
Wat hebben we toch een mooie tennisclub. Een
vereniging voor jong èn oud om trots op te zijn! 

Als we zien dat we ondanks de nog steeds
geldende COVID-19 beperkingen van alles weten te
organiseren, dan mogen we daar trots op zijn.
Denk aan de succesvolle tennis challenge, de
gezellige tennisfiesta’s, de tennis matches voor
de jeugd en de koffieleut dag voor onze oudere
tennissers. Al deze activiteiten worden met zorg
en veel enthousiasme georganiseerd en daardoor
wordt er ook door velen aan meegedaan. 

Vergeet ook niet de vele overige dingen die de
afgelopen maanden zijn gedaan. De nieuwe LED
verlichting op de banen, het digitaal afhangen
met de KNLTB app, groot onderhoud en het vele
snoeiwerk op het park, een nieuwe kassa en
nieuwe biertap achter de bar enz. enz. 

Alles geregeld en georganiseerd door een club
zeer gewaardeerde vrijwilligers. Hier zit ook de
kracht van ons succes in, deze vele enthousiaste
vrijwilligers.  

Hallo Witte Raven,



Maar zoals jullie waarschijnlijk al gezien en
gemerkt hebben, groeit onze tennisclub hard in
leden en we willen deze trend graag doorzetten.

Daarom roepen we iedereen op om eens na te denken
om ook een steentje bij te dragen aan de club.
Velen doen dit al, maar we kunnen zeker nog wat
hulp gebruiken. Dus heb je zin en wat tijd over
om onze club te helpen, laat het ons dan weten! 

Enkele voorbeelden waar we hulp kunnen gebruiken
zijn: Jeugdcommissie, Sponsorcommissie, onderhoud
van het park of bardiensten draaien.

Heb je andere ideeën of wil je op een andere
manier je steentje bijdragen, dan horen we het
ook heel graag. Meld je aan bij een van ons of
stuur een berichtje naar info@dewitteraven.nl 

Wij als bestuur zijn allemaal weer uitgerust
terug van onze vakantie en kunnen er weer vol
enthousiasme tegenaan, we hopen op een hopelijk
mooie lange nazomer. 

Sportieve groeten en veel leesplezier, 

Ingrid, Anouk, Danique, Raoul, Bas en Twan

mailto:info@dewitteraven.nl


EK Fiësta & Oktober Fiësta  

Het is jullie vast niet ontgaan dat we bij onze
tennisvereniging een zeer gedreven activiteiten
commissie hebben die regelmatig leuke dingen
organiseert voor onze leden. Ook afgelopen tijd
heeft deze commissie niet stil gezeten. Jullie
herinneren je vast nog wel de gezellige EK Tennis
Fiësta. Hieronder nog een kleine compilatie van
deze geslaagde editie:

Toernooicommissie



De volgende editie van de Tennis Fiësta staat
alweer voor de deur, dit keer namelijk de Tennis
Oktober Fiësta. 

Toernooicommissie



Doe je ook gezellig mee?

Stuur een mailtje naar
activiteiten@dewitteraven.nl en verzeker jezelf
van een plekje, want VOL=VOL

De kosten voor deelname zijn €10,00 p.p.
(inclusief eten).

Toernooicommissie

mailto:activiteiten@dewitteraven.nl


Laddercompetitie (Match app)

De laddercompetitie is dit jaar abrupt geëindigd.
Hiervoor ook onze excuses! 

We starten dinsdag 7 september weer op. Deed je
al mee dan blijf je ingeschreven. Deed je niet
mee, dan is NU het moment om je (weer) in te
schrijven en mee te doen aan deze leuke,
gezellige en leerzame interne competitie, waarbij
je uitgedaagd wordt om zo hoog mogelijk te
eindigen op de ladder. Inschrijven en -stromen
kan later ook nog.

Wil je mee doen, maar lukt het inschrijven niet?
Stuur even een mailtje naar
activiteiten@dewitteraven.nl dan helpen wij je
graag verder. 

Let op: vanaf woensdag 15 september is de bar
geopend op de woensdagavonden. Misschien extra
leuk om je wedstrijd te eindigen op ons terras?? 

Toernooicommissie

mailto:activiteiten@dewitteraven.nl


Anytyme open 2021

Na meer dan anderhalf jaar kan eindelijk een van
onze open toernooien doorgaan!

Van 15 tot en met 28 november 2021 vindt het
Anytyme open toernooi plaats.

Voor de nieuwe leden onder ons: 

Een open toernooi is een toernooi waar iedereen
die lid is van de KNLTB aan deel kan nemen (dus
dit is je kans om een keer te dubbelen/mixen met
iemand van een andere club). 

Inschrijven doe je via:

Anytime Open 2021 | MijnKNLTB (toernooi.nl) 

Wanneer je nog geen account hebt, kan je die op
deze site aanmaken. 

Kom je er niet uit? Stuur even een mailtje naar
activiteiten@dewitteraven.nl

Sportieve groet van de activiteitencommissie 
Leslie, Marijn, Remon, Jorg, Susan, Koen,
Melinda, Danique 

Toernooicommissie

https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/84548BD5-FD21-4EA1-8A8D-9D737A748288
mailto:activiteiten@dewitteraven.nl


ANYTYME

OPEN  2021
H D ,  G D ,  D D

3  T / M  8
M A X  2  O N D E R D E L E N  P P

R A V E N S T E I N
1 5  T / M  2 8  N O V E M B E R

O R G A N I S E E R T :

I N S C H R I J V E N
 T / M  3 1  O K T O B E R

TOT DAN!



Afgelopen 19 augustus was het jaarlijkse
Koffieleut Toernooi.Er deden maar liefst 25
personen mee, deels leden en deels oud-leden.

Er zijn 4 partijen van 45 minuten gespeeld met
tussentijds een lunch verzorgd door Donatos. 

Na afloop van de wedstrijden volgde om 16.00 uur
een borrel, waarbij de 1e borrel en de hapjes
beschikbaar zijn gesteld door de tennisclub,
waarvoor dank. 

Verder kwam tussen de middag Twan nog even langs
voor een woordje. Het was een gezellige middag!

Koffieleut toernooi 2021



We hebben een nieuw kassasysteem aangeschaft om de
bardiensten nog plezieriger te maken.
Deze kassa is digitaal en zeer eenvoudig te
bedienen en maakt het voor de penningmeester ook
een stuk makkelijker.

Op de kassa staan alle producten samen op het
hoofd scherm. We hebben de artikelen zoveel
mogelijk gegroepeerd en bijvoorbeeld niet ieder
flesje met fris of sap (€1.25) apart benoemd. 

Na het aanslaan van de artikelen druk je eenvoudig
op "Betaal" en vervolgens "Pin". Het bedrag wordt
dan automatisch naar de pin gestuurd en de klant
betaalt. 

Ook is er in de kassa een bon module aanwezig, die
je als vervanging van de team consumptie lijsten
gebruikt.

Naast de kassa ligt een duidelijke instructie voor
de benodigde handelingen, zodat je kunt nalezen
hoe je de kassa bedient.

Penningmeester



Na een tijdje zonder competitie start vanaf
donderdag 16 september de najaarscompetitie.
Hopelijk lukt het dit najaar om alle ronden te
kunnen spelen. 

Er hebben zich maar liefst 15 teams ingeschreven!
Superleuk dat er zoveel mensen mee willen spelen.
Naast de teams die al heel lang meespelen, hebben
zich deze ronde ook een aantal nieuwe teams
aangemeld. De indelingen staan al op de site van
de KNLTB, daar kun je alvast een kijkje nemen. 

Dankzij medewerking van de tennisvereniging in
Herpen konden we op vrijdag een extra team laten
spelen en alle teams mee laten doen die zich
hebben ingeschreven. Dit houdt in dat er op
sommige vrijdagen 1 team in Herpen zal moeten
spelen.

Komende week wordt het schema rondgestuurd voor de
uit- en thuiswedstrijden, daar zal nog verdere
uitleg te vinden zijn. 

Groetjes Jenneke

Competitie



Hoi allemaal!

Hopelijk hebben jullie een fijne vakantie
gehad en weer zin om actief te tennissen! Onze
laatste activiteit was een groot succes. De
tennisochtend met BINGO! Er deden 23 kinderen
mee van jong tot oud. Volgens ons leek de
bingo leuker dan het tennissen….. Gezien het
enthousiasme van jullie willen we deze vaker
gaan organiseren. 

Onze volgende activiteit staat gepland op
woensdagmiddag 6 oktober van 15.00-17.00 uur.
Hier krijg je nog een uitnodiging voor. 
In november organiseren we een avond
activiteit en in december weer het druk
bezette oliebollentoernooi. 

Veel tennisplezier en succes met de les en
competitie. We zien je graag bij een van onze
activiteiten! 

Zet alvast in je agenda:
6 oktober 15.00-17.00                                    
13 november 18.30-…….
19 december 10.00-12.30 

Sportieve groet Ilja, Rob en Erna. 

Jeugdcommissie



Wat in het vat zit...

Zoals al eerder bekend is gemaakt, is helaas
de geplande jubileum feestavond van 11
september verplaatst naar 2022.

Maar hopelijk kunnen we in het voorjaar
alsnog de receptie en reünie ter ere van ons
75- jarig jubileum houden. We willen deze
mijlpaal combineren met een geweldige
feestavond. We hebben al een aantal leuke
ideeën, maar mocht je nog iets te binnen
schieten, dan horen we het graag!

Wordt vervolgd!

Hartelijke groet,

Jenneke, Danique, Koen, Patrick en Leslie
Jubileumcommissie de Witte Raven

Jubileum commissie


