREN 2013 

 
30 maart    Voorjaarstoernooi (voorheen openingstoernooi) 

 

6 april     Start mixcompetitie zaterdag 17+ 

 

9 april     Start damescompetitie dinsdag 17+ 

 

mei     Clubkampioenschappen 

 

9 mei     Dauwtennis 

  

juni      Lady’s night  

 

juni  Senior-junior toernooi 

 

13 t/m 21 juli    Open toernooi  

 

september t/m november  Buurtcompetitie 

 

11 t/m 19 september   Club-mixtoernooi 

 

januari 2014    Midwintertoernooi  

 

ACTIVITEITENKALENDER JEUGD 2013 

 
5 maart     Jeugdinstuif 

 

maart     Start voorjaarslessen 

 

5 april     Start buurtcompetitie (vrijdagmiddag) 

 

6 t/m 12 mei     Clubkampioenschappen singles (samen met T.C. Beltrum) 

 

7 juni     Finale buurtcompetitie  

 

14 t/m 16 juni     Tenniskamp (samen met T.C. Beltrum) 

 

juni      Junior-senior toernooi 

 

september    Start najaarslessen 

 

22 september    Clubkampioenschappen mix-dubbel (samen met T.C.  

     Beltrum) 

 

22 oktober    Achterhoek Herfst toernooi 

 

november    Pietentennis 

 

december    Start winterlessen 
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4. Teams tenniscompetitie 2013 
 

1. Zaterdagcompetitie:  Gemengd dubbel 17+   4
e
 klasse 

Aanvoerster:    Lianne Wolters 

 

Speeldata:   

6, 13, 20 en 27 april - 11 en 25 mei - 1 juni - inhaaldata zijn 4, 9 en 18 mei en 8 juni. 

 

2. Dinsdagcompetitie:  Dames dubbel 17+   3
e
 klasse 

Aanvoerster:   Willemien Wolters 

 

Speeldata: 

9, 16 en 23 april – 7, 14, 21 en 28 mei – inhaaldata zijn 30 april, 9 en 28 mei, 4 juni. 
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5. Jeugdtennis 
 

Wie kan er jeugdlid van T.C. Harreveld worden? 

- Kinderen van 6-17 jaar. 

 

Opgave en afmelden: 

Dit kan bij: Anne-Mieke Rietberg 

  Korenbloemstraat 15  

  7135 JS Harreveld 

  374212 

  ksh-tennis-jeugd@harreveld.nl 

 

De contributie voor de jeugdleden bedraagt € 45,00 voor het hele jaar. Nieuwe jeugdleden betalen 

eenmalig € 7,00 inschrijfgeld. De kosten voor de tennislessen bedragen € 5,50 per persoon per uur. 

 

Contactgegevens jeugdcommissie:  

Ellen Kolkman    Renate Donderwinkel 

Klaproosstraat 6   Hofkamp 8 

7135 JP Harreveld   7131 TW Harreveld 

0544-376536    0544-351808 

 

De jeugdcommissie verzorgt alle jeugdzaken van het tennis. Zij zijn te bereiken via ksh-tennis-

jeugd@harreveld.nl.  

 

Let op 

- Het jeugdlid is verplicht tennisschoenen te dragen; 

- Jeugdleden mogen dagelijks tennissen tot 20.00 uur. Is er na 20.00 uur een baan vrij, dan 

mogen de jeugdleden doorspelen tot er senioren komen; 

- Bij vragen kan men contact opnemen met de jeugdcommissie. 
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JEUGDACTIVITEITEN 2013 

 

Ook in 2013 hebben we bij TC Harreveld een grote groep enthousiaste jeugdleden die bijna allemaal 

tennislessen volgen en met plezier deelnemen aan de verschillende activiteiten.  

 

Inmiddels is de groep jeugdleden zo groot geworden dat een deel op de dinsdagavond tennisles krijgt 

van Erik Kleinluchtenbeld en er op de woensdagavond tennisles wordt gegeven door Amber 

Hoftijzer. Erik en Amber  verzorgen samen de winter-, voorjaars- en najaarslessen.  

 

Dit jaar hebben we een aantal activiteiten samen gedaan met TC Beltrum. Erg leuk en gezellig, maar 

vooral heel leerzaam om tegen andere kinderen te tennissen. Ook volgend jaar zullen we hiermee 

doorgaan.  

 

Winter Jeugd Competitie 

In de wintermaanden namen een aantal jeugdleden deel aan de Winter Jeugd Competitie in de 

tennishal in Eibergen. Tijdens deze indoor tenniswedstrijden worden er enkel- en dubbelwedstrijden 

gespeeld door jeugd uit de  Achterhoek en Twente. Niek speelde samen met Colin (GTC). In de poule 

t/m 12 jaar, behaalden zij de  1e prijs.  

 

Geslaagde jeugdinstuif 

Dinsdag 5 maart werd de jaarlijkse jeugdinstuif gehouden met zeer mooi weer en veel enthousiaste 

deelnemers van groep 1 t/m 8. 

 

Na een korte kennismaking met tennisleraar Erik Kleinluchtenbeld en een warming up werd er actief 

geoefend met tennissen. Spelenderwijs en afgestemd op de leeftijd leert Erik de kinderen 

verschillende tennistechnieken aan. De kinderen waren erg enthousiast! Aan het eind van deze 

tennisles werd het favoriete "gevangenisspel" gespeeld. Loek Hulshof won bijna. 

 

Met informatie over het volgen van tennislessen, een overzicht van de activiteiten die we dit jaar 

organiseren en wat lekkers gingen de kinderen voldaan naar huis. In het fotoalbum vindt u diverse 

foto's van deze mooie en gezellige instuif. 

 

Clubkampioenschappen singles jeugd 

In de week van 6 t/m 12 mei 2013 hebben de jeugdleden van TC Beltrum en TC Harreveld met elkaar 

om de clubkampioenschappen singles gestreden. In totaal deden 21 jeugdleden mee, verdeeld over 5 

poules en 3 leeftijdscategorieën. De finalewedstrijden werden op 12 mei gespeeld. Na de 

wedstrijden was er een welverdiend patatje en een glaasje fris, waarna alle deelnemers met een 

mooie medaille weer huiswaarts keerden.  

 

2
e
 plaats in finale buurtcompetitie 

In de maanden april en mei deed TC Harreveld mee aan de buurtcompetitie tennis.  Op 

vrijdagmiddag gingen maar liefst 4 teams van onze club de baan op om enkele partijen te tennissen. 

Per team werden 4 enkels en 2 dubbels getennist. We deden mee in de categorieën: t/m 10 jaar 3/4 

veld (2 teams) en t/m 14 jaar (2 teams).   

 

Nadat 1 team van onze vereniging in de categorie t/m 14 jaar 1e was geworden in de poule, streden 

ze op woensdagavond 12 juni tegen Beltrum/Lievelde om de 1e plaats in hun categorie. Het was erg 

spannend. Twee enkelpartijen werden gewonnen door Beltrum/Lievelde en de twee andere 

enkelpartijen werden door TC Harreveld gewonnen. Ook de dubbels eindigden gelijk. De eindstand 

was hiermee: 6-6. Nadat de games waren geteld, bleek dat het team Beltrum/Lievelde met 1 game 

meer had gewonnen (35-34). Thijs, Siemen, Stijn, Niek, Sander en Mees behaalden een mooie 

tweede plaats. 
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Tenniskamp 

Vrijdag 14 juni was 't zover. Het allereerste tenniskamp samen met TC Beltrum. Het werd een 

geweldig weekend met een bosspel midden in de nacht, spullen zoeken tijdens de raffia-tocht, 

tenniszeskamp en het fantastische spel "levend stratego".  

We aten allerlei lekkere dingen zoals tosti's, blauwe pannekoeken, hamburgers van de barbecue en 

broodjes gebakken ei. Een kampvuur ontbrak natuurlijk ook niet. 

 

Zondag hebben we het kamp afgesloten met allerlei optredens voor de vaders en gingen we moe 

maar voldaan naar huis. 

 

Clubkampioenschappen mix dubbel 

Zondag 22 september streden 19 jeugdleden uit Beltrum en Harreveld om de grote mixdubbel beker. 

In spannende, maar vooral gezellige wedstrijden van 15 minuten deed iedereen z'n uiterste best. 

 

Demi uit Beltrum won uiteindelijk met exact 100 punten. Chiel werd tweede met 92 punten en Lars 

T. derde met 90 punten. 

 

Spannende strijd tijdens Achterhoeks Herfsttoernooi 

Spannende wedstrijden met  gemotiveerde jeugd die hun uiterste best deed tijdens het      

Achterhoeks Herfsttoernooi op dinsdag 22 oktober. Dit  jaarlijkse toernooi van de tennisverenigingen 

uit Lievelde, Vragender, Harreveld, Zieuwent en Beltrum werd dit jaar georganiseerd door TC 

Vragender en TC Harreveld. Zo’n 30 kinderen van 7 t/m 15 jaar namen deel. Op de banen van TC 

Harreveld streden de deelnemers in zes poules tegen elkaar. 

 

In de ochtend werden wedstrijden gespeeld in 3 verschillende poules. Bij de mini’s trok Sam Krueziu 

de winst naar zich toe. In poule 2 ging de eerste prijs naar Loes te Plate uit Beltrum. In de derde 

ochtendpoule werd een spannende strijd gevoerd tussen Jelle Tankink uit Harreveld en Britt Leusink 

uit Beltrum. De laatste beslissende wedstrijd speelden ze tegen elkaar waarna Jelle uiteindelijk de 

eerste prijs behaalde met een 3-2 overwinning. 

 

Na de prijsuitreiking was er een gezellige, gezamenlijke lunch. Onder het genot van broodjes 

knakworst werd er enthousiast nagepraat over de wedstrijden van de ochtend. Ook de spelers van 

de middagpoules namen deel aan de lunch. Zij konden zich voorbereiden op de komende 

wedstrijden. 

 

Daan Reinders uit Vragender won met 1 punt verschil ’s middags in poule 1. De Harreveldse Myrthe 

Hulshof won overtuigend in poule 2. Ook in de middag was het spannend in poule 3. Sander en 

Martine, beide uit Harreveld, hadden uiteindelijk evenveel punten na vier wedstrijden. Uiteindelijk 

won Martine Kolkman met 1 gewonnen game meer.  
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We kijken terug op een zeer geslaagd toernooi. Het fantastische weer leverde daar natuurlijk een 

bijdrage aan, maar zeker ook de gemotiveerde deelnemers.  

 

 

Bedankt! 

Al deze activiteiten kunnen niet plaatsvinden zonder de hulp van vrijwilligers. Wij willen iedereen 

bedanken die heeft geholpen en hopen ook volgend jaar op jullie hulp te mogen rekenen. Erik en 

Amber willen we bedanken voor alle leuke en leerzame tennislessen.  

 

Wij wensen iedereen een heel fijn en sportief tennisjaar! 

 

Ellen en Renate 

Jeugdcommissie TC Harreveld 
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 6.  Buurtcompetitie / Midwintertoernooi 
 

Buurtcompetitie 

De buurtcompetitie is een toernooi van omliggende dorpen, waaraan de tennisclubs 

van Zieuwent, Lichtenvoorde, Vragender, Lievelde en Harreveld meedoen. Dit toernooi wordt 

gespeeld vanaf half september t/m half november op de woensdagavonden. De laatste woensdag 

komen alle verenigingen bij elkaar en wordt er nog een avond met iedereen getennist. Dit jaar was 

de laatste avond in Lievelde en het was weer super gezellig. 

De winnaar dit jaar was Vragender. 

 

Lijkt je het leuk om ook een keer mee te doen en je hebt speelsterkte 7 of 8, geef je dan op voor juni 

2014 bij Miriam Bennink. 

 

Midwintertoernooi 

In januari 2013 was er weer een midwintertoernooi. Je geeft je op en je wordt door de  

organisatie gekoppeld aan je tennispartner, dus het blijft een verrassing wie je medespeler 

wordt. Dit jaar was het weer zo slecht dat we dit toernooi pas eind maart konden afsluiten. Er 

hadden zich dit jaar 9 dames en 9 heren opgegeven. Het was ook deze keer weer een zeer gezellig en 

geslaagd toernooi. 

 

Uitslag: 

1e plaats: Arie Fokkink – Bianca Wolters 

2e plaats: Werner Knufing – Monique Wessels 

3e plaats: Eddy ten Have – Sandra Knufing 

4e plaats: Gerhard Tebarts – Trees van Bronkhorst 
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7. Helmink open 
 

T.C. HARREVELD 

 

Het Helmink Open heeft plaatsgevonden van 13 t/m 21 juli en zat met ruim 90 deelnemers, en 77 

wedstrijden iedere dag volledig vol gepland met schitterende wedstrijden. Er werd gestreden in de 

klasses 5, 6 en 7 met zowel HD, DD als GD.   

 

Vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen werd er al in het voorweekend volop gespeeld. Vanaf 

de maandag t/m de finale-zondag waren alle banen continu bezet en kon men genieten van goed 

tennis, spannende partijen en een gezellige sfeer rondom de banen. Mede dankzij het geweldige 

weer de afgelopen week was het terras goed bezet, waardoor het vaak tot in de late uurtjes erg 

gezellig bleef. We willen hierbij dan ook al onze vrijwilligers hartelijk danken voor het bijdragen aan 

een goed verlopen toernooi!  

 

Afgelopen zondag in de stralende zon werden de laatst bepalende wedstrijden in een aantal poules 

gespeeld. Daarnaast vonden ook alle finales plaats, waarna het toernooi werd afgesloten met een 

prijsuitreiking en een loterij. Hier werd een tennisracket, dat gesponsord werd door Car & Color uit 

Harreveld, met veel enthousiasme in ontvangst genomen. Daarnaast had Helmink nog en aantal 

BBQ-pakketten ter beschikking gesteld, en werden diverse prijzen van subsponsor Han ter Woerds 

met veel gejuich in ontvangst genomen. Al met al kunnen we zeggen dat we een zeer geslaagd 

toernooi hebben gehad en hopen we alle deelnemers volgend jaar terug te zien in Harreveld. 

Deelnemers en sponsoren, enorm bedankt!! 

 

De Organisatie 

ZONNIGE TENNISWEEK  BIJ  HELMINK OPEN  te Harreveld 

 

 

 

WINNAARS 2013: 

HD 5 : Michel Pillen – Ruud Eeftink 

DD 5 : Maartje Jolink – José Oude-Heuvel/Tiehuis 

GD 5 : Michel Pillen – José Oude-Heuvel/Tiehuis 

HD 6 : Dennis van Bronkhorst – Sjoerd Knufing 

GD 6 : Paul Jonker – Jojanneke Hoks 

HD 7 : Joop Arink – Pieter Hillen 

DD 7  : Trees van Bronkhorst – Wioletta ten Have 

GD 7  : Eddy ten Have – Wioletta ten Have 


