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1. Bestuur 
 
Voorzitter:      Sjoerd Knufing 
 
Secretariaat:      Colette Rietberg 
 
Ledenadministratie:     Anne-Mieke Rietberg 
 
Penningmeester:     Werner Knufing 
 
Jeugdcommissie:     Renate Donderwinkel 
       Kristel Ten Have  
       Wioletta Ten Have 
 
 
In 2014 is de samenstelling van het bestuur veranderd. Ellen Kolkman is gestopt, en haar 
plaats bij de jeugdcommissie is overgenomen door Kristel ten Have en Wioletta ten Have. 
Daarnaast heeft Werner Knufing de plaats van Jos Wolters overgenomen. 
 
 
 

2. Overzicht aantal leden 
 

 
 

   1 januari 2014  1 januari 2015  

   

 
Junioren:        36    25 
                 
Senioren: 107   101  
 
Totaal:   143    126              
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3. Activiteitenkalender 2014 Senioren 
 
januari     Midwintertoernooi 
 
5 april      Openingstoernooi 
   
5 april     Start mixcompetitie zaterdag 17+ 
 
8 april     Start damescompetitie dinsdag 
 
mei     Clubkampioenschappen 
 
29 mei     Dauwtennis 
  
juni      Lady’s night  
 
29 juni     Senior-junior toernooi 
 
14-20 juli    Helmink Open toernooi  
 
sept-okt    Najaarscompetitie 
 
sept-nov    Buurtcompetitie 
 
september    Club-mixtoernooi  
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4. Teams tenniscompetitie 2014 
 
 
Zaterdagcompetitie:   Gemengd senioren 17+   4e klasse 
 
Aanvoerder:     Lianne Wolters 
 
 
Voorjaarscompetitie Midden Voorjaar 2014 
3093 Zaterdag Middag 4e klasse Gemengd 17+ 

1 T.C. Harreveld 1 7 26 * promotie naar 3e klasse 
2 L.T.C. Zelhem 1 7 24 
3 Groenlose T.C. 1 7 22 
4 V.T.P. Vorden 1 7 22 
5 T.C. 't Laerveld 1 7 19 

6 H.L.T.C. Het Elderink 2 7 13 
7 T.V. Rekken 1 7 10 
8 Tennisclub Lievelde 1 7 4 
 
Zaterdag 31 mei was de laatste competitiedag van de voorjaarscompetitie. Zoals gebruikelijk begint 
de dag met gebak en koffie, waarna de partijen kunnen beginnen.  Op deze laatste competitiedag 
speelde TC Harreveld, tot dat moment nummer 1 in de poule, tegen de Groenlose TC, die met 1 punt 
minder, 2e in de poule stond.  Het zouden spannende wedstrijden gaan worden want beie teams 
konden deze dag kampioen worden.  De damesenkel werd gewonnen door Lianne met 6-4 / 7-5 en 
Dennis won de herenenkel in een 3-setter: 2-6 / 6-0 / 6-4.  Daarna speelden Bianca en Sjoerd de mix 
en wonnen deze met 6-4 / 6-3.  Het kampioenschap was toen binnengehaald.  De damesdubbel werd 
vervolgens nog gewonnen in een 3-setter met 2-6 / 6-0 / 7-5 en de herendubbel werd verloren door 
Dennis en Sjoerd met 5-7 / 2-6.  Eindstand:  4-1 voor TC Harreveld.  
  
Lianne, Bianca, Merel, Sjoerd, Dennis en Tiemen (het vaste team) en ook de reservespelers Denise, 
Wioletta, Sander, Werner en Robert, van harte proficiat met dit verdiende kampioenschap!! 

 
 
Dinsdagcompetitie:   Dames dubbel 18+    3e klasse 
 
Aanvoerster:    Willemien Wolters 
 
Uitslagen 
Voorjaarscompetitie Midden Voorjaar 2014 
6041 Dinsdag Morgen 3e klasse Dames dubbel 17+ 

1 Altec 2 7 20 
2 Mallumse Molen 4 7 20 

3 A.B.T.C. De Wildbaan 1 7 17 
4 T.C. De Koem 1 7 14 
5 T.V. De Rietstap 3 7 11 
6 T.V. Veldhoek 1 7 10 
7 L.T.C. Zelhem 2 7 10 
8 T.C. Harreveld 1 7 10 
Uitslagen 

https://www.mijnknltb.nl/mijntennis/competitie/Pages/Uitslagenenpartijresultaten.aspx?AfdelingId=855f39a5-ffa8-e311-84ed-005056951a68&PiramideId=064bdb88-8ca5-40c1-99fa-eb55dbba9cc7
https://www.mijnknltb.nl/mijntennis/competitie/Pages/Uitslagenenpartijresultaten.aspx?AfdelingId=855f39a5-ffa8-e311-84ed-005056951a68&PiramideId=064bdb88-8ca5-40c1-99fa-eb55dbba9cc7
https://www.mijnknltb.nl/mijntennis/competitie/Pages/Uitslagenenpartijresultaten.aspx?AfdelingId=855f39a5-ffa8-e311-84ed-005056951a68&PiramideId=064bdb88-8ca5-40c1-99fa-eb55dbba9cc7
https://www.mijnknltb.nl/verenigingsinformatie/Pages/Verenigingdetails.aspx?ID=6f94c92b-abb8-4434-8544-4e6d385d39cf
https://www.mijnknltb.nl/verenigingsinformatie/Pages/Verenigingdetails.aspx?ID=01d4f04d-3336-46f1-b914-664b81433f6d
https://www.mijnknltb.nl/verenigingsinformatie/Pages/Verenigingdetails.aspx?ID=c8acc866-2216-4387-a46a-9af4efe424d5
https://www.mijnknltb.nl/verenigingsinformatie/Pages/Verenigingdetails.aspx?ID=f9e0701d-bc15-4b21-bc48-563f420011e6
https://www.mijnknltb.nl/verenigingsinformatie/Pages/Verenigingdetails.aspx?ID=91ce8691-852f-474e-9c04-b7fbdec0e44f
https://www.mijnknltb.nl/verenigingsinformatie/Pages/Verenigingdetails.aspx?ID=8d658ff9-ba00-4de2-abb7-a1196aad7af4
https://www.mijnknltb.nl/verenigingsinformatie/Pages/Verenigingdetails.aspx?ID=4f899793-5691-4268-832f-1bcaeb3a8a94
https://www.mijnknltb.nl/verenigingsinformatie/Pages/Verenigingdetails.aspx?ID=901423ee-7f1b-497d-8674-4d08b9fbed18
https://www.mijnknltb.nl/mijntennis/competitie/Pages/Uitslagenenpartijresultaten.aspx?AfdelingId=855f39a5-ffa8-e311-84ed-005056951a68&PiramideId=064bdb88-8ca5-40c1-99fa-eb55dbba9cc7
https://www.mijnknltb.nl/mijntennis/competitie/Pages/Uitslagenenpartijresultaten.aspx?AfdelingId=bc4469c2-ffa8-e311-84ed-005056951a68&PiramideId=625f00ac-5d5c-4a86-be0c-53446e0539ad
https://www.mijnknltb.nl/mijntennis/competitie/Pages/Uitslagenenpartijresultaten.aspx?AfdelingId=bc4469c2-ffa8-e311-84ed-005056951a68&PiramideId=625f00ac-5d5c-4a86-be0c-53446e0539ad
https://www.mijnknltb.nl/verenigingsinformatie/Pages/Verenigingdetails.aspx?ID=cdb3b0f4-f4ab-4c99-a17b-df8c684e6444
https://www.mijnknltb.nl/verenigingsinformatie/Pages/Verenigingdetails.aspx?ID=8b8b639e-d724-4251-a20c-1c772e412988
https://www.mijnknltb.nl/verenigingsinformatie/Pages/Verenigingdetails.aspx?ID=e2940c09-53d5-409f-8e68-692b4b2a2ac1
https://www.mijnknltb.nl/verenigingsinformatie/Pages/Verenigingdetails.aspx?ID=4779d6ed-fd4b-465d-bdba-0b2f8c083215
https://www.mijnknltb.nl/verenigingsinformatie/Pages/Verenigingdetails.aspx?ID=b09d2ac0-55fe-462e-8fbf-15730796119f
https://www.mijnknltb.nl/verenigingsinformatie/Pages/Verenigingdetails.aspx?ID=73cf0a07-565f-4742-9cd9-5994002bd16c
https://www.mijnknltb.nl/verenigingsinformatie/Pages/Verenigingdetails.aspx?ID=01d4f04d-3336-46f1-b914-664b81433f6d
https://www.mijnknltb.nl/verenigingsinformatie/Pages/Verenigingdetails.aspx?ID=6f94c92b-abb8-4434-8544-4e6d385d39cf


6 

 

9. Verslag Helmink Open 

 

HETE  TENNISWEEK :  HELMINK OPEN  2014 HARREVELD 

 
 

Het HELMINK OPEN heeft plaatsgevonden van 12 t/m 20 juli, en zat met 90 deelnemers 

iedere dag goed 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 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. De temperatuur liep 

gedurende het toernooi steeds verder op, en onweersbuien dreigden de zondag te gaan 

verpesten. Echter waren de weergoden ons goed gezind, zodat de buien netjes langs Harreveld 

heen trokken en we deze finaledag tot 18.00 alles uit konden spelen. Het terras was de hele 

week goed bezet, waardoor het vaak tot in de late uurtjes erg gezellig was. We willen dan ook 

al onze vrijwilligers hartelijk danken voor het bijdragen aan een goed verlopen Helmink 

Open!  

 

Het toernooi werd afgesloten met een prijsuitreiking en een loterij, waarna men tot laat deze 

avond op het terras bleef hangen om onder het genot van een drankje de vele opmerkelijke 

wedstrijdmomenten nog eens uitgebreid door te nemen. Al met al kunnen we zeggen dat we 

een zeer geslaagd toernooi hebben gehad en hopen we vele deelnemers volgend jaar terug te 

zien in Harreveld. Deelnemers en sponsoren, enorm bedankt!! 

 

Tiemen Harbers, Dennis van Bronckhorst, Sjoerd Knufing 

 
WINNAARS 2014: 

 

HD 5 : Michel Pillen en Ruud Eeftink 

DD 5 : Karin Heinen en Joyce Kreeftenberg 

GD 5 : Ursula Damen en Michel Pillen  

HD 6 : Willie Slot en Berno Wentink  

DD 6 : Paula Bader en Edith Groothuis 

GD 6 : Geert Rutten en Ina Tannemaat 

HD 7 : Gertie Poelhuis en Gerrit te Lindert 

DD 7  : Wioletta ten Have en Trees van Bronkhorst 

GD 7  : Leny Boschker en Aloys Wieggers 
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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 op woensdag 19 november in 
Lichtenvoorde en het was weer super gezellig met een grote opkomst. De winnaar dit jaar 
was wederom Vragender. Harreveld had dit jaar erg veel pech, ze hadden veel 
uitvallers/blessures. Toch is het is gelukt om iedere keer een reserve te vinden en ze hebben 
vele leuke en gezellige avonden gehad. 
 
In 2015 wordt het toernooi door Harreveld georganiseerd en is de afsluitende avond in de 
KSH kantine. Lijkt je het leuk om ook een keer mee te doen en je hebt speelsterkte 7 of 8, 
geef je dan op voor juli 2015 bij Miriam Bennink. 
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5. Jeugdtennis 2014 
 

 
Enthousiaste jeugd en leuke activiteiten in 2014 
Zo aan het eind van het jaar kijken we terug op de activiteiten van het afgelopen jaar. We hebben 
veel leuke dingen gedaan, vaak in samenwerking met TC Beltrum. 
 
 
Spannende strijd in de vrijdagcompetitie 
Het jaar begon met de vrijdagcompetitie. Drie jeugdteams tennisten mee in de vrijdagcompetitie. 
Het rode team met de jongste jeugdleden deed z'n uiterste best in Aalten, de twee teams in de 
oranje competitie zaten in dezelfde poule en speelden vrijdag 11 april thuis tegen elkaar. Het waren 
spannende wedstrijden waarbij beide teams wedstrijden wonnen en verloren.  
 
 
Zonovergoten Koningsspelen 
Vrijdagmorgen 25 april werden voor de 2e maal de Koningsspelen georganiseerd door de 
basisschool. Dit jaar gingen alle kinderen spelletjes doen, volleyballen en tennissen. 
  
De tennisvelden waren versierd met oranje ballonnen en slingers om de feestvreugde te vergroten. 
De jongste kinderen begonnen deze ochtend met een parcours. het hooghouden van een tennisbal 
met een racket en tennissen over het net. Als afsluiting werd het ballenkanon aangezet en deden 
deze jongste kinderen hun uiterste best de bal te vangen. 
 
Daarna kwamen de kinderen van groep 5-6 en 7/8. Op het ene veld streden zij om de eer bij het spel 
rondom de baan. Op het andere tennisveld werden de krachten gemeten met een snelheidsmeter en 
probeerden ze de ballen uit het ballenkanon in netten te mikken. 
Het was een zeer geslaagde morgen met fantastisch weer.  
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Harreveldse jeugd tennist in Parijs 
 
Zondagmorgen 1 juni stonden de kinderen uit Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde en Harreveld om 9 uur 
klaar om te tennissen in Parijs. 
  
De World Tour van de KNLTB laat de jeugd elke eerste zondag van de maand in een andere 
wereldstad tennissen. Deze keer waren de tennisbanen van Harreveld verandert in de tennisbanen 
van het zonnige Parijs. 
  
De kinderen streden tijdens diverse enkel wedstrijden om het hoogste aantal punten voor hun team. 
Met slechts enkele punten verschil won het team van Harreveld deze morgen. 
  
Tussen de wedstrijden wilden de spelers geen pauze nemen maar gingen fanatiek bezig met de 
PARIJS spellen: Punten scoren, Afval tennissen, Ringwerpen, Ingewikkeld pantyspel, Jeu de boules en 
Snoephappen.  
Soms waren de hoofden nat van het zweet, soms ook van het snoephappen. 
 
 
Tenniskamp 2014 
Wat was het weer leuk en gezellig! Het tenniskamp 2014 in juni op camping De Vlierhof was 
geweldig! 
  
Het weer was mooi, de camping had veel speelmogelijkheden en een fantastisch strandje om te 
zwemmen. En dan hadden we natuurlijk nog allerlei activiteiten. We probeerden elkaars vlag te 
bemachtigen bij het levend stratego, beantwoorden lastige vragen bij het bosspel, zochten 
tennisballen, losten Mickey Mouse raadsels op en probeerden te winnen bij het tennis zeskamp. 
Moe, maar met ontzettend veel leuke herinneringen gingen we zondags weer naar huis.  
 
 
Junior Senior toernooi 
Het jaarlijkse junior-senior toernooi werd dit jaar gespeeld op 29 juni.  Evenals vorig jaar deden ook 
weer een aantal kinderen  van TC Beltrum mee aan dit gezellige toernooi.  Fanatiek werd er 
gespeeld.  Er werd niet alleen met eigen vader /moeder (opa/oma/oom) gespeeld, maar ook tegen 
hen.  Dan speelde je dus met de vader/moeder van de tegenstander.  En dan is het natuurlijk super 
als je ook nog van je eigen vader/moeder kunt winnen.  Niek en Martine durfden samen zelfs de 
strijd aan tegen de moeder van Niek en de vader van Martine. 
  
Helaas hebben we de laatste paar wedstrijdjes niet meer kunnen spelen.  Na een regenbui  van 
ongeveer een kwartier, stonden de banen helemaal blank.  We zijn toen overgegaan tot de 
prijsuitreiking.  Voor iedereen was er een leuke attentie. 
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Gezellig afsluiting voorjaarslessen 
 
Dinsdag 22 juli hebben we de voorjaarslessen afgesloten met een onderlinge competitie. 
De jongere jeugd speelde onderling enkel- en dubbelwedstrijden. Gezelligheid stond daarbij voorop! 
Met lootjes werd bepaald wie tegen elkaar speelde. Soms won je, soms verloor je, soms speelde je 
tegen iemand die veel jonger is, soms tegen een ouder lid. Een pauze met wat lekkers en na afloop ijs 
maakten deze gezellige afsluiting compleet. 
De oudere jeugdleden gingen de uitdaging aan met enkele jonge seniorleden. Het was een leuke, 
spannende strijd! Ze waren aan elkaar gewaagd. De toeschouwers zagen mooie rally's en 
spetterende services met spin. Prachtig om te zien!  
 
 
Mooie start van de World Tour 
Zondag 7 september is najaarscompetitie van de World Tour gestart. Het Oranje team van Mirthe, 
Chiel, Jelle en Lars speelde deze ochtend in Varsseveld. 
Met een prachtig najaarszonnetje op de tennisbanen werden er wedstrijden gewonnen, maar ook 
een aantal verloren. Uiteindelijk hadden we een mooie 2e plaats. 
 
 
Clubkampioenschappen 2014 
Het clubkampioenschap werd dit jaar georganiseerd door Beltrum. Na de voorrondes een paar 
weken ervoor vonden op zondag 12 oktober de finalewedstrijden van het clubkampioenschap plaats 
bij TC Beltrum. Gaandeweg de ochtend kwam er een lekker zonnetje tevoorschijn zodat het ook goed 
toeven was voor het publiek. 
Er werd lekker en goed gespeeld en sommige wedstrijden waren echt reuze spannend!Als afsluiting 
werd er nog  heerlijk gesmuld van een welverdiend bakkie frites 
 
 
Achterhoeks Herfsttoernooi 
Op dinsdag 21 oktober in de herfstvakantie was het vroeg op voor de deelnemers aan het 
herfsttoernooi , dit jaar georganiseerd door TC Beltrum. TC Harreveld en TC Vragender waren van de 
partij naast de gastclub. 
In de ochtend viel het nog mee met het weer, maar gaandeweg de dag werd het steeds herfstiger . 
Dit mocht de pret niet drukken en er werd dan ook leuk gestreden door de meisjes en jongens . 
Als prijs mocht iedereen een chocoladeletter en een presentje uitzoeken en toen heerlijk naar de 
warme kachel. 
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Pietentennis 
Als afsluiting van de najaarslessen was er hoog bezoek in Harreveld. Twee Pieten kwamen een potje 
mee tennissen. 
De KSH jeugd-tennissers dachten waarschijnlijk dat wordt een makkie,maar het  leek wel of de Pieten 
vooraf een paar trainingen hadden gevolgd, want het ging best pittig soms. 
Op de achtergrond werd sinterklaasmuziek gedraaid. Na de inspanning kreeg iedereen een heerlijke 
beker warme chocolademelk en toen werd er nog een lekkere chocoladeletter aan eenieder 
uitgedeeld. 
 

  
 
Bedankt! 
Al deze activiteiten kunnen niet plaatsvinden zonder de hulp van vrijwilligers. Wij willen iedereen 
bedanken die heeft geholpen en hopen dat jullie er ook volgend jaar weer bij zijn. 
Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond (tennis) jaar!! 
 
 

 

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 
 0544 -374212 
 ksh-tennis-jeugd@harreveld.nl 
 

De contributie voor de jeugdleden bedraagt € 45,00 voor het hele jaar.  
Nieuwe jeugdleden betaleneenmalig € 7,00 inschrijfgeld.  
De kosten voor de tennislessen bedragen € 6,00 per persoon per uur in 2015. 
 

Contactgegevens jeugdcommissie: 
Renate Donderwinkel 
Hofkamp 8 
7131 TW Harreveld 
0544-351808 
 

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

mailto:ksh-tennis-jeugd@harreveld.nl
mailto:ksh-tennisjeugd@harreveld.nl

