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Algemene informatie

Bestuur

Pieter van der Meulen Voorzitter
Leliëndaalsedreef 15 0118-639861
4333 JZ Middelburg
voorzitter@tvmariekerke.nl

Martin Adriaanse Secretaris
Lepelstraat 30 0118-593759
4354 KH Vrouwenpolder
secretaris@tvmariekerke.nl

Sjoerd Maljaars Penningmeester
Hekweide 3 06-46607034
4363 BP Aagtekerke
penningmeester@tvmariekerke.nl

Jacqueline Geluk Ledenadministratie
Loodhol 17 0118-592060
4364 CA Grijpskerke
ledenadministratie@tvmariekerke.nl

Bestuursleden

Arjen Bosschaart 06-20326799
Mieneke Sohier 0118-592603

Technische commissie

Peter Jongens 0118-584475
Kees Marinissen (VCL) 0118-626701
technischecommissie@tvmariekerke.nl

Onderhoudscommissie

Arjen Bosschaart 06-20326799
Cor Sohier 0118-592603
Jos Dekker 0118-592519
onderhoudscommissie@tvmariekerke.nl

Kantine commissie

Jacqueline Geluk 0118-592060
Mieneke Sohier 0118-592603
kantinecommissie@tvmariekerke.nl

Redactie

Laura Verhage 0118-593238
Aart Cramer 06-51827272 
redactie@tvmariekerke.nl

Ledenadministratie

Lidmaatschap schriftelijk opzeggen 
voor 1 december bij:
Jacqueline Geluk 0118-592060
Loodhol 17
4364 CA Grijpskerke
ledenadministratie@tvmariekerke.nl 

Bankrelatie TV Mariekerke

Rabobank: 32.40.04.702

Kantine en clubgebouw 0118-583146
Kelderweg 2a
4363 SB Aagtekerke

Website

www.tvmariekerke.nl

Training

Info Ferry Sonnemans 06-57568742
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De Pekelingse Klapbank is een 
periodiek verschijnend (digitaal) 
blad dat gratis wordt verstrekt aan 
de leden van TV Mariekerke, de 
adverteerders in dit blad en andere 
belangstellenden.

Dit blad verschijnt drie maal per jaar.
Nummer 1 eind februari
Nummer 2 eind augustus
Nummer 3 eind november
Kopij voor de Pekelingse Klapbank 
kan handgeschreven, op cd of via 
e-mail worden aangeleverd bij:
redactie@tvmariekerke.nl
Laura Verhage 0118-593238
Kelderweg 2
4363 SB Aagtekerke
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Zoals jullie wel gezien zullen 
hebben is onze kantine dit voorjaar 
geschilderd en dat ziet er weer prima 
uit! Maar het bestuur heeft, zoals 
besproken tijdens de algemene 
ledenvergadering in maart, nog veel 
meer plannen om onze vereniging een 
kwaliteitsimpuls te geven. 

In juli is het bestuur bij elkaar 
gekomen om een aantal van deze 
ideëen te bespreken. De stand van 
zaken:
- 

in onze kantine. Sjoerd heeft er 
voor gezorgd dat er een nieuw 
abonnement is afgesloten voor de 

hele welkome voorziening in deze 
tijd en het kost nauwelijks meer 
dan het oude abonnement!

Er zal led-verlichting komen. - 
De verlichting van de banen is 
ver onder de maat: de gemeten 
lichtsterkte op met name baan 
1 en 2 varieert tussen de 140 
en de 288 LUX waar 350 LUX is 
voorgeschreven. Mocht u dus, net 
als uw voorzitter, het idee hebben 
dat u steeds minder goed gaat 
tennissen en dan met name in de 
avonduren dan weet u nu hoe dat 
komt. Nu het vervangen van de 
verlichtingsarmaturen hoognodig 
is, vindt het bestuur het verstandig 
om voor LED te kiezen. Het is 
aanzienlijk duurder, maar het levert 

een veel betere verdeling van het 
licht over de banen op, het kost 
minder energie (denk aan het 
milieu) en we verdienen het ook 
nog eens voor een groot deel terug 
vanwege de langere levensduur.

Het afgelopen jaar is er meerdere - 
keren ingebroken en zijn 
vernielingen aangericht. Om de 
kans op dit soort ellende in de 
toekomst tot een minimum te 
beperken heeft het bestuur op 
advies van een installatiebedrijf 
met ervaring op dit gebied gekozen 
voor een bewakingssysteem met 
2 camera’s en een recorder die de 
beelden tijdelijk op slaat. 

In het verlengde van voorgaand - 
punt zullen we met hetzelfde bedrijf 
kijken naar de mogelijkheden voor 
een pasjessysteem voor toegang 
tot de banen en de kantine. Het 
systeem werkt met kaartlezers 
waarbij je ledenpas van de 
KNLTB toegang kan verschaffen. 
Overigens is het met dit systeem 
ook mogelijk om bepaalde 
(categorieën) leden toegang te 
verschaffen tot bepaalde ruimtes 
zodat bijvoorbeeld de jeugd 
kan worden uitgesloten van de 
alcoholische drankvoorraad. 

Het bestuur heeft het idee ontwik-- 
keld om, op aangeven van de 
ledenvergadering, de oefenkooi   > 

Van de voorzitter
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te laten verwijderen. Om toch een 
mogelijkheid te bieden om alleen 
in te spelen lijkt het ons een goede 
optie om een “muur” te plaatsen 
aan de zijkant van baan 3. Dit idee 
zal worden voorgelegd aan de 
baancommissie met het verzoek 
om dit verder uit te werken. 

Tot slot wordt er ook nog gewerkt - 
aan een nieuw clublogo. Zodra hier 
meer duidelijkheid over is willen 
we jullie als leden er graag bij 
betrekken. 

Zoals uit bovenstaande blijkt, is 
het bestuur vol goede moed met 
betrekking tot de toekomst. Dat 
neemt niet weg dat het ledental 
zorgen baart. Het bestuur hoopt dat 
de vernieuwde aanpak zal leiden tot 
een toename van het ledental door 
mond-op-mond reclame. 

Om als vereniging gezond te blijven 
willen we ook opnieuw kijken naar 
mogelijkheden om activiteiten te 
organiseren. Hier hebben we dan wel 
voldoende vrijwilligers voor nodig en 
dat is op dit moment misschien wel 
de grootste zorg: er is nog steeds 
geen jeugd-TC (wel vrijwilligers die 
willen helpen, maar niet iemand die 
de kar wil trekken) en onze beide 
dames van de kantinecommissie 
(tevens bestuursleden!) zullen eind 
van dit jaar stoppen. 

Wie o wie wil onze kantine-
commissie gaan bemannen?
Ik zal er niet omheen draaien: de 
kantinecommissie betekent best 
wat werk. Zorgen voor de voorraad 
in de kantine, begeleiden van de 
schoonmaak, aanwezig zijn tijdens 
georganiseerde activiteiten enz. Het 
moge duidelijk zijn dat we zonder 
kantinecommissie niet verder kunnen 
dus een dringend beroep aan 
iedereen om er eens goed over na 
te denken. Mocht iemand twijfelen 
of het iets voor hem of haar is: bel 
gerust voor meer informatie met 
Mieneke Sohier of Jacqueline Geluk 
(voor telefoonnummers zie “algemene 
informatie” voorin dit clubblad).

Zelf werk ik nog een paar dagen en 
dan heb ik 3 weken vakantie. Dan 
komt de klapkar uit zijn schuilplaats 
en gaan we lekker naar het zuiden! Ik 
denk dat velen van jullie vergelijkbare 
plannen hebben dus wens ik jullie 

thuisblijvers: ga lekker tennissen. 
Het park ligt er ongetwijfeld prachtig 
bij dankzij de goede zorgen van Cor. 
Dus geniet ervan!

Pieter van der Meulen
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Een late zomereditie van uw clubblad.

Dit komt deels door vakanties van de 
redactieleden en deels ook omdat er 
geen/ zeer weinig kopy is ingeleverd 
om dit clubblad mee te vullen. 

Toch is er genoeg informatie te vinden 
in de bijdrages van b.v. de voorzitter 
en penningmeester. Ook een verslag 
van de mix competitie laat zien dat er 
sportief goed gepresteerd wordt. 

Voor de meesten zal de vakantie 
achter de rug zijn wanneer het club-
blad u bereikt. Hopelijk is iedereen 
uitgerust thuisgekomen. 

Veel leesplezier.

Namens de redactie,
Laura Verhage

Van de redactie

INLEVEREN KOPIJ 
VOLGEND CLUBBLAD

1 NOVEMBER 2014.



CHINEES-INDISCH RESTAURANT

Dagelijks geopend vanaf 16:30 uur.
Op zon- en feestdagen vanaf 12:00 uur.

Nieuwstraat 2 – Zoutelande – Telefoon +31 (0)118 561992
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IN

De zomertijd is altijd een rustige 
periode voor wat betreft aan of 
afmeldingen. Maar gelukkig kunnen 
we nog een nieuw lid verwelkomen.
Hans Minderhoud uit Aagtekerke 
heten wij van harte welkom.
Wij hopen dat je een sportieve tijd 
tegemoet gaat binnen de vereniging.

Als je het clubblad niet ontvangt via 
de mail, geef dan alsnog je e-mail-
adres op aan: 
jacqgeluk@zeelandnet.nl.
Alle ‘ins en outs’ van Tennisvereniging 
Mariekerke ontvang je via de mail.

Van de ledenadministratie

TENNIS-
PASSEN!
Indien je jezelf 
hebt opgege-
ven of je wilt 
meedoen aan 

toernooitjes dan ben je verplicht in het 
bezit te zijn van een lidmaatschaps-
pasje MET foto.
Je kunt geweigerd worden indien je 
hiervan niet in het bezit bent. Stuur 
dus op tijd je pasfoto in, zodat wij een 
pasje aan kunnen vragen.

Controleer of de gegevens op je 
tennis pas juist zijn. Zo niet neem dan 
contact op met de ledenadministratie.

DE TENNISPASSEN LIGGEN 
VANAF 1 MAART KLAAR 

IN DE KANTINE 
VAN DE TENNISCLUB.

SANDERSE GRIJPSKERKE
WIJ HEBBEN EEN GROOT ASSORTIMENT LEVENSMIDDELEN:

 OPENINGSTIJDEN:

 MAANDAG T/M VRIJDAG

 ZATERDAG

SUPERMARKT SANDERSE

 & Zn. V.O.F.

 P

OUT



Jacqueline Geluk
Loodhol 17
Grijpskerke
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Die Mixedcompetitie Zeeland 2014 
- 2e klasse Gemengd 35+ op zater-
dag. Want op het moment dat ik dit 
schrijf, moet de laatste speeldag nog 
komen. Even terug naar het begin. 
Door het samenvoegen van 2 teams, 
speelden maar liefst 9 tennissers 
voor T.V. Mariekerke 1 (in alfabetische 
volgorde):
Niesje Bakker
Wim Bartels
Arjen Bosschaart
Madeleine Contant
Aart Cramer
Bram van Keulen
Pieter van der Meulen
Rian van der Meulen
Mieneke Sohier
Het was dus niet eenvoudig een 
speelschema op te stellen, waarin 
alle spelers met hun  verhinderingen 
optimaal aan bod zouden komen. 
Gelukkig hebben we ook een beroep 
kunnen doen op Gerda Wisse en Jan 
Riemens. 

De eerste wedstrijden verliepen 
voorspoedig. Mooi weer en sportieve 
tegenstanders. Na 4 speeldagen 
stonden we zelfs op de eerste plaats, 
op de voet gevolgd door Duiveland 1 
en Westerschouwen 2. Alle uitslagen 
zijn de vinden op onze website bij 
‘Competitie’ > 2014: Mix 35+ za. 
Maar toen verloren we op de lastige 
Kushion Kourt tennisbanen van T.V. 
Westerschouwen met  2 - 4. 

Op speeldag 6 bleek De Ruucstop-
pelen 2 ook over een sterk en sportief 
team te beschikken en moesten we 
thuis de punten met hen delen, 3 - 3. 
Op dit moment staan Mariekerke 1 en 
Duiveland 1 samen aan kop gevolgd 
door Westerschouwen 2 dat slechts 1 
punt minder heeft. 

Op zaterdagmorgen 5 juli speelt 
Mariekerke 1 (25 punten) thuis tegen 
Duiveland 2 (25 punten) en speelt 
Westerschouwen 2 thuis (24 punten) 
tegen De Ruucstoppelen 2 (17 pun-
ten). Alles is dus nog mogelijk. Maar 
als jullie dit lezen zal waarschijn-
lijk bekend zijn of Mariekerke 1 dit 
seizoen kampioen is geworden… of 
niet.

Aart Cramer (captain)

PS. Inmiddels is bekend dat Wester-
schouwen 2 met 4 - 2 van De Ruuc-
stoppelen 2 heeft gewonnen, terwijl 
Mariekerke 1 gelijk speelde tegen 
Duiveland 1. Daarom zijn er 3 teams 
gelijk geëindigd met 28 punten en 
telt het onderlinge resultaat… Op een 
gedeelde 1ste plaats eindigen en niet 
promoveren naar de eerste klasse. 
Een prima resultaat voor Mariekerke 1.
Met dank aan allemaal.

Het wordt spannend!



 Kadoterie
  Drogisterij
   Slijterij

Dorpsplein 49  -   Aagtekerke
        0118-581451

schildersbedrijf SCHIBOO
ERKEND SCHILDERS- EN AFWERKINGSBEDRIJF

VERF-EN BEHANGSPECIAALZAAK

 Voor al uw behang, glas en schilderwerk
 Vrijblijvende prijsopgave
 Verkoop van verf en behang
 Kleurmengmaschine aanwezig
 Verf op kleur gemaakt terwijl u wacht
 vloerbedekking en gordijnstoffen
 Zonwering en rolluiken

GERARD SCHIPPER

Molenstraat 22

4364 AA Grijpskerke

Tel. 0118 - 59 16 58
B.g.g. 0118 - 59 22 00

Fax 0118 - 59 33 18
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Vorig jaar hadden we voor het eerst 
alleen nog een 35+ team in de 
mixcompetitie. De restanten van de 
17+ hebben zich toen aangesloten 
bij een team van Zoutelande. Omdat 
het dit jaar moeilijk zou worden om 
de 35+ overeind te houden, dreigde 
de situatie dat we als TV Mariekerke 
geen enkel mixteam zouden kunnen 
inschrijven. Om dat te voorkomen 
hebben we de krachten gebundeld en 
samen 1 team gevormd voor de 35+ 
competitie.
Ons team bestond uit de “basis spe-
lers” Aart Cramer en Niesje Bakker, 
Mieneke Sohier, Madeleine Contant, 
Wim Bartels, Arjen Bosschaart, Bram 
van Keulen en Rian en Pieter van der 
Meulen.

Dat bleek echter nog niet voldoende 
om iedere week 6 spelers op de been 
te krijgen en dus hebben ook nog een 
beroep gedaan op Gerda Wisse en 
Jan Riemens. Jawel, met 12 personen 
hebben we deze competitie gespeeld! 
Aart was onze zeer gedreven captain. 
Na het vaststellen van het speelsche-
ma (ik geloof dat ik 6 conceptversies 
voorbij heb zien komen) was het 
eerste wapenfeit een trainingssessie 
op de zaterdag voorafgaand aan de 
competitie. Daarna was het menens. 
In Kapelle werden de eerste 4 punten 
binnen gesleept. Dat was een mooi 
begin. Maar het kon nog veel beter 
want de volgende 2 wedstrijden wis-

ten we met 5-1 te winnen en tegen De 
Stoof werd het zelfs 6-0! We stonden 
inmiddels op de eertse plaats in onze 
poule. Het was echter wel duidelijk 
dat we de zwaarste tegenstanders 
nog moesten krijgen. De 5e wedstrijd 
tegen Westerschouwen werd een 
zware. Of het aan de banen lag of 
aan de ballen, het warme weer of 
misschien wel de tegenstanders? 
Geen idee, het zal wel een combinatie 
van dat alles zijn geweest, maar 
uiteindelijk dropen we af met een 2-4 
nederlaag. De 6e wedstrijd werd 3-3. 
We stonden nu gelijk met TV Duive-
land en 1 punt voor op Westerschou-
wen. De laatste dag spelen we tegen 
Duiveland en kunnen er nog 3 teams 
kampioen worden. Om een lang ver-
haal kort te maken: we spelen gelijk 
en omdat Westerschouwen met 4-2 
wint hebben we alledrie 28 punten. 
Ons verlies tegen Westerschouwen 
blijkt doorslaggevend want zij worden 
daardoor kampioen. Helaas …
Nou ja wat maakt het uit? Het was 
een gezellige competitie met soms 
hele spannende partijen, veel prachtig 
weer en vaak erg lekker eten. Ik snap 
eigenlijk niet dat er niet meer mensen 
mee willen doen aan deze competitie. 
In november kan iedereen zich al 
weer aanmelden voor 2015 dus houdt 
het clubblad in de gaten! Bedankt 
teamleden voor de gezelligheid.

Pieter van der Meulen

Competitie mix 35+
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Extra bericht van de ledenadministratie

Beste tennisleden,

Met ingang van 1 augustus a.s. ga ik het balletje van de ledenadmini stratie 
toewerpen aan mijn zeer gewaardeerd mede bestuurslid en penningmeester 
Sjoerd Maljaars. Ik ben hem hier dankbaar voor, want hij doet al zoveel voor de 
vereniging.
Daar ik door blessures al bijna 2 jaar niet meer in staat ben om te tennissen 
ga ik afscheid nemen van TV Mariekerke. Tot  nader bericht verricht ik nog wel 
wat hand- en spandiensten voor de vereniging. Sleutels en tennisballen kunt u 
nog op mijn adres af komen halen. Voor wat betreft de uitgifte van de tennis-

ballen, zoeken wij nog iemand die dat in zijn/haar beheer over wil nemen.

Ik bedank iedereen die de 21 jaar die ik wel heb getennist voor alle leuke 
partijen, competities en leuke avonden. En vooral het bestuur, waar ik met 
plezier het werk heb verricht wat hiervoor nodig was, zodat ik mij lekker overal 
mee kon bemoeien.

Tot ziens wellicht ergens anders. Jacqueline Geluk
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Beste tennisleden,

Zoals u hiernaast heeft kunnen lezen 
neem ik per 1 augustus het stokje 
over van Jacqueline, voor wat betreft 
de ledenadministratie. Momenteel 
ben ik me nog aan het verdiepen in 
de nieuwe programmatuur van de 
KNLTB waarin de ledenadministratie 
gevoerd moet worden. In principe 
zal er voor u niets veranderen. Wel 
wil ik u vragen, indien er wijzigingen 
optreden in uw gegevens (adres, 
telefoonnummer of e-mailadres), dit 
z.s.m. door te geven aan de leden-
administratie. 

Naast de ledenadministratie verzorg 
ik sinds een paar maanden ook de 
mailings richting de leden. Dus mocht 
u hierover op- of aanmerkingen 
hebben, dan kunt u zich richten tot 
ondergetekende. Graag willen we 
met de mailings die we sturen al onze 
tennisleden bereiken. Daarom is het 
belangrijk dat we van iedereen een 
(juist) e-mailadres hebben. Van de 
volgende personen hebben we geen 
(juist) e-mailadres:
- Rob Claessen
- Kyan Dekker
- Loe Koekelkoren
- Jaap Meijer
- Bragos Mincu
- Hans Wolf

Graag ontvang ik van deze leden zo 
spoedig mogelijk hun juiste mail-
adres. Alvast bedankt.

Tot ziens op de baan,

Sjoerd Maljaars
ledenadministratie@tvmariekerke.nl / 
info@tvmariekerke.nl 

Extra bericht van de ledenadministratie
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