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Beste leden,
Dit jaar doen we weer mee aan de Jeugdsponsoractie van de Poiesz. Steun onze
jeugd en doe de boodschappen bij de Poiesz. Op zaterdag 2 maart zal de
tennisvereniging in de winkel staan. Hoe meer munten we verzamelen hoe hoger de
opbrengst.

Nieuwe trainer: Stephan v/d Berg
Zoals jullie misschien al hebben gehoord krijgt Tennisvereniging Buitenpost een
nieuwe trainer, namelijk Stephan v/d Berg (eigenaar van Tennisschool Grip).

Mijn naam is Stephan van den Berg en ik ben geboren in 1970 te Stadskanaal. Mijn
passie is sport en coaching. Ik vind het geweldig om het beste uit mensen te halen.
Ik heb naast een commerciële achtergrond Retail Management School te

Leeuwarden ook een sportieve achtergrond. Ik heb een A en B licentie als
tenniscoach. Tevens heb ik 7 jaar geleden een opleiding tot coach afgerond bij BGL
te Hoofddorp met als specialisatie ontwikkelingsgericht coachen.
Via mijn bondsopleiding voor Tennisleraar A in 2004 bij Tenniscentrum De Molen
ben ik gevraagd om les te geven bij TV De Molen. Tijdens het eerste jaar bij TC De
Molen heb ik ook mijn B licentie behaald bij het CIOS. Bij De Molen heb ik met veel
plezier les gegeven aan jeugd, selectie, senioren en beginners.
Ik ben een trainer die er van overtuigd is dat voor een ieder die het beste uit zichzelf
wil halen, het belangrijk is om te trainen. Verder ben ik iemand die veel
vragenderwijs doet. Ik vind het belangrijk dat mijn lessers weten waar ze mee bezig
zijn en zich meer bewust worden van het mooie spel tennis. Hierdoor ben ik in staat
iedereen die het wil te helpen zichzelf te ontwikkelen.
Om een voorbeeld te geven:
Als een speler (categorie 3 t/m 9) oploopt naar het net en word gepasseerd aan het
net kan dat verschillende oorzaken hebben. Als ik dan vraag, hoe komt het dat je
gepasseerd word? 9 van de 10 krijg ik het antwoord…..ik zal wel verkeerd staan. Je
staat prima opgesteld aan het net. Waar ging jou laatste bal naar toe? Dan blijft het
vaak stil en weet men niet waar de bal naar toe is gegaan.
Zo zijn er legio voorbeelden te bedenken voor zowel enkel als dubbelspel. Ik heb er
heel veel zin in maar dat kan niet zonder jullie. Dus geef je massaal op en we
maken er een fantastisch seizoen van.
De lessen zullen weer beginnen in april en wel op de woensdagmiddag en
woensdagavond. Nadere informatie volgt nog. Ook is het nog de bedoeling om in
maart een informatieavond te organiseren voor de ouders van de jeugdleden;
Stephan v/d Berg zal dan iets vertellen hoe hij werkt en wat zijn doel is.
Het bestuur heeft besloten om de jeugdleden een subsidie voor de lessen toe
kennen.
Mocht je nou niet op de woensdagavond kunnen is het natuurlijk altijd mogelijk om
te trainen in Veenwouden.

Voorjaarscompetitie 2019:
Nog even en de voorjaarscompetitie gaat weer van start en inmiddels zijn de
speeldata bekend:
Dinsdag

: 9 april, 16 april, 23 april, 7 mei, 14 mei, 21 mei en 28 mei
(inhaaldagen 30 april, 30 mei en 4 juni)
Woensdag : 10 april, 17 april, 24 april, 8 mei, 15 mei, 22 mei en 29 mei
(inhaaldagen 1 mei, 30 mei en 5 juni)
Donderdag : 11 april, 18 april, 25 april, 9 mei, 16 mei, 23 mei en 6 juni
(inhaaldagen 2 mei, 30 mei en 13 juni)
Vrijdag
: 12 april, 19 april, 26 april, 10 mei, 17 mei, 24 mei en 31 mei
(inhaaldagen 3 mei, 30 mei en 7 juni)
Let op de aanvangstijden van de wedstrijden zijn gewijzigd:
- ’s middags vanaf 13:00 uur
- ’s avonds vanaf 19:00 uur.
De volgende teams doen mee:
Dames dubbel dinsdagmiddag:
Buitenpost 1:
Sjoukje Miedema (A)
Anneke Nieuwenhuis
Liesbeth van der Heide
Sylvia de Haan

Buitenpost 2:
Lena Giezen (A)
Anneke Paauw
Anneke Veenstra
Elly Kramer
Janny Kiewiet

Dames dubbel 17+ dinsdagavond:
Buitenpost 1:
Rommie Woudstra (A)
Margriet Drenth
Jeanette Bansema
Alie Jansen
Heren dubbel 35 + woensdagavond:
Buitenpost 1:
Kees van Dijk (A)
Sjoerd Bosma
Jan Slingerland
Sije Veenstra

Buitenpost 2:
Rina Fokkens (A)
Diete Paauw
Wiesje v/d Werf
Justina v/d Kooi

Heren dubbel 50+ donderdagavond:
Buitenpost 1
Cor Giezen (A)
Johan Miedema
Harrie Nieuwenhuis
Koos Postma
Harrie Kiewiet
Jan Broekhuizen

Gemengd dubbel 17+ vrijdagavond:
Buitenpost 1
Siebe Jan Hiemstra (A)
Roel Wijma
Jan de Jong
Astrid Schraag
Jettie Nieuwenhuis

Buitenpost 2
Petra Veenstra (A)
Mascha de Hek
Peter de Vries
Frederik Kamstra
Koos Postma

Buitenpost 3
Marco Miedema (A)
Sylvia Bosma
Rudi Stuursma
Christina Kooistra

Het bestuur wenst alle teams heel veel succes met de competitie.

