
TVB 
trots op de tulp!

BeleefBarendrecht

TVB ook sport-
club van het 
jaar? Stem mee!

Nadat TVB de titel 
KNLTB tennisvereniging 
van het jaar heeft ge-
wonnen, zijn ze nu ook 
genomineerd voor club 
van het jaar. We hopen 
dat je op TVB wilt stem-
men. Het zou geweldig 
zijn voor Barendrecht 
als TVB ook deze titel 
wint. Je kunt hiertoe 
stemmen tot en met  
24 mei via de link 
www.clubvanhetjaar.
nl/tv-barendrecht!
 
Als de directe link niet 
werkt, moet je op de 
website even zoeken 
op TV Barendrecht. Al-
vast bedankt voor jouw 
stem!

TVB levert ook 
tennisleraar van 
het jaar

De KNLTB riep niet al-
leen TVB uit tot vereni-
ging van het jaar, ook 
tennisleraar Bart van der 
Ploeg viel in de prijzen. 
Hij kreeg de onderschei-
ding tennisleraar van het 
jaar. Zelf was hij totaal 
verrast door deze titel, 
maar de erkenning voor 
zijn werk maakt hem ui-
teraard wel trots. In een 
interview in deze krant 
gaat Bart dieper in op 
deze prijs, de samen-
werking met TVB, zijn 
visie als tennisleraar en 
diverse andere onder-
werpen. Zijn motto? Be-
leef tennis zoals jij dat 
wil!

Lees snel verder op 
pagina 7

Tennisvereniging Barendrecht beleeft een bijzonder 
jaar. Het is namelijk 65 jaar geleden dat de club 
werd opgericht. Een mooie mijlpaal, die TVB niet 
onopgemerkt voorbij wil laten gaan. Daarom staat 
deze editie van Beleef Barendrecht in het teken van 
het jubileum van TVB. Diverse onderwerpen komen 
aan bod, van het rijke verleden tot het bruisende 
heden. Want dat TVB anno 2021 springlevend is, 
blijkt wel uit het feit dat het jubileum samenvalt met 
een prachtige onderscheiding. In maart werd TVB 
door de KNLTB namelijk uitgeroepen tot vereniging 
van het jaar. Tevens werd Bart van der Ploeg (TVB) 
tennisleraar van het jaar. Deze prestigieuze titels 
werden tijdens het jaarcongres, met bijna 1.000 
online deelnemers (bestuurders en vrijwilligers), be-
kend gemaakt. Algemeen directeur KNLTB Erik Poel 
reikte de zwarte tulp voor het congres al live uit op 
het Barendrechtse sportpark aan TVB voorzitter Leon 
van der Wilk en tennisleraar Bart van der Ploeg. Zij 
werden op TVB verrast met deze prijs, inclusief een 
cheque.

Deze verkiezing wordt jaarlijks gehouden onder de 
1.650 aangesloten verenigingen. Het is voor het  

eerst in de historie dat TVB deze landelijke hoofdprijs 
wint. In het juryrapport werd gesproken over een ver-
eniging waar altijd iets te beleven is en waar altijd 
vooruit wordt gekeken, waarbij het sleutelwoord sa-
menwerking is. De succesvolle zomerchallenge (150 
nieuwe leden), maar ook het openstellen van de ver-
eniging voor scholen, ouderen en andere sportclubs 
werd gewaardeerd. Ook het steeds weer betrekken 
van de eigen leden en vrijwilligers middels de hel-
dere communicatie en activiteiten werd genoemd, 
zoals de digitale vrijwilligersavond. Het juryrapport 
eindigde met “Trots op tennis en meer mensen laten 
tennissen, daarmee zit het wel goed bij TVB”. De 
club heeft vorig jaar ook een beleidsplan “TVB als 
tweede huis” gelanceerd, waar dit prima in past.
 
De onderscheiding en het jubileum lopen dan ook 
als een rode draad door deze uitgave. Activiteiten 
voor de jeugd, een interview met het bestuur, de 
vrijwilligers van de klusploeg, spelende leden, de 
tennisleraar, de make-over van het clubhuis, oud-le-
den en sponsoren; alles komt aan bod in deze krant. 
Hopelijk wordt hiermee een uitgebreid beeld van de 
bloeiende vereniging geschetst!

Van, voor & door Barendrecht!

TVB in jubileumjaar 
uitgeroepen tot Vereniging 
van het jaar!

Taartjes voor alle lessende leden!

Nadat TVB ver-
eniging van het 
jaar was ge-
worden, wer-
den er gelijk 
400 taartjes 
besteld voor 
alle lessende 
leden. Op de 
taartjes was de foto van Bart en Leon tijdens de uitrei-
king te zien. Deze werden in de weken erna allemaal 
persoonlijk uitgedeeld. Zowel de jeugd als de volwas-
senen genoten ervan. Dit unieke taartje werd ook nog 
overhandigd aan de wethouder en burgemeester. Ze 
vielen bij iedereen goed in de smaak.

KNLTB Tennisvereniging van het jaar

Grondige make-over voor 
clubhuis TVB!

Styliste Marlous van Wijnen vertelt 
over dit proces op pagina 24

Gouden pas
Alle TVB-leden ontvan-
gen dit jaar een gouden 
ledenpas. Dit unieke ex-
emplaar ontvangen ze 
omdat TVB Vereniging 
van het jaar is geworden. 
Het collectors item zal 
binnenkort aan alle leden 
worden uitgereikt.

Wil jij ook 
tennissen bij 

de vereniging 
van het jaar?

Kom een keer proef 
tennissen of meld je 
gelijk aan via onze 

website 
www.tvbarendrecht.nl!

is genomineerd!

Stem op ons

verkiezing Club van het Jaar 2021

www.clubvanhetjaar.nl

Tennis Vereniging  
Barendrecht  
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Voorwoord 

Beste lezer, beste leden van TVB,

Wat een feestelijk en bijzonder jaar is 2021 nu al voor TVB! Dat de 
tennisvereniging 65 jaar bestaat is een prachtige mijlpaal. Om dan 
ook nog in datzelfde jaar te worden uitgeroepen tot KNLTB Tennisver-
eniging van het jaar én jullie tennisleraar Bart van der Ploeg tot ten-
nisleraar van het jaar is natuurlijk grote klasse! Deze titels ontvangen 
verenigingen en leraren niet zomaar.
Zo schrijft de directeur van 
de KNLTB op de gelijkna-
mige website over TVB 
onder andere ‘Een mooi 
tennispark met mooie men-
sen. Een vereniging waar 
altijd wat te beleven is en 
de poort wagenwijd open-
staat voor iedereen en dus 
ook voor scholen, ouderen 
en andere sportclubs. En 
dan zijn sleutelwoorden 
als samenwerking en com-
municatie extra belangrijk. 
Organisatorisch heeft de 
vereniging het maar wat 
goed voor elkaar. Een ac-
tief bestuur, eigen leden en 
vrijwilligers die veel dage-
lijkse dingen regelen en 
niet-alledaagse activiteiten 
organiseren.’ Met recht 
een club dus om trots op 
te zijn!

Ook – of juist – in coronatijd 
heeft TVB zich zeer proac-
tief opgesteld. Meteen na-
dat de coronabeperkingen 
werden afgekondigd nam 

TVB het initiatief om toch 
zoveel mogelijk inwoners 
aan het bewegen te krij-
gen. In nauwe en zeer 
prettige samenwerking met 
de gemeente is vervolgens 
gedurende het afgelopen 
jaar altijd gekeken wat er 
mogelijk was binnen de 
regels die golden. Niet 
denken in belemmeringen, 
maar in kansen, zo zie ik 
TVB.

Maar, ik heb het al vaker 
gezegd, sport is niet alleen 
sport voor het fysieke. Het 
is goed voor de geest, 
mede (en misschien wel 
met name) vanwege het 
sociale aspect. Samen 
sporten, samen doorzetten 
en samen presteren. En 
na afloop samen ‘evalue-
ren’, onder genot van een 
hapje en drankje. Voor 
het komende jaar hoop 
ik daarom dat we elkaar 
weer snel écht in de ogen 
kunnen kijken, niet voor 

Sports Team Tennis werkt uitsluitend met

enthousiaste, professionele en gediplomeerde

leraren. Jong, oud, beginner of gevorderd,

iedereen kan terecht bij ons voor leerzame, leuke

en uitdagende lessen.

 

Heb je nog geen tennisspullen? Geen probleem!

Sports Team Tennis heeft in haar winkel alles wat

je nodig hebt. Van rackets tot grips, van

schoenen tot een complete outfit, 

Sports Team Tennis heeft het!

 BELEEF TENNIS ZOALS
JIJ DAT WIL!

Sports Team Tennis-eigenaar Bart vd Ploeg is door de
KNLTB uitgeroepen tot Tennisleraar van het jaar!!!VOOR
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Voorwoord Voorwoord 
vanuit de bond
Beste TVB-ers,

Van harte gelukgewenst met jullie uitverkiezing als 
tennisvereniging van het jaar! Een volkomen terechte 
overwinning en ik kan het weten, want ik zat in de 
jury, haha. De manier waarop de vereniging bestuurd 
wordt, met hoeveel jullie je allemaal inzetten, de sa-
menwerking met de trainers, wat er allemaal georgani-
seerd wordt; het is iets waar veel andere verenigingen 
een voorbeeld aan kunnen nemen. En daarmee zijn 
we er nog  niet. Want ook van harte gelukgewenst met 
de uitverkiezing van de trainer van het jaar! Bart (en 
uiteraard zijn team) is bij heel veel zaken betrokken, 
werkt goed met bestuur samen en zorgt voor de aan-
sluiting van veel verschillende doelgroepen.

Kortom, jullie kunnen met recht trots zijn op jullie ver-
eniging. Jullie gaan ook nog eens een mooi jubileum-
jaar tegemoet. Daarvoor zijn natuurlijk veel vrijwilligers 
nodig om alle activiteiten te kunnen organiseren. Dus 
wie vangt figuurlijk de bal en gaat helpen om wat te 
organiseren?

Ik wens jullie in ieder geval veel gezondheid, een 
prachtig tennisseizoen en dat jullie nog maar héééél 
lang blijven tennissen!

Met sportieve groet,

Erik Poel
Algemeen Directeur KNLTB

een scherm. Niet alleen op de baan, maar juist ook daar-
naast. 
 
Beste leden van TVB, namens de gemeente Barendrecht, 
mijn hartelijke felicitaties met het 65-jarig bestaan en de 
beide titels die de KNLTB jullie heeft toegekend, op naar 
een sportief jubileumjaar!

Nico Bults, Wethouder Sport

VAN HARTE WELKOM!
Barendrecht  |  Hendrik Ido Ambacht  |  Hellevoetsluis  |  Krimpen a/d IJssel  |  Nootdorp  |  Papendrecht

Graag tot ziens in één van onze winkels:

In deze Beleef Barend-
recht vindt u de TVB ju-
bileumspecial. In deze 
speciale editie blikken 

we terug op 65 jaar TVB, 
maar ook vooruit naar het 
komende jubileumjaar. 
Het is al bij de start van 

het seizoen 
een bijzonder 
jaar, daar we 
v e r e n i g i n g 
van het jaar 
zijn geworden 
en onze ten-
nisleraar Bart 
van der Ploeg 
de titel tennis-
leraar van het 
jaar binnen 
haalde. Deze 

landelijke titels zorgden 
voor veel lokale, regionale 
en landelijke belangstel-
ling. Het is daarom extra 
leuk om in dit bijzondere 
jaar deze krant uit te bren-
gen. In deze krant vindt u 
veel leuke artikelen over 
onze mooie vereniging, 
zoals de historie, maar 
ook de nieuwe inrichting 
van het clubhuis en de vele 
vrijwilligers voor de ladder, 
clubkampioenschappen, 
ledenwerving. Ook leest 
u terug hoe diverse leden 
van jong tot oud over het 

TVB gevoel denken. Wilt 
u ook bij onze club ko-
men tennissen, dan bent 
u van harte welkom. 
Tenslotte een groot dank-
woord aan de sponsors,  
De Bondt Publishing en 
tekstschrijver Michel die 
dit nummer mede moge-
lijk maakten. Als voorzitter 
ben ik trots op deze bij-
zondere jubileumkrant in 
een bijzonder jaar. Veel 
leesplezier!

Leon van der Wilk,
Voorzitter TVB

Aanmelden via www.tvbarendrecht.nl
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Bestuur TVB kijkt trots terug op succesvol jaar, 
maar is nog lang niet klaar!

,,Schrijf maar op dat ons bestuur 
nooit meteen nee zegt als je iets 
vraagt of voorstelt, maar dat ze 
altijd eerst nadenken wat er wel 
kan. In mijn ogen is dat kenmer-
kend voor hun aanpak.” De in de-
zelfde ruimte aanwezige Bart van 
der Ploeg, tennisleraar van TVB, 
breekt met deze woorden in tij-
dens de afrondende fase van het 
gesprek tussen de redactie en het 
bestuur van de tennisvereniging. 
Het is tekenend voor de waarde-
ring vanuit de leden. Bart is name-
lijk niet de enige die er zo over 
denkt. Niet voor niets is het be-
stuur onlangs weer herkozen, zo-
dat zij verder kunnen bouwen aan 
hun missie om van TVB het tweede 
huis voor de leden te maken!

Bestuursleden
Het huidige bestuur be-
staat uit vier enthousiaste 
leden. Leon van der Wilk 
is voorzitter, Colette Dams 
is secretaris en voorzitter 
van de jeugdcommissie, 
Stéphanie de Callafon is 
bestuurslid algemene za-
ken en de tijdens het ge-
sprek helaas verhinderde 
Wouter Jansen is de pen-
ningmeester. Daarnaast 
bestaat er één vacature, 

want de vereniging heeft 
op dit moment geen be-
stuurslid technische zaken. 
Tijdens de digitale Algeme-
ne Ledenvergadering op 8 
maart werden de bestuurs-
leden herbenoemd. Dat 
gebeurde in een feestelijke 
sfeer, want de dag ervoor 
werd officieel bekend dat 
TVB door de KNLTB was 
uitgeroepen tot Tennisver-
eniging van het jaar!

Eervolle titel
Vanzelfsprekend noemt 
het bestuur dit een enorme 
eer. In het verleden deed 
TVB al eens een gooi naar 
deze prestigieuze titel, 
maar toen nog zonder 
succes. Nu werd opnieuw 
een poging gewaagd. Na 
het insturen van een filmpje 
ontving voorzitter Leon al 
enkele positieve signalen. 
,,De KNLTB liet doorsche-
meren dat wij een goede 
kans maakten. Al vrij snel 
zaten we bij de laatste 
drie. Dat we uiteindelijk 
wonnen, is een mooie 

bekroning voor onze in-
spanningen”, zegt hij. 
Daarmee doelt Leon vooral 
op de wijze waarop TVB 
zich in de coronaperiode 
heeft ingezet om leden én 
niet-leden te laten sporten. 
,,Ik denk wel dat we ons 
daarmee hebben gepro-
fileerd. Zeker door onze 
protocollen, die we vaak 
al heel snel opstelden. We 
volgden alle persconferen-
ties op de voet en doken 
in de regelgeving vanuit 
NOC*NSF. Het werd vas-
te prik om na iedere pers-
conferentie al binnen een 

uur te vergaderen, waar-
door we een dag later 
al met een protocol kwa-
men. Soms moesten we 
zelfs wachten op officiële 
reactie van de bond voor 
we ons protocol konden 
delen. Omdat we zo snel 
waren, ontstond intern het 
grapje dat Mark Rutte eerst 
met ons belde voor hij zijn 
praatje hield”, blikt Colette 
terug op deze periode.

Nadat duidelijk werd dat 
er weer getennist mocht 
worden, organiseerde TVB 
allerlei acties. Dat heeft 
veel nieuwe leden opge-
leverd, vertelt Stéphanie. 
Zij is binnen het bestuur 
verantwoordelijk voor le-
denwerving. ,,Vooral onze 
Zomerchallenge is enorm 
succesvol geweest. In de 
aanloop hadden we be-
dacht dat 15 tot 20 nieu-
we leden al mooi zou zijn, 
het werden er 150! Een 
prachtig compliment voor 
iedereen die samenwerk-
te binnen de organisatie 
van dit evenement”, zegt 
ze. Colette noemt het een 
bijkomend voordeel dat de 
bar in die tijd open mocht 
zijn. ,,Je zag daardoor 
al snel groepjes nieuwe 
leden die met elkaar ble-
ven napraten. Dat helpt 
wel om de nieuwkomers 
kennis te laten maken met 
de kenmerkende gezel-
ligheid van TVB. Met een 
gesloten kantine is dat toch 
lastiger om te laten zien.” 
Het ontlokt Leon de met 
een knipoog geplaatste 
opmerking dat menig café 

in Barendrecht jaloers zou 
zijn geweest op zo’n groot 
bezoekersaantal. Als man 
van de statistieken hield hij 
bovendien de ledentoena-
me bij in een grafiek, om 
te concluderen dat er bijna 
sprake was van exponen-
tiele groei. Een term die in 
coronatijd weinig positief 
klinkt, maar in dit geval na-
tuurlijk wel!

Tweede huis
Gezelligheid, de term viel 
net al. TVB streeft er in het 
beleidsplan naar om een 
echte familievereniging te 
zijn. ,,TVB als tweede huis, 
zeggen we daar zelf over. 
Een plek waar je graag 
komt met je gezin, ook om 
niet te tennissen. Dat staat 
bij ons voorop. We willen 
heus presteren, de jeugd 
is regionale top, maar we 
willen vooral gezelligheid 
uitstralen”, legt Leon uit. 
Een bewering die wordt 
onderstreept door de op-
merking van Stéphanie dat 
ook de kinderen van de 
bestuursleden zelf bij TVB 
komen. ,,We doen ook 
heel veel voor de jeugd. 
Zo zetten wij de opbrengst 
van de Grote Clubactie 
ook echt voor de jeugd in, 
dat is lang niet bij elke ver-
eniging vanzelfsprekend”, 
merkt ze op.

Er is voor de leden dan ook 
van alles te doen. ,,Een 
kerstquiz, een bingo voor 
de jeugd. Ook in deze tijd 
hebben we dat doorgezet. 
Zo legden we bij onze 
vrijwilligers, zoals de klus-

ploeg of de schoonmakers, 
een kerstpakket voor de 
deur met instructies om in 
te loggen voor een digitaal 
samenzijn. De ALV hebben 
we ook voor het eerst on-
line georganiseerd”, vertelt 
Colette. Hoewel TVB kan 
bouwen op een groot aan-
tal vrijwilligers, heeft ze 
richting toekomst nog wel 
een wens. ,,Het zou mooi 
zijn als ouders van jeugdle-
den zich aanmelden voor 
een vrijwilligersfunctie. Dat 
is niet gebruikelijk in het 
tennis, maar we willen er 
meer mee doen. Denk aan 
de begeleiding van de ac-
tiviteiten.”

Elkaar versterken
Zelf zijn de bestuursleden 
stuk voor stuk erg betrok-
ken. Daarnaast beleven 
ze samen veel plezier. Een 
bestuursvergadering gaat 
standaard langer door 
dan het laatste punt op de 
agenda. Dat vroeg zelfs 
om wat creativiteit na het 
instellen van de avond-
klok, op de avond waar-
op bekend werd dat TVB 
de onderscheiding kreeg. 
De manier waarop hij het 
winnen van de titel met 
zijn bestuursleden deelde, 
is misschien wel tekenend 
voor de onderlinge band. 
,,Hij had niets gezegd, 
behalve dat hij iets per-
soonlijks te melden had. 
Eerlijk gezegd maakten wij 
ons al een beetje zorgen”, 
herinnert Stéphanie zich. 
De vrees bleek onterecht, 
want Leon kwam met mooi 
nieuws op de proppen. 
,,Vanaf dat moment start-
te een heus mediacircus. 
Belletjes, interviews. Je kon 
geen krantje openslaan of 
TVB kwam voorbij. Vooral 
het prachtige stuk in het 
Centre Court magazine 
van de KNLTB was gewel-
dig. Door de voorzitter van 

vlnr Stéphanie de Callafon, Wouter Jansen, Leon van der Wilk en Colette Dams

de KNLTB werd TVB be-
noemd als een voorbeeld 
voor andere verenigingen 
in het land; vereniging TV 
Het ideaalplaatje. Daar 
werden we stil van”, vertelt 
Leon. 

Iets dat hem volgens zijn 
medebestuursleden niet 
vaak overkomt. ,,Leon ver-
dient echt de credits voor 
de wijze waarop hij onze 
vereniging als actieve net-
werker onder de aandacht 
brengt. We vragen ons 
soms wel eens af of hij niet 
stiekem aandelen in TVB 
heeft”, lacht Colette. Zelf 
blijft de voorzitter beschei-
den en roemt hij direct de 
bundeling van krachten 
binnen het bestuur. Een 
goed team, dat elkaar 
aanvult en versterkt.

Snel weer terug 
naar normaal
De eretitel viel samen met 
het 65-jarig bestaan van 
TVB. Op 2 juli is dat offi-
cieel een feit, in het aan-
gepaste logo is het al terug 
te zien. Het jubileum zou 
oorspronkelijk in juni ge-
vierd worden. ,,Ons plan 
was om dit te koppelen 
aan het Sportgala Barend-
recht, dat hier zou worden 
gehouden. We proberen 
het feest nu in september 
te organiseren, net voor de 
start van het halseizoen. 
Die hal is trouwens ooit 
nog geopend door Paul 
de Leeuw, zoals we in het 
verleden sowieso veel be-
kende artiesten bij TVB op 
bezoek hebben gehad. 
Misschien is het rond die 
tijd allemaal al wat beter, 
zodat we meer kunnen en 
mogen doen. Ook voor 
de jeugd”, zegt Leon. Hij 
spreekt die hoop uit na-
mens het complete bestuur. 
,,Het tennis gaat gelukkig 
door, maar we missen de 

gezelligheid wel. Waar 
het kon, hebben we wel 
van alles georganiseerd. 
Het zou mooi zijn als dat 
straks ook allemaal weer 
kan, bijvoorbeeld een 
glow in the dark toernooi 
voor jeugdleden én voor 
volwassenen”, vertelt Co-
lette. Ook Stéphanie heeft 
die hoop. Zij heeft in haar 
bestuursfunctie ook de bar 
en keuken onder haar hoe-
de. ,,Ik kon dus rustig inko-
men, want daar is helaas 
weinig gebeurd. Wel heb-
ben we al meer activiteit 
naar buiten verplaatst. Dat 
kon, onder meer door het 
aanbrengen van zeilen”, 
zegt ze.

Toekomstplannen
Uiteraard kijkt het bestuur 
ook vooruit. Er zijn dan 
ook diverse toekomstplan-
nen. Zo ligt de aandacht 
op het professionaliseren 
op ICT-gebied, het creëren 
van meer vanzelfsprekend-
heid bij ouders om iets te 
doen voor de vereniging 

en zou een uitbreiding 
van de jeugdcommissie 
gewenst zijn, zodat er 
nog meer leuke activitei-
ten kunnen worden geor-
ganiseerd voor de jonge 
leden. Het aanstellen van 
een jeugdraad past ook in 
dat plan. Maar de hoofd-
moot is het verder uitrollen 
van het principe ‘TVB als 
tweede huis’. ,,En, als al-
les weer gewoon mag, 
een mooi jaar draaien met 
evenementen als een bier 
& bratwurst-avond, een 
prosecco-avond en beacht-
ennis. Daarnaast onder-
zoeken we of het populai-
re padel ook voor TVB een 
optie is. Natuurlijk pakken 
we verder alles op dat op 
ons pad komt. Voor ons is 
er veel bespreekbaar, dat 
is waarschijnlijk ook een 
onderdeel van ons suc-
ces”, zeggen de bestuurs-
leden. Eén ding is zeker: 
er staat nog veel moois te 
gebeuren bij TVB, dat ook 
als 65-jarige nog sprankelt 
als nooit tevoren!
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Tennisleraar van het jaar Bart van der Ploeg 
trots op mooie erkenning
Dat het jubileumjaar samenvalt 
met de uitverkiezing tot tennis-
vereniging van het jaar is voor 
TVB al een heuglijk feit. Maar het 
werd nog mooier, want Bart van 
der Ploeg werd ook nog eens uit-
geroepen tot tennisleraar van het 
jaar. Een onderscheiding waarop 
hij uiteraard trots is. De redactie 
sprak hierover met de enthousias-
te tennisleraar van TVB.

Mooie erkenning
Zelf was Bart naar eigen 
zeggen niet zo bezig met 
deze verkiezing. Dat hij 
won, kwam dan ook als 
een verrassing. ,,Ik doe 
gewoon met veel plezier 
mijn werk. Dat anderen 
mij hebben voorgedragen 
bij de KNLTB en de bond 
mij vervolgens als winnaar 
aanwees, zie ik vooral als 
mooie erkenning voor al 
het werk dat ik in de sport 

steek”, geeft hij aan. Hij 
denkt dat de manier waar-
op het jurycriterium ‘sa-
menwerking tussen club en 
trainer’ vorm kreeg bij TVB 
duidelijk heeft bijgedragen 
aan zijn titel. ,,Corona 
heeft zeker een versnel-
ling veroorzaakt. Nadat 
premier Rutte bij zijn pers-
conferentie opriep om 
verenigingen open te stel-
len voor sportende jeugd, 
ook niet-leden, hebben we 

dat direct gedaan en ken-
baar gemaakt op scholen. 
Uiteindelijk kwamen zo’n 
veertig kinderen hier om 
lekker te bewegen.”

TVB
Dat de helft lid bleef, was 
volgens Bart geen hoofd-
doel, maar wel een leuke 
bijkomstigheid. ,,Mijn filo-
sofie is dat het goed gaat 
met de tennisschool als het 
goed gaat met de club. 
Die wisselwerking heb ik 
met TVB al jaren. Onze 
vruchtbare samenwerking 

heeft zeker te maken met 
het feit dat iedereen zich 
voor 100% inzet. Daar-
voor verdient het bestuur 
zeker een compliment. Als 
ik met een voorstel kom, 
dan denken ze er serieus 
over na en komen we er 
altijd wel uit”, zegt hij. Als 
tennisleraar is Bart betrok-
ken bij tal van activiteiten. 
Niet alleen op de baan, 
maar ook als spin in het 
web. ,,Ik zie het als mijn 
taak om de juiste koppe-
ling te maken tussen de 
leden. Daarom moedig ik 
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ze bijvoorbeeld altijd aan 
om deel te nemen aan de 
laddercompetitie, omdat 
die sportief leuk is en een 
sociaal aspect kent.”

Beleef tennis zoals 
jij dat wil
Wekelijks geeft Bart met 
zijn team zo’n 90 lesuren 
aan pakweg 400 unieke 
mensen van uiteenlopen-
de leeftijden. Veelal in 
groepsverband, maar hij 
biedt ook individueel maat-
werk aan als iemand een 
specifiek onderwerp wil 
oppakken, zoals de back-
hand. Als dat dan lukt, 
schenkt dat hem de meeste 
voldoening. ,,Ik wil eraan 
bijdragen dat iedereen ten-
nis kan beleven zoals hij 
of zij dat wil. Recreatief, 
met plaats voor prestatie. 
Als het talent aanwezig is, 
faciliteer ik dat van harte, 
maar ik zoek het niet op. 
Ik hoop te bereiken dat 
mensen het gevoel hebben 
dat ze welkom zijn op de 
training en ook echt iets le-
ren. Dat er weinig verloop 

is, sterkt mij in het idee dat 
dit lukt en dat de lessen uit-
dagend genoeg blijven”, 
zegt hij.

Vrijwel iedereen 
kan het
Kan eigenlijk iedereen 
leren tennissen? ,,99,9% 
van de mensen wel. Al 
zou het gek zijn als ik iets 
anders zou beweren”, ant-
woordt Bart met een knip-
oog. ,,Dat wil niet zeggen 
dat het eenvoudig is. Je 
hebt conditie en balinzicht 
nodig en moet veel hande-
lingen tegelijk uitvoeren. 
Neem de service, dat is 
een van de meest com-
plexe handelingen in een 
balsport. Maar oefening 
baart kunst. Elke leeftijd 
heeft daarbij een andere 
aanpak nodig. Als tennis-
leraar is het de uitdaging 
om aan te voelen hoe je 
dat kunt opbouwen. Je 
bent letterlijk het hulpmid-
del van de tennisser en dat 
blijft ontzettend leuk om te 
doen!”

Jeugdige talenten van TVB aan het woord
TVB mag zich verheugen op een groot aantal en-
thousiaste jeugdleden. Ook voor de jeugd geldt dat 
plezier en prestatie hand in hand moeten gaan. De 
vereniging telt uiteraard ook jeugdige talenten, die 
zich ook goed laten zien tijdens regionale wedstrij-
den. Onder hen bevinden zich Olle Terpstra (16) en 
Ruby van Amerongen (15, bijna 16). Wij vroegen 
hen wat tennis en TVB voor hen betekent.

Hoelang zijn jullie al 
lid bij TVB?
Olle: ,,Ik ben nu vijf jaar 
lid van TVB.”
Ruby: ,,Al bijna tien jaar, 
want ik ben begonnen 
toen ik net zes was.”
            
Op welk niveau 
spelen jullie en welk 
niveau hoop je te 
bereiken?
Ruby: ,,Voor toernooien 
en de clubkampioen-
schappen geef ik me 
meestal op voor niveau 
6 of 5. Voor de toekomst 
streef ik er naar om ge-
woon elk jaar wat be-
ter te worden en in een 
hoger niveau te spelen. 
Uiteindelijk hoop ik om 
de beste van de club te 
worden, dat lijkt me wel 
erg leuk!”

Olle: ,,Op dit moment ben 
ik niveau 6. Eigenlijk is het 
ook mijn ambitie om altijd 
weer beter te worden. Ik 
wil graag niveau 3 berei-
ken!”

Spelen er nog familie 
leden van jullie bij 
TVB?      
Olle: ,,Mijn vader speelt 
sinds kort ook bij TVB.”
Ruby: ,,Mijn ouders spelen 
hier ook en mijn broertje is 
nu ook weer gaan trainen. 
Dus wij kunnen met het hele 
gezin gaan tennissen.”

Wat vinden jullie leuk 
aan TVB?
Ruby: ,,Ik vind het heel 
erg leuk dat er hier veel 
jeugdleden rondlopen. Er 
worden vaak leuke toer-
nooitjes en middagen ge-

organiseerd waar je met 
elke leeftijd aan mee kan 
doen, en dan speel je niet 
alleen maar tegen je eigen 
categorie. Verder vind ik 

dat er hier goede trainers 
zijn, die leuke lessen ge-
ven. De vereniging is ook 
nog eens heel dicht bij mijn 
huis, dus ’s zomers vind ik 
het supergezellig om over 
het park te lopen en dan 
overal een beetje te kij-
ken bij de wedstrijden en 
toernooien. En dan vooral 
in de avond als het al een 
beetje donker wordt, want 
dan zijn er soms hapjes en 
is de sfeer heel leuk.”
Olle: ,,Ik vind de sfeer op 
de club altijd heel gezellig. 
Je merkt ook de betrokken-
heid van een grote groep 

mensen. Die betrokken-
heid maakt het wel extra 
leuk!”

Wat verwachten jullie 
van het jaar 2021?
Olle: ,,Ik hoop dat we in 
2021 nog een leuk tenni-
stoernooi kunnen spelen, 
en niet te vergeten de 
clubkampioenschappen!”
Ruby: ,,Ik verwacht dat 
TVB net zo goed door 
gaat als eerst en dat er 
nog meer leuke dingen 
worden georganiseerd. 
En ik hoop dat de banen 
ook in de avond voor de 
jeugd open zijn, aange-
zien wij ook niet altijd 
overdag kunnen.”

Willen jullie nog iets 
anders kwijt?
Samen: ,,Ja, dat we ons 
in 2019 samen hebben 
ingeschreven voor de 
clubkampioenschappen 
in de categorie 6 en 
wonnen van allemaal vol-
wassenen. In 2020 haal-
den we in categorie 5 de 
finale. Helaas verloren 
we die, maar we vinden 
het nog steeds ontzettend 
cool dat we die eerste 
keer hadden gewonnen. 
Van tevoren hadden we 
dat allebei echt niet ver-
wacht!”Olle Terpstra

Ruby van Amerongen

Schulz Financiële Diensten 

feliciteert TV Barendrecht!
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Spelende leden vertellen over TVB
TVB is, zoals de naam al verraadt, een tennisvereniging. De sport loopt dan ook als rode draad door alle 
activiteiten heen. En dat al 65 jaar lang. Maar hoe is het nu eigenlijk om te tennissen bij TVB? Die vraag 
kan natuurlijk het best worden voorgelegd aan de spelende leden van de vereniging. Speciaal voor deze 
krant gingen wij in gesprek met een aantal van hen.

Robin van Rijswijk is inmiddels al zo’n 12 
jaar lid van TVB. Tennis was niet de eerste 
sport die hij beoefende. ,,Ik heb jarenlang 
gevoetbald, maar wegens diverse blessu-
res ben ik daar mee gestopt. Bij de zoek-
tocht naar een nieuwe sport kwam ik al snel 
uit bij tennis. Een sport die je nog lang kan 
doen”, herinnert hij zich. De keuze voor TVB 
was voor hem een vanzelfsprekende, want 
de vereniging zit lekker dichtbij huis. 

Robin gaf zich samen 
met zijn vrouw op als lid 
en voelde zich al snel 
helemaal thuis. ,,Ik ben 
begonnen met lessen bij 
Dave Kuipers, later een 
paar seizoenen bij Bart 
van der Ploeg. Op dit 
moment speel ik mee in 
de vrijdagavond Heren-
competitie met nog vijf 
andere kanjers. Tennis is 
erg belangrijk voor ons, 
maar eerlijk gezegd staat 
de sfeer en gezelligheid 
bovenaan! Daarnaast 
ben ik op twee fronten 
actief in de ladder. In de 
Mix met Marlous van der 

Wilk en in de Herendub-
bel met Arjan Bosmans. Als 
het lichaam en de tijd het 
toelaten, speel ik ook nog 
vrij met wie er maar wil.” 

Het blijft voor Robin niet bij 
spelen alleen. Hij huldigt 
het principe dat je, als je 
bij een sportvereniging zit, 
ook iets moet doen voor de 
club. ,,Clubs bestaan uit 
vrijwilligers, daarom was 
ik een paar jaar onderdeel 
van de organisatie van het 
tenniskamp voor de jeugd 
van 10 tot 17 jaar. Super 
leuk om te doen”, vertelt hij. 
,,Nu zit ik al een paar jaar 

bij het recreatieteam. Wij 
organiseren het hele jaar 
door diverse toernooien 
voor de TVB-leden, waar-
onder de Prosecco-avond 
voor de dames en het 
populaire toernooi voor 
de mannen: Bier & Brat-
wurst. Dit soort avonden 
zijn supergezellig, je 
merkt het al als je het park 
op komt lopen. Dat maakt 
TVB één grote familie. 
Op dit moment is er een 
ware metamorfose aan 
de gang in de kantine 
en buitenruimte. Mijn sei-
zoen zou geslaagd zijn 
als we daar nog gebruik 
van kunnen maken. Leuke 
toernooien, competitie en 
ladder en na afloop weer 
een lekker biertje of wijn-
tje kunnen nemen na een 
heerlijke tenniswedstrijd 
op een mooie nieuwe 
loungebank in de zon! 
Wat willen we nou nog 
meer?”

Robin van Rijswijk

De dertigjarige Vyella Kaptein uit Oud-Beijerland werd in januari 
2020 lid van TVB. De reden daarvoor weet ze uiteraard nog goed. 
,,Ik was op zoek naar een gezellige tennisvereniging, waar je ook 
een lekker balletje kunt slaan. Na een toernooi gespeeld te hebben 
bij TVB kreeg ik een goed gevoel bij de club. Vervolgens heb ik beslo-
ten om m'n vorige vereniging in te ruilen voor het lidmaatschap van 
TVB. Het is vanuit mijn woonplaats even de tunnel door, maar dat 
heb ik er zeker voor over”, legt ze uit.

Vyella speelt ’s zomers ge-
middeld wel zo’n drie tot 
vier avonden per week. 
,,Daarvan krijg ik één keer 
in de week les van Bart 
en op de andere avonden 
kom ik gezellig vrijspelen. 
In de winter was dit wat 
minder, maar nu het lek-
kere weer er aankomt kijk 
ik er al naar uit om weer 

Vyella Kaptein

vaker te kunnen spelen. 
Ook heb ik mij opgegeven 
voor de competitie, maar 
dat is uiteraard nog even 
afwachten”, vertelt ze.

Hoewel Vyella dus nog 
geen lange historie bij TVB 
heeft, kan ze al wel duide-
lijk aangeven wat voor ge-
voel ze bij de vereniging 

heeft. ,,Het is erg leuk om 
hier te spelen. Dat komt 
door een combinatie van 
factoren. De sfeer, de acti-
viteiten, het niveau van de 
spelers, maar toch ook de 
gezelligheid. Als straks de 
kantine weer open mag, 
is mijn seizoen sowieso 
al geslaagd”, sluit ze la-
chend af.

Arco van den Broek
Arco van den Broek komt uit een TVB-familie. Zelf werd hij in 2011 lid, toen hij inmiddels op 
zichzelf woonde in Rotterdam. ,,Tennis was zeker niet nieuw voor mij. Van 1991 tot en met 
2005 speelde ik al in Woerden. Eenmaal in Rotterdam wilde ik weer gaan spelen, maar ik 
kon maar geen geschikte club vinden. Daardoor schoof ik het wat voor me uit, tot het eind 
2010 weer flink begon te kriebelen. De keuze viel op TVB. Altijd handig als je familie er al 
jaren lid is”, zegt de 38-jarige Arco met een glimlach.

Gemiddeld speelt hij zo’n 
vier keer per week. Eigen-
lijk is er geen onderdeel te 
bedenken waaraan Arco 
niet deelneemt. ,,Vrij spe-
len uiteraard, daarnaast 
de toernooien en natuurlijk 
de ladder. Maar ik doe 
ook aan mee aan de com-

petitie. In het voorjaar en 
najaar op TVB, ‘s winters 
met andere TVB'ers in Pa-
pendrecht en Zwijndrecht”, 
vertelt de actieve tennisser. 
Hij is al diverse keren als 
toernooiwinnaar van de 
baan gestapt!

Een van de leden die al 
veel jaren bij TVB komt is 
Plony Hofwegen. De 76 
jaar jonge Plony werd al 
in 1979 lid. ,,Ik tenniste 
toen al een paar jaar in 
mijn vorige woonplaats 
Made en wilde ook in 
Barendrecht graag ver-
der met deze leuke sport. 
Daarom meldde ik mij 
aan bij TVB”, vertelt ze.

Dat is dus al zo’n veertig jaar 
geleden. In die periode heeft 

Plony heel wat uurtjes op 
en naast de tennisbaan 
doorgebracht. ,,Competi-
tie gespeeld in de mixed 
en damesdubbel, maar 
ook af en toe deelgeno-
men aan toernooitjes in 
de buurt. Ook was ik vaak 
van de partij bij onze club-
kampioenschappen. Die 
activiteiten zijn wel wat 
verminderd tegenwoordig. 
Ik speel nu geen competi-
ties meer, behalve de da-
mesdubbel in de ladder. 
Daar doe ik samen met An-
gela Brantjes al zo’n jaar 
of tien aan mee”, zegt ze 

over haar tenniscarrière. 
Ze staat gemiddeld nog 
altijd twee keer per week 
op de baan voor een da-
mesdubbel, zowel op het 
gravel als ’s winters in de 
tennishal. ,,Tennis is ge-
woon een heerlijke sport, 
die je ook op latere leeftijd 
nog prima kunt beoefe-
nen. Ik hoop dan ook nog 
lang een balletje te mogen 
slaan!”

Vanzelfsprekend wil Plony 
dat doen bij TVB, dat echt 
haar club is geworden. 
,,Het is fijn om de sfeer en 

gezelligheid hier te erva-
ren. Extra leuk is dat mijn 
zoon Robin en beide doch-
ters Danielle en Ellen ook 
allemaal lid van TVB zijn. 
Soms speel ik ook met of 
tegen mijn dochters, dat is 
natuurlijk geweldig”, zegt 
ze. Voor 2021 hoopt Plo-
ny snel weer coronaproof 
te kunnen genieten van de 
sport. ,,Als we weer heer-
lijk en vrij leuke , gezellige 
tennispotjes kunnen spelen 
op ons mooie tennispark, 
is voor mij het tennisjaar 
geslaagd!”

Plony Hofwegen

Het gaat bij Arco echter 
zeker niet alleen om win-
nen. TVB is voor hem veel 
meer. ,,Het is echt mijn 
tweede thuis geworden. Er 
wordt heel veel georgani-
seerd, de sfeer is er uitste-
kend, ik ga hier echt nooit 
meer weg! Daarom was ik 

erg blij dat we weer met 
z’n vieren mochten tennis-
sen. Voor 2021 hoop ik 
dat binnenkort de competi-
tie en toernooien weer mo-
gen starten. En, last but not 
least, een kantine die weer 
open mag.”

Luuk 
Schuurman

Dat tennis een sport is voor alle leeftijden, 
is terug te zien in het ledenbestand van 
TVB. Onder de vele tennissende jeugd-
leden bevindt zich ook de twaalfjarige 
Luuk Schuurman. Hij is al zo’n zes jaar lid. 
,,Voor mij is het letterlijk om de hoek, lek-
ker dichtbij dus. Mijn ouders waren ook al 
lid”, vertelt hij.

Luuk is een actieve speler. 
Hij doet eigenlijk aan alle 
competities mee. Maar 
dat is niet alles. ,,Soms 
speel ik nog vrij met mijn 
ouders. Ook heb ik twee 
keer per week les, waar-
van één keer per week 
samen met mijn broertje”, 
zegt hij. Alles wat hij in 
de lessen leert, brengt hij 
natuurlijk in de praktijk tij-
dens de competities.

De jonge Barendrechter 
heeft het erg naar zijn zin 
bij TVB. ,,Ik vind het heel 

leuk dat de vereniging 
veel activiteiten organi-
seert speciaal voor de 
jeugd. De lessen zijn ook 
heel leerzaam. Onze le-
raren zijn heel aardig. 
Ze maken ook grapjes 
tussendoor, waardoor 
we altijd veel lol hebben. 
Heel de familie staat op 
de baan bij TVB. Soms 
spelen we met zijn vie-
ren, ik hoop snel mijn ou-
ders te kunnen verslaan”, 
sluit hij af met een mooi 
doel voor de toekomst.

Dat de nu 60-jarige Michel Bruijninckx ooit 
zou gaan tennissen, tekende zich misschien 
bij zijn geboorte al af. Hij kwam namelijk 
ter wereld op de Graaf Adolfstraat! ,,Des-
tijds waren op sportpark “de Ziedewij” naast 
de zeven tennisbanen ook de voetbal- en de 
korfbalvereniging gehuisvest. Als kind speel-
den wij al in de speeltuin en ging ik heel vaak 
op zaterdag naar het 1e voetbalelftal van 
Barendrecht kijken. De hele oranjewijk stond 
dan vol geparkeerd met auto's en er kwamen 
veel toeschouwers op af. Via een betaalhokje 
met een draaideur aan het begin van het park 
kwam ik binnen zonder te betalen, omdat ik 
lid was van de tennis”, haalt hij jeugdherin-
neringen op.

Hij werd zelf rond zijn tiende lid van TVB, dus inmiddels 
is Michel al aan zijn tiende lustrum bezig. ,,Het oude 

clubhuis lag tegen de sloot 
ter hoogte van de huidige 
baan 9, de huidige baan 
8 was het centercourt. Af-
hangen deed je nog met 
een krijtje op een bord”, 
blikt hij terug. In zijn jeugd-
jaren was TVB een ontmoe-
tingsplaats. Niet alleen om 
te tennissen, maar ook om 
met vrienden te kletsen en 
(later) bier te drinken. ,,We 
spraken niet met elkaar 
af, je ging gewoon naar 
de club en daar kwam je 
altijd wel (tennis)vrienden 
tegen. Ik heb er de liefde 
van mijn leven, mijn vrouw 
Inge, voor het eerst ont-

moet toen ze bardienst had 
op de club. Onze kinderen 
Beauwine en Bibiche zijn 
ook jarenlang lid geweest 
en overwegen om weer lid 
te worden.”

Naast deze mooie herin-
neringen heeft Michel ook 
diverse tennishoogtepunten 
bereikte. ,,Ergens in de ja-
ren ‘70 won ik tijdens de 
clubkampioenschappen 
bijna van mijn vriend en 
tennisleraar Dave Kuipers. 
Met veel publiek aan de 
baan had ik de eerste set 
gewonnen en stond met 
4-2 voor in de tweede set, 
er hing een sensatie in de 
lucht. Dave moest alles uit 
de kast halen, nam vaker 
dan gebruikelijk een time-
out voor een plasje, maar 
sleepte uiteindelijk de over-
winning toch nog binnen”, 
vertelt Michel met een glim-
lach.

Hij is nog steeds met 
veel plezier lid van TVB. 
,,Omdat het meer is dan 
uitsluitend een tennisclub. 
Het was en is een sociale 
ontmoetingsplaats, waar 
ook ruimte is om naast het 
spelen van een potje ten-
nis elkaar te ontmoeten. 
In mijn jeugdjaren werden 
wij soms vriendelijk doch 
dringend weggestuurd 
door prominent lid Diny 

Ritman, omdat niet onze 
ouders, maar zij het de 
hoogste tijd vond voor 
ons om naar huis te gaan, 
haha. Ik heb tot op de dag 
van vandaag veel vrien-
den overgehouden aan de 
tennissport en zeker ook 

door het lidmaatschap van 
TVB. De vereniging zal de 
komende jaren ook moeten 
veranderen en met de tijd 
mee moeten gaan - denk 
aan padel! - om deze unie-
ke plaats voor jong en oud 
te behouden”, sluit hij af.

Michel Bruijninckx
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KNLTB Tennisvereniging van het jaar

Wil jij ook tennissen bij de vereniging 
van het jaar?

Kom een keer proef tennissen of meld je gelijk 
aan via onze website  www.tvbarendrecht.nl

TVB is een gezellige vereniging met een mooi park met 9 buitenbanen en een hal 
met drie banen. TVB staat bekend om de � jne sfeer en de vele activiteiten voor 

jong en oud. Mede hierdoor werd TVB onlangs door de KNLTB uitgeroepen 
tot vereniging van het jaar. Tevens geeft de leraar van het jaar les op ons park.

Meer weten? Kijk dan op www.tvbarendrecht.nl of 
bezoek onze facebookpagina TVB, 

Graaf Adolfstraat 4, Barendrecht
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BeleefBarendrecht

BVV 
Barendrecht
zoekt een 
enthousiaste 
medewerker/-ster 
voor de wasserij!

In de wasserij worden 
de tenues van diverse 
voetbalelftallen weke-
lijks gewassen. Vier 
maal per week wordt 
er gewassen en wordt 
de kleding gesorteerd 
en opgevouwen. Het 
werk kost ongeveer  
16 uur per week. Dit 
is een betaalde func-
tie. Neem voor meer 
info contact op via  
sponsorzaken@bvv-
barendrecht.nl of 
telefonisch 
(06-55770903). 

KijkopWelzijn 
heeft oog voor 
jongeren in 
Barendrecht!

Loop je als jongere er-
gens tegenaan, bijvoor-
beeld als het gaat om 
school, geld, werk of 
iets anders waardoor 
je even niet lekker in je 
vel zit? Dan staan de 
medewerkers van het 
Jeugd- en Jongerenwerk 
bij KijkopWelzijn graag 
voor je klaar. Ze geven 
voorlichting en onder-
steuning, maar bieden 
ook een luisterend oor. 
Daarnaast organiseren 
ze verschillende acti-
viteiten voor jongeren. 
Dat gebeurt onder meer 
in combinatie met de 
Buurtsportcoach, die 
eveneens is aangeslo-
ten bij KijkopWelzijn en 
zich vooral op bewegen 
richt. In deze editie ge-
ven jongerenwerker Kim 
Schrijvers en buurtsport-
coach Cindy Smith meer 
uitleg over hun werk-
zaamheden.

Lees verder op 
pagina 13 

Op donderdag 15 april jl. viel de toestem-
mingsbrief van onze OCW-minister Arie Slob 
op de digitale deurmat van Lyceum Kralingen. 
Lyceum Kralingen is bekend van het populaire 
Codasium en Technasium en van het op natio-
naal en internationaal niveau prijzen winnende 
‘Team-Roboticus’. Tot 2025 is deze school de 
eerste én enige school van Nederland die het 
zelf ontwikkelde vak Modelleren en Program-
meren mag aanbieden. Daarná wordt het vak 
vrijgegeven en kunnen ook andere scholen 
gebruik maken van de kennis en ervaring van 

deze kleinschalige school in Kralingen.

 
Uniek vak
Bij dit vak, dat al vanaf het eerste jaar te volgen is, krijgen 
leerlingen niet alleen de hardskills mee, maar er is ook 
veel aandacht voor de softskills. Denk aan samenwerken, 
plannen & organiseren, analyseren & structureren, reflec-
teren op eigen functioneren, etc. Daarnaast is het uniek 
dat de projecten waaraan de leerlingen gaan werken bij 

Modelleren en Programmeren gekoppeld gaan worden 
aan externe bedrijven. De projecten waaraan de
leerlingen werken zullen dus voor een deel “echte” projec-
ten zijn, die afkomstig zijn van bedrijven die als opdracht-
gever fungeren. Zo ontwikkelden leerlingen een spel aan 
de hand van de codeertaal Pyhton voor in de wachtka-
mer van een ziekenhuis.
 
Innovatie en arbeidsmarkt
Lyceum Kralingen maakt zich er hiermee sterk voor dat 
meer leerlingen geïnteresseerd raken in techniek en tech-
nologie. Wat de school zich ook ten doel stelt, is dat 
meer leerlingen kiezen voor informatica opleidingen van-
wege het enorme tekort op de arbeidsmarkt aan specia-
listen op dat gebied. Een belangrijke nevendoelstelling is 
om meer meisjes te interesseren voor informatica. Lyceum 
Kralingen bewijst óók met het nieuwe, erkende examen-
vak Modelleren en Programmeren de innovatieve kracht 
van de school en van het docententeam dat wil innoveren 
om het (ICT-)onderwijs continue te verbeteren.
 
Kijk ook op de website van Lyceum Kralingen: 
www.lyceumkralingen.nl en volg het Instagram- 
account: www.instagram.com/lyceumkralingen.

Van, voor & door Barendrecht!

Lyceum Kralingen innoveert door 
met Modelleren en Programmeren als 
nieuw, erkend examenvak

Oud-deelnemers Roparun 
DLB-Team 128 blikken terug op 

edities van 2008 en 2009!
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Kijk! 
De nieuwe MINI. 
bij Dubbelsteyn 

de Fonkert
PRIVATE LEASE VANAF € 375,- P/M

DE NIEUWE MINI ELECTRIC.

Die is niet alleen duurzaam maar heeft ook die heerlijke 
typische go-kart feeling, en met de nieuwe koplampen en 
bumpers mag je gezien worden. 

VANAF € 36.200,-

DE NIEUWE MINI CABRIO.

De nieuwe MINI Cabrio, perfect voor iedereen met een vrije
geest. Hij heeft alle luxe die je gewend bent van MINI, maar
dan in een nieuw jasje. 
 
VANAF € 31.200,-

DE NIEUWE MINI 3-DEURS.
De Original. De iconische MINI die iedereen kent en waar 
iedereen van houdt. Nu met z’n nieuwe voor- en achterkant, 
handige gadgets en de nieuwe MINI kleur, Rooftop Grey.  

VANAF  € 25.300,-  

DE NIEUWE MINI 5-DEURS.
De Original, maar dan een tikkie ruimer. Zodat iedereen die 
je lief is makkelijk past. Ook de 5-deurs heeft een make-over
gekregen met de nieuwe kleur Island Blue. 

VANAF  € 26.900,-  

Kijk! Dit is de nieuwe MINI. De 3-deurs, 5-deurs, Cabrio en Electric met hun typische go-kart feeling, maar dan 
heruitgevonden. Met hun nieuwe looks laten ze niet alleen iedereen omkijken maar geven ze ook extra comfort met 
nieuwe gadgets zoals het nieuwe digitaal instrumentenpaneel en stuurverwarming voor de koude dagen.

KIJK! DE NIEUWE MINI.

MINI DUBBELSTEYN | Mijlweg 65, 3316 BE Dordrecht     (078) 652 76 00     www.dubbelsteyn.nl

PRIVATE LEASE VANAF € 395,- P/M

PRIVATE LEASE VANAF € 315,- P/M

PRIVATE LEASE VANAF € 515,- P/M

PRIVATE LEASE VANAF € 375,- P/M

DUBBELSTEYN

DE MINI 3-DEURS, 5-DEURS, CABRIO EN ELECTRIC.

Doorlopende sportleerlijn 

Calvijn Groene Hart trekt 

veel belangstelling

Aquarium- & Dierenspeciaalzaak Wesdijk

Middenbaan 56-62 | Barendrecht
0180 - 617613 | info@wesdijk.nl
www.wesdijk.nl

Blijf op de hoogte 
van nieuwtjes,
aanbiedingen en 
evenementen
over onze winkel! 

Volg ons op:

Tip! Neem je hond mee om een jasje te passen!

Alles in stijl voor je liefste viervoeter

Pet Remedy
natuurlijke verdamper,
spray of doekjes

Beaphar CatComfort
Feromonen verdamper 
of spray

Thundershirt 
voor honden & katten

Is jouw huisdier bang van vuurwerk..?

T. 0180 61 63 88  |  info@notarisvanspreeuwel.nl

www.notarisvanspreeuwel.nl

Vaste vakmensen met veel kennis, korte lijnen, toegankelijk
advies en persoonlijk contact. Of u nou komt voor familierecht,

onroerend goed of als ondernemer; Notariskantoor Van
Spreeuwel biedt u zekerheid voor de toekomst.

Schenken kan op verschillende manieren. Eenmalig of periodiek. 
Maar bijvoorbeeld ook via een notariële akte. Wat voor u en 

degene aan wie u wilt schenken de beste keuze is, hangt onder 
andere af van uw persoonlijke en financiële situatie.

REDDY KEUKENS BARENDRECHT 
VAANPARK II • STOCKHOLM 5
0180 848 666 • www.reddy.nl KEUKENS

NETTOPRIJS

6.145,-
Keuken, 320 x 180 cm
inclusief
Inclusief Bosch gaskookplaat,
afzuigkap, combimagnetron, 
vaatwasser en koelkast.
» In elke gewenste maat leverbaar «

ZO HELDER ALS GLAS
SAMEN MET JOU ONTWERPEN WE JE NIEUWE KEUKEN. OPEN EN 
TRANSPARANT VOOR DE BESTE PRIJS. WIJ TELLEN NIET EERST GELD BIJ 
DE PRIJS OP, OM DIT VERVOLGENS ALS KORTING TE KUNNEN WEGGEVEN.
REDDY KEUKENS. GOED VOOR ELKAAR.

CARNISSE NIEUWS ED70.indd   36 16-11-2018   11:35:31

TEGENOVER IKEA
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TEGENOVER IKEA

Bestel ‘De coach en zijn geheim’ 
via www.robinvangalen.nl
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Jeugd- en Jongerenwerk 
Het Jeugd- en Jongerenwerk van KijkopWel-
zijn is er voor de jongeren in Barendrecht 
met verschillende activiteiten, voorlichting en 
ondersteuning. Zo kunnen jongeren bij de 
jongerencoaches terecht om te praten over 
zaken zoals financiën, school, werk en dag-
besteding. Of wanneer je niet lekker in je vel 
zit er even niet uit komt. Daarnaast zijn er 
ook veel toffe activiteiten zoals online ga-
metoernooien, voetbaltoernooien en sport-
workshops. Ook wordt er veel georgani-
seerd om jongeren op weg te helpen in deze 
rare tijd. “Zo zagen we de behoefte van jon-
geren om er even uit te zijn. Dit heeft ons 
op het idee gebracht om jongeren een plek 
te bieden waar ze huiswerk kunnen maken. 
Dit kan in het Jongerencentrum BLOK0180 in 
Barendrecht. Naast het online school volgen 
of huiswerk maken kunnen ze in de pauzes 
even ontspannen door bijvoorbeeld een pot-
je tafeltennis. Ik denk dat als je ontspant je 
ook meer ruimte hebt om te ontwikkelen’’, 
licht Kim Schrijvers toe. 

Dit geldt ook voor jonge mantelzorgers. Dit zijn kinderen 
en jongeren die zorgen voor of zorgen hebben over een 
ziek familielid. Kim legt uit, “tijdens de activiteiten van Kij-
kopWelzijn kunnen ze ontspannen en dingen doen die bij 
hun leeftijd passen. Ook ontmoeten ze lotgenoten. Dit is 
waardevol omdat zij anderen ontmoeten die hun situatie 
snappen en herkennen’’. 

‘‘Ook zijn we in de coronatijd gestart met het een project 
voor jongeren die zich alleen voelen. De meerwaarde 
van dit project is dat jongeren elkaar ontmoeten en zich 
gezien voelen. Tijdens de 2 wekelijkse bijeenkomsten 

gaat het naast gezelligheid ook om het ontwikkelen van 
sociale vaardigheden’’ legt Kim uit. Ze gaat verder, “wij 
zien het als een mooie uitdaging om de jongeren zich zo 
te laten ontwikkelen dat ze ook buiten de bijeenkomsten 
ook contacten hebben met leeftijdsgenoten’’. 

De Buurtsportcoach organiseert sport- en be-
weegactiviteiten in Barendrecht. Dit gebeurt 
samen met andere organisaties uit bijvoor-
beeld de zorg, het onderwijs en de kinderop-
vang. Denk bijvoorbeeld aan sportactivitei-
ten op schoolpleinen en in sporthallen, maar 
ook beweeggroepen voor senioren.

Zo organiseert de Buurt-
sportcoach vier keer per 
week, verspreid door Ba-
rendrecht, Sport & Spel. 
Dit is een laagdrempelige 
activiteit voor kinderen van 
6 tot 12 jaar. Deze weke-
lijkse buitenactiviteit gaat 
in principe altijd door, ten-
zij het regent! Het rooster 
staat onderaan dit bericht. 
Cindy voegt toe, “het is 
goed om in de wijk te zijn 
zodat kinderen op een 
laagdrempelige manier in 
beweging komen. Door de 
huidige omstandigheden 
is het nu nog belangrijker 
voor kinderen om even ont-
spannen en buiten te zijn’’. 
Cindy licht toe, “door de 
online lessen zitten de kin-
deren veel thuis met broer-
tjes, zusjes, en ouders. 
Hierdoor komen ze minder 
in contact met leeftijdsge-
noten. Door Sport & Spel 
werken ze aan sociale 
vaardigheden door middel 
van spelletjes.’’

Ook voor andere doel-
groepen organiseert de 
Buurtsportcoach wekelijkse 
activiteiten. Dit zijn veelal 
wandelingen voor speci-

fieke doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan een wandel-
groep voor mensen die nog goed ter been zijn, maar 
ook een groep voor mensen die net een stapje langzamer 
willen wandelen. Ook voor mensen met dementie bege-
leidt de Buurtsportcoach een wandelgroep. “Tijdens deze 
activiteit wordt  afstand gehouden en wordt in groepjes 
van maximaal 4 personen gewandeld”, legt Cindy uit. 

De Buurtsportcoach organiseert veel wekelijkse en maan-
delijkse activiteiten en in de vakanties uitgebreide week-
programma’s in samenwerking met o.a. het Jeugd- en 
Jongerenwerk. “Bijvoorbeeld de Sport & Speldag met 
verschillende activiteiten zoals onder andere Levend Stra-
tego’’, zegt Cindy. Toch kan het zijn dat er niet voor ie-
dereen een geschikt aanbod is. Heeft u een goed idee 
voor een beweegactiviteit en wilt u daar eens over door-
praten? 

Neem dan contact op via 
buurtsportcoach@kijkopwelzijn.nl en zij nemen 
spoedig contact met u op. 

Sport en Spel 
Dinsdag: Sportveldje de Ark van 14:45 tot 15:45 uur
Woensdag: CBS de Vrijenburg van 14.15 tot 15.15 uur
Donderdag: Park Nieuweland van 15.30 tot 16.30 uur
Vrijdag: OBS de Zeppelin van 15.15 tot 16.15 uur

Wandelingen
Dinsdag: voor ouderen minder goed ter been van 
11.00 tot 12.00 uur
Dinsdag: voor mensen met dementie van 
13.00 tot 14.00 uur
Vrijdag: Samen in Beweging van 9.00 tot 10.30 uur

Buurtsportcoach KijkopWelzijn 
programma
meivakantie

3 mei - VOETBAL toernooi
11:00 - 14:00  @ Cruyff Court 

3 MEI - Voetbal toernooi 
15:00- 18:00 @ Cruyff Court

4 mei - Sport & Spel dag 
11:00 - 13:00  & 14:00 - 16:00 @ Cruyff Court 

6 MEI - Just dance battle 
11:00 - 13:30 @ BLOK0180

7 MEI - Chill avond (Bbq/Panna/Game) 
18:00 - 21:00 @ BLOK0180

11  MEI - Petanque & Picoo 
14:00 - 16:00 @ BLOK0180

12  MEI - American Football 
14:00 - 15:30 @ Cruyff Court

14 MEI - Levend Stratego 
14:00 - 16:00 @ Barend Bos

10 t/m 13 jaar

vanaf 14 jaar

6 t/m 12 jaar

10 t/m 18 jaar

vanaf 13 jaar

6 t/m 12 jaar
vanaf 10 jaar

10 t/m 14 jaar

meer informatie & aanmelden via www.jongerenwerkbarendrecht.nl

Elke vakantie organiseert het Jeugd- en Jongerenwerk van KijkopWelzijn verschillende 
activiteiten voor jongeren in Barendrecht. Van een Just Dance Battle tot Levend Stratego, 
er is van alles te doen in de buitenlucht! Voor meer informatie en aanmelden kun je een 
kijkje nemen op www.jongerenwerkbarendrecht.nl. 

Naast het meivakantieprogramma zijn het Jeugd- en Jongerenwerk en de Buurt-
sportcoach achter de schermen al druk bezig met het programma voor de zomer- 
vakantie! Blijf jij deze zomer thuis en heb je een tof idee om te organiseren? 

Laat het weten via jongerenwerk@kijkopwelzijn.nl of stuur ons een DM via Instagram: 
@jongerenwerkBLOK0180. 

Voor meer informatie, kijk op www.jongerenwerkbarendrecht.nl, neem 
contact op via jongerenwerk@kijkopwelzijn.nl of bel met 0180 691 809.

Kim Schrijvers

Cindy Smith
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Leden Roparun-team Dalton 
Lyceum Barendrecht 2008 en 
2009 blikken terug
In de vorige editie van deze krant stond een kennismaking met het Roparun-team 
van Dalton Lyceum Barendrecht. In de komende edities blikken we met leden van 
DLB-Team 128 terug op eerdere deelnames. Om te beginnen de edities van 2008 
en 2009. Leo Klok, teamleider havo 2, vwo 2&3 en docent geschiedenis, was 
als loper bij beide edities van de partij. Anne van den Akker en Marja de Ruiter, 
allebei docent Nederlands, namen elk als fietser deel aan één editie. Hoe hebben 
zij dit ervaren?

Kippenvel
De Roparun werd destijds 
binnen de school geïntro-
duceerd door roostermaker 
Roel van Leeuwen, weet 
Leo nog. Hij liep zelf al ma-
rathons, dus was het voor 
hem een logische stap om 
deel te nemen. ,,Omdat de 
editie van 2008 goed be-

dat de beginnersfouten er-
uit waren. Zelf liep ik beide 
keren best makkelijk, zon-
der klachten”, vertelt hij. 
,,Ik zag het enerzijds als 
een sportieve uitdaging, 
maar ook als een mooie 
aanleiding om met elkaar 
iets voor het goede doel te 
doen. Zeker in 2009, toen 

we ter stimulans een brief 
kregen van ouders van een 
leerling die was overleden 
aan botkanker. Ik krijg er 
nog kippenvel van. Dan 
weet je weer waarvoor 
je het doet. Zoals het pas-
seren van de Daniël den 
Hoedkliniek onderweg 
eveneens een emotioneel 
moment was.”

Elektrische fiets
Voor Marja en Anne was 
samen iets ondernemen 
voor een goed doel ook 
de voornaamste drijfveer. 
Al pratend komt de ene 
na de andere anekdote 
voorbij. Marja slaagde er 

bijvoorbeeld in om zich te 
laten sponsoren door een 
fietsenzaak. ,,Ik kreeg een 
elektrische fiets mee, alleen 
die was zó zwaar. En we 
moesten hem steeds in en 
uit de wagen tillen. Bleek hij 
ook nog eens kapot, waar-
door ik kon fluiten naar de 
elektrische hulp”, zegt ze 
lachend. De mooie route 
is haar eveneens bijgeble-
ven. ,,Je fietst op plekken 
waar je normaal niet komt. 
David Hamilton-achtige 
bloemenvelden, maar ook 
het havengebied in België 
dat ik later terugzag in de 
televisieserie ‘Tabula rasa’. 
Daar heb je dan toch maar 

mooi gefietst.”

Nog buikpijn
Anne herkent dit wel, want 
ze begint onmiddellijk over 
een kaarsrechte weg in 
Noord-Frankrijk. ,,Die was 
láng! Al reed ik er later ooit 
overheen in de auto, toen 
ging het wel een stuk snel-
ler”, zegt ze. Terugblikkend 
heeft ze vooral veel ple-
zier beleefd. ,,Ik voel nóg 
buikpijn van het lachen. 
Onze boomlange collega 
Wijnand die heel die tocht 
op een veel te kleine fiets 
moest maken, midden in 
de nacht macaroni eten op 
een willekeurige oprit en ik 
belandde voor een sanitai-
re stop op een Belgische 
bruiloft waar het wel héél 
gezellig was. Geweldige 
herinneringen!”

Mooie mo-
menten
Wat ze alle drie 
nog goed weten, 
is de gezellige 
feeststemming die 
in met name de 
Brabantse dorpen 
heerste. Fakkels, 
olielampen, verk-
lede mensen; het 
heeft veel indruk 
gemaakt. ,,Als ik 
de foto in onze 
teamkamer zie 

hangen, krijg ik meteen 
weer een warm gevoel. 
Ik kan daarom iedereen 
aanraden om deel te ne-
men, want je steunt het 
goede doel en het schept 
een band”, zegt Marja. 
Die mening wordt gedeeld 
door Anne. ,,Bij de aan-
komst in Rotterdam riepen 
ze de naam van onze 
school om. Wat was ik 
toen trots!” vertelt ze. Ook 
voor Leo was de Coolsin-
gel, net als het passeren 
van de aanmoedigende 
collega’s bij het school-
gebouw onderweg, een 
hoogtepunt. ,,Het waren 
twee prachtervaringen. En 
de dinsdag daarna was ie-
dereen gewoon weer keu-
rig om acht uur op school!” 
sluit hij af.

In februari dook het be-
richt in de media op 
dat de overheid miljar-
den euro’s extra uittrekt 
voor het onderwijs. Be-
doeld om scholen te 
ondersteunen bij het 
inlopen van door de 
coronacrisis veroor-
zaakte achterstanden. 
Natuurlijk maakt ook 
mij dat blij, maar hoe 
gaan we dit geld op 
de juiste manier inzet-
ten? Niet alleen een 
vraagstuk dat bij mij 
en mijn collega’s in het 
Barendrechtse vmbo 
leeft, maar ik merk dat 
veel schoolleiders hier-
mee worstelen.

Bij het woord achter-
stand ben je in eerste 
instantie geneigd om 
te denken aan leerach-
terstanden. Dat kan 
dan gaan over taal, 
rekenen of een ander 
vak. Maar het sociale 
aspect mag niet wor-
den vergeten. Wij zien 
dat leerlingen door het 
vele thuisonderwijs 
best weer moeten wen-
nen aan het klassikale 
onderwijs. Ze hebben 
soms moeite om zich 

Column

JONI HEIJBOER

in een grote groep te ge-
dragen. Ineens zijn er 
weer heel veel prikkels. 
Waar ze de laatste tijd 
vooral op zichzelf aan-
gewezen waren en 
daarbuiten contact had-
den met leeftijdsgenoten 
die ze zelf uitkozen, zijn 
ze nu veroordeeld tot 
een vaste groep. We 
mogen dus zeker niet 
vergeten om aandacht 
te schenken aan het 
(weer) sociaal handig 
maken van leerlingen. 

In mijn ogen heeft coro-
na al het onderliggend 
lijden in de wereld zicht-
baar gemaakt. Dat valt 
uiteraard het meest op 
als het gaat om gezond-
heid, maar ik zie het ook 
bij jongeren. Want de 
genoemde problemen 
waren er altijd al, maar 
komen nu groter en op-
vallender aan het licht. 
Dat wordt vooral uitver-
groot op sociaal vlak en 
de leergebieden waar-
bij de normale begelei-
ding wegviel. Voor ons 
is het dus een uitdaging 
om de juiste dingen te 
doen met het extra geld, 
rekening houdend met 

onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. 
Mensen kijken mee, ook 
de ouders. Prima, want 
ik heb liever dat we 
deze zoektocht samen 
doorlopen.

Al dit soort overpeinzin-

De zoektocht naar de juiste investering
gen komen natuurlijk 
naast ons werk, want de 
actuele problematiek en 
de gevolgen voor de 
toekomst vragen net zo 
goed aandacht. Ik zie 
dat scholen nu bijvoor-
beeld allemaal hetzelfde 
type mensen zoeken om 

de achterstanden het 
hoofd te bieden. Als 
schoolleiding moet je 
daarom anticiperen, lef 
hebben en op de juiste 
momenten doorpakken. 
Bij elke keuze staat ech-
ter één doel voorop: we 
willen de leerlingen van 

nu én de komende ja-
ren zo kansrijk moge-
lijk richting een ver-
volgstudie of het 
werkende leven laten 
uitstromen. En daar 
hebben we al die puz-
zeluurtjes graag voor 
over!

Joni Heijboer is directeur van  
Focus Beroepsacademie en OZHW 
Groen. Leerlingen kunnen op deze 

scholen de basisberoepsgerichte 
leerweg en kaderopleiding van 

het vmbo (met en zonder LWOO) 
volgen. Gedurende dit jaar zal 

Joni middels een column in Beleef 
Barendrecht haar visie geven op 

diverse onderwerpen in relatie tot 
onderwijs.

Onderhoud, verbouw
of renovatieplannen?
 

Bijdorp-Oost 10, 2992 LA Barendrecht
T: 0180 622 925

E: info@timmerbedrijfschaap.nl

www.timmerbedrijfschaap.nl

Aquarium- & Dierenspeciaalzaak Wesdijk

Middenbaan 56-62 | Barendrecht
0180 - 617613 | info@wesdijk.nl
www.wesdijk.nl

Blijf op de hoogte 
van nieuwtjes,
aanbiedingen en 
evenementen
over onze winkel! 

Volg ons op:

Tip! Neem je hond mee om een jasje te passen!

Alles in stijl voor je liefste viervoeter

Pet Remedy
natuurlijke verdamper,
spray of doekjes

Beaphar CatComfort
Feromonen verdamper 
of spray

Thundershirt 
voor honden & katten

Is jouw huisdier bang van vuurwerk..?

T. 0180 61 63 88  |  info@notarisvanspreeuwel.nl

www.notarisvanspreeuwel.nl

Vaste vakmensen met veel kennis, korte lijnen, toegankelijk
advies en persoonlijk contact. Of u nou komt voor familierecht,

onroerend goed of als ondernemer; Notariskantoor Van
Spreeuwel biedt u zekerheid voor de toekomst.

Schenken kan op verschillende manieren. Eenmalig of periodiek. 
Maar bijvoorbeeld ook via een notariële akte. Wat voor u en 

degene aan wie u wilt schenken de beste keuze is, hangt onder 
andere af van uw persoonlijke en financiële situatie.

REDDY KEUKENS BARENDRECHT 
VAANPARK II • STOCKHOLM 5
0180 848 666 • www.reddy.nl KEUKENS

NETTOPRIJS

6.145,-
Keuken, 320 x 180 cm
inclusief
Inclusief Bosch gaskookplaat,
afzuigkap, combimagnetron, 
vaatwasser en koelkast.
» In elke gewenste maat leverbaar «

ZO HELDER ALS GLAS
SAMEN MET JOU ONTWERPEN WE JE NIEUWE KEUKEN. OPEN EN 
TRANSPARANT VOOR DE BESTE PRIJS. WIJ TELLEN NIET EERST GELD BIJ 
DE PRIJS OP, OM DIT VERVOLGENS ALS KORTING TE KUNNEN WEGGEVEN.
REDDY KEUKENS. GOED VOOR ELKAAR.
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Doorlopende sportleerlijn 
Calvijn Groene Hart trekt 
veel belangstelling
Ben jij dol op sporten en bewegen? Dan zit je goed op Calvijn Groene Hart! 
Zowel op mavo/havo-, havo/vwo- als vwo-niveau kun je bij de reguliere op-
leiding namelijk kiezen voor het sportprogramma. Er is bovendien een door-
lopende leerlijn gecreëerd, waarin mavoleerlingen vanaf de derde klas de 
mogelijkheid hebben om het examenvak lo2 te volgen, terwijl havoleerlingen 
de keuze voor BSM (Bewegen, Sport & Maatschappij) kunnen maken. De be-
vlogen docenten Iwan Lieverse en Delano Cronie vertellen er graag meer over.

Brede oriëntatie
Beide lo-docenten merken 
dat er veel belangstelling 
bestaat voor het sport-
programma op Calvijn 
Groene Hart. Vooral de 
brede oriëntatie spreekt 

aan. ,,We laten de leer-
lingen kennismaken met 
uiteenlopende sporten, 
ook de minder bekende. 
Daarnaast organiseren 
we veel activiteiten in de 
buitenlucht, van roeien en 

een skiweek tot een clinic 
wielrennen. Om te ontdek-
ken of het sportprogramma 
wel bij je past, wordt eerst 
een test afgenomen. Daar-
in wordt ook zeker gelet 
op sociale vaardigheden”, 
vertelt Iwan.

Maatschappelijke 
betrokkenheid
Leerlingen maken kennis 
met de Nederlandse be-
wegingscultuur, waarbij 
de vaardigheden worden 
vertaald naar sportieve ac-
tiviteiten. De school zoekt 
daarbij nadrukkelijk naar 
samenwerking met lokale 
partijen, zoals de buurt-

sportcoach. ,,Zo hebben 
de BSM-leerlingen een 
sportochtend en -middag 
georganiseerd in een ver-
pleeghuis voor ouderen. 
Ook krijgen vijfdejaars de 
opdracht om les te geven 
aan de onderbouw. Dat 
is leuk én leerzaam”, zegt 
Delano. Het verschil tussen 
lo2 en BSM zit volgens 
hem vooral in de iets gro-
tere rol voor theorie. Hij 
noemt bewegen & muziek 
als voorbeeld. ,,Daarbij 
wordt de eigen vaardig-
heid van de lo2-leerlingen 
getoetst door een dans 
uit te voeren, terwijl de 
BSM-leerlingen ook de op-

dracht krijgen om elkaar 
de dans aan te leren.” Het 
begeleiden van sportda-
gen op een basisschool zit 
eveneens in het program-
ma.

Meer dan alleen 
sport
Het BSM-programma sluit 
goed aan op lo2, ideaal 
voor mavoleerlingen die 
doorstromen richting havo. 
,,Maar ook als je naar het 
mbo gaat, bijvoorbeeld 
de richting sport & bewe-
gen, geeft lo2 je een voor-
sprong”, weet Iwan. Het 
vak omvat dan ook veel 
meer dan alleen sport. 
Dat geldt voor BSM net 
zo goed. ,,Je doet diverse 
vaardigheden op. Want 
als je een evenement van 
A tot Z moet organiseren, 
zul je ook aan marketing 
moeten denken en actief 
basisscholen moeten bena-
deren. Als dat lukt, is dat 
mooi om te zien. Tijdens 
de Open Dag van vorig 
jaar gaven leerlingen een 
proefles, die dynamiek 
was zo geweldig. In een 
paar minuten zagen we 
alles terug waar BSM voor 
staat”, vertelt Delano en-
thousiast.

Kansen vergroten
De docenten zijn dan ook 
eensgezind in hun mening 
dat een keuze voor de 
doorlopende sportleerlijn 

de kans op slagen ver-
groot. Zowel lo2 als BSM 
is een volwaardig examen-
vak. ,,De toetsing is echter 
anders dan bij andere vak-
ken, ook de praktijk speelt 
mee. Je spreekt dus al je 
talenten aan, het gaat om 
het totaalplaatje. Boven-
dien moet je er hard voor 
werken en krijg je niets ca-
deau. Die mentaliteit helpt 
je ook bij andere vakken”, 
stellen zij. Je hebt er daar-
om ook bij je vervolgstudie 
iets aan, ongeacht het feit 
of dit een sportieve oplei-
ding is of niet!

Meer weten? Kijk dan eens 
op de website.

CSG Calvijn 
Groene Hart
Haarspitwei 11
2992 ZB Barendrecht
T: 0180-390393
I: groenehart.calvijn.nl

Nieuws vanuitNieuws vanuit OnderwijsOnderwijs

DLB-team 2008

viel, deed 
ik een jaar 
later graag 
weer mee. 
E i g e n l i j k 
verliep het 
in 2009 
nog beter 
met ons als 
team, om-
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Voordijk 520 2993 BE Barendrecht
T

  

0180 745 096
E r.debondt@penrpublishing.nl
I    www.penrpublishing.nl

• Zonwering
• Rolluiken
• Buiten leven producten 
• Raamdecoratie
• Onderhoud 
Voor particulier, V.V.E. en bedrijven

T: 0180 - 615133    M: 06 - 19622378
www.tonstassenzonwering.nl

Professionele zonwering met een persoonlijke benadering

Voordijk 520

2993 BE Barendrecht

T  0180 745 096

E  r.debondt@penrpublishing.nl

I   www.penrpublishing.nl

CARNISSE NIEUWS ED70.indd   62 16-11-2018   11:40:49

Ook onder de aandacht komen in Beleef Barendrecht?

Nieuw op het gebied van levenstestamenten:
de vaccinatieclausule

Column NOTARIS VAN 
SPREEUWEL

Bij het vaccineren te-
gen COVID-19 komt 
een hele papierwinkel 
kijken. Ouderen die in 
het verpleeghuis zijn 
gevaccineerd moes-
ten toestemming geven 
voor de vaccinatie. Als 
ze dat zelf niet kunnen, 
dan kan de wettelij-
ke vertegenwoordiger 
dat doen. Maar er is 
niet altijd een door de 
rechter benoemde be-
windvoerder en cura-
tor. Veel vaker is er een 
vertegenwoordiger op 
basis van een levenstes-
tament. Zo’n vertegen-
woordiger mag door 
het levenstestament alle 
beslissingen namens ie-
mand nemen. Verwacht 
wordt dat er ook in de 
toekomst nog vaccinatie 
nodig is. 

Ons kantoor is aan-
gesloten bij Netwerk 

Notarissen, die een vac-
cinatieclausule heeft ont-
wikkeld. 
Deze clausule is bedoeld 
voor in het levenstesta-
ment. Met de vaccina-
tieclausule komt expliciet 
in het levenstestament te 
staan dat de vertegen-
woordiger toestemming 
kan geven voor de vac-
cinatie, een vaccinatie-
afspraak kan maken, de 
gezondheidsverklaring 
kan invullen en ook toe-
stemming kan verlenen 
voor het delen van de 
vaccinatiegegevens met 
het RIVM en andere in-
stanties. De vaccinatie-

clausule geldt ook voor 
andere vaccinaties zoals 
bijvoorbeeld de griep-
prik. 

In het levenstestament 
wijs je een vertrouwens-
persoon aan die namens 
jou beslissingen neemt 
als je dat zelf tijdelijk of 
definitief niet meer kunt 
of niet wilt. Bijvoorbeeld 
omdat je de rompslomp 
niet meer wilt als je op 
hoge leeftijd bent. Of 
als je door ziekte zelf je 
zaken niet meer kunt re-
gelen, bijvoorbeeld het 
betalen van rekeningen, 
het bijhouden van je ad-

ministratie en het doen 
van belastingaangiften, 
maar ook het zorgen 
voor je huisdieren etc. 

Ook kun je in een leven-
stestament opnemen wat 
er moet gebeuren als je 
niet meer thuis kunt wo-
nen. Wil je dan thuis ver-
pleegd worden of toch 
naar een verpleeghuis? 
En wat moet er met je 
huis en inboedel gebeu-
ren als je niet meer thuis 
kunt wonen? Veel men-
sen die een levenstesta-
ment maken, denken ook 
na over medische zaken, 

zoals bijvoorbeeld welke behandelingen ze nog wil-
len ondergaan in de laatste fase van hun leven. 

Alvast meer weten welke redenen er zijn om een 
levenstestament te maken? Dat kun je hier ontdek-
ken: www.netwerknotarissen.nl/direct_check. 
Het gesprek met onze specialist familierecht over 
het levenstestament kun je hier voorbereiden:  
www.netwerknotarissen.nl/gespreksorientatie/ 
levenstestament.pdf 

Voor een persoonlijk 
gesprek kunt u contact 
opnemen met ons kantoor.
Telefoon: 0180-616388, 
E-mail: 
spoon@notarisvanspreeuwel.nl

Sandra Spoon
Notariskantoor 
van Spreeuwel
1e Barendrechtseweg 177
2991 AP  Barendrecht
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Het TVB-gevoel van erelid 
Ton Löbker
 
Als er iemand is die veel van de 65-jarige historie 
van TVB heeft meegemaakt, is dat ongetwijfeld ere-
lid Ton Löbker. De nu 59-jarige Ton werd als achtja-
rig jochie al door zijn ouders meegenomen naar de 
tennisbaan en werd in 1969 lid. Hij zou later zijn 
stempel drukken als voorzitter. De redactie vroeg 
hem naar zijn TVB-gevoel.

Voorzitterschap
In 1998 kreeg Ton de voor-
zittershamer van Tennis- en 
Hockeyvereniging, destijds 
nog één club, in handen. 
Na de splitsing in 2007 
bleef hij nog drie jaar 
voorzitter van TVB. Terug-
blikkend op die tijd komen 
er uiteraard herinneringen 
naar boven. Hij noemt 
daarbij vooral het proces 
rond de splitsing, die bei-
de verenigingen in staat 
stelde om zich zelfstandig 
door te ontwikkelen. ,,De 
accommodatie werd sim-
pelweg te klein. Daarom 
stapten we in 2005 naar 
de gemeente met een 
plan dat we met een pro-
jectontwikkelaar hadden 
uitgewerkt. Dat voorzag 

in een verhuizing van de 
hockey naar sportpark de 
Doorbraak én realisatie 
van woningbouw op sport-
park Ziedewij, en dit zou 
de gemeente door verkoop 
van grond en woningbouw 
ook nog geld opleveren. 
We hadden in één keer de 
aandacht en het plan werd 
goedgekeurd”, weet Ton 
nog. Ook de bouw van het 
huidige clubhuis, de basis 
voor een gezonde vereni-
ging, vormt voor hem een 
mijlpaal. Dit is in 2009 
met een team enthousias-
te tennisleden ontstaan en 
ten uitvoer gebracht. ,,Het 
resultaat is prachtig, daar 
zijn veel verenigingen ja-
loers op!”

Mooie momenten
De opening van het club-
huis ging gepaard met een 
tennisclinic voor de jeugd 
door Martin Verkerk, een 
reünie en een feestavond. 
Ton ziet dit als een van 
de vele mooie TVB-mo-
menten die hij meemaak-
te. ,,Maar ik denk in dat 
verband ook zeker aan 
de A-toernooien waar de 
top van het Nederlandse 
tennis op afkwam. Unieke 
evenementen waarmee we 
toptennis op de vereniging 
brachten. En de activiteiten 
buiten het tennis mogen 
evenmin worden vergeten. 
Denk aan de natuurijsbaan 
op het hockeyveld of de 
memorabele feestavonden 
met artiesten als Bonnie St. 

Claire, Lee Towers, Paul 
de Leeuw en Guus Meeu-
wis”, blikt hij terug. ,,Wist 
je trouwens dat er ooit een 
grasbaan werd gecreëerd 
op de plek waar nu de mi-
nibaan ligt? Enkele enthou-
siaste leden verzorgden 
het complete onderhoud, 
zodat je tijdens Wimb-
ledon-toernooien op ons 
gras kon ontdekken hoe 
lastig het eigenlijk is om 
daarop te spelen.”

Unieke positie
Zijn onderscheiding tot 
erelid in 2010 voelde 
voor Ton als een mooie 
waardering. Andersom 
heeft hij ook veel lof voor 

de vereniging. ,,Ik vind het 
geweldig om te zien wat 
er gebeurt en hoe TVB er 
voor staat! Vereniging van 
het jaar, tennisleraar van 
het jaar, een actieve ver-
eniging, een groeiend le-
denaantal. Ik denk dat TVB 
een unieke positie heeft 
in vergelijking met andere 
verenigingen en dat is de 
verdienste van het bestuur, 
commissies en vrijwilligers. 
En prachtig ook voor alle 
leden, want uit ervaring 
weet ik hoeveel plezier 
zo’n vereniging brengt 
op sportief én op sociaal 
vlak”, zegt hij. Richting 
toekomst is Ton daarom 
positief. Hij verwacht dat 

TVB er over vijf jaar nog 
altijd minimaal zo goed 
voor staat als nu en dat er 
misschien een toevoeging 
is gekomen in de vorm 
van het populaire padel. 
,,Maar ik hoop vooral dat 
leden herkennen en zich 
blijven realiseren dat de 
sterke verenigingscultuur 
alleen in stand kan worden 
gehouden door de inzet 
van vrijwilligers. Daarom 
hoop ik dat er in de toe-
komst voldoende vrijwilli-
gers blijven opstaan. Tot 
slot wens ik het bestuur en 
de leden ook de komende 
jaren een mooie tijd!”

PRIVATE LEASE VANAF € 375,- P/M

DE NIEUWE MINI ELECTRIC.

Die is niet alleen duurzaam maar heeft ook die heerlijke 
typische go-kart feeling, en met de nieuwe koplampen en 
bumpers mag je gezien worden. 

VANAF € 36.200,-

DE NIEUWE MINI CABRIO.

De nieuwe MINI Cabrio, perfect voor iedereen met een vrije
geest. Hij heeft alle luxe die je gewend bent van MINI, maar
dan in een nieuw jasje. 
 
VANAF € 31.200,-

DE NIEUWE MINI 3-DEURS.
De Original. De iconische MINI die iedereen kent en waar 
iedereen van houdt. Nu met z’n nieuwe voor- en achterkant, 
handige gadgets en de nieuwe MINI kleur, Rooftop Grey.  

VANAF  € 25.300,-  

DE NIEUWE MINI 5-DEURS.
De Original, maar dan een tikkie ruimer. Zodat iedereen die 
je lief is makkelijk past. Ook de 5-deurs heeft een make-over
gekregen met de nieuwe kleur Island Blue. 

VANAF  € 26.900,-  

Kijk! Dit is de nieuwe MINI. De 3-deurs, 5-deurs, Cabrio en Electric met hun typische go-kart feeling, maar dan 
heruitgevonden. Met hun nieuwe looks laten ze niet alleen iedereen omkijken maar geven ze ook extra comfort met 
nieuwe gadgets zoals het nieuwe digitaal instrumentenpaneel en stuurverwarming voor de koude dagen.

KIJK! DE NIEUWE MINI.

MINI DUBBELSTEYN | Mijlweg 65, 3316 BE Dordrecht     (078) 652 76 00     www.dubbelsteyn.nl

PRIVATE LEASE VANAF € 395,- P/M

PRIVATE LEASE VANAF € 315,- P/M

PRIVATE LEASE VANAF € 515,- P/M

PRIVATE LEASE VANAF € 375,- P/M

DUBBELSTEYN

DE MINI 3-DEURS, 5-DEURS, CABRIO EN ELECTRIC.

37 jaar donderdagavondgroep 
bij TVB
In augustus 1984, oftewel in de vorige eeuw, kwam een vijftal leden 
van toen nog THVB bij elkaar om te praten over het komende winter-
seizoen. Het gesprek ging over de vraag hoe het seizoen in de hal, 
overigens toen nog een ballonhal, weer aantrekkelijker gemaakt kon 
worden. De meeste leden waren erop uitgekeken om elke week weer 
dezelfde partij te spelen als de week ervoor of zelfs wekelijks in dezelf-
de samenstelling te spelen!
Er ontstond een nieuwe 
formule. De bedoeling 
was dat er partijen werden 
samengesteld, schema’s  
werden gemaakt en dat 
iedereen zoveel mogelijk 
met of tegen elkaar speel-
de. Ondergetekende werd 
gekozen om de organisa-
tie op zich te nemen. Dat 
laatste doe ik na 37 jaar 
nog steeds, en met veel 
plezier.
Het eerste jaar deden er 
19 leden mee. Natuurlijk 
werden er tellingen en 
uitslagen bij gehouden. 
Momenteel zijn er nu 43 
leden die deelnemen. In 
totaal hebben er in die 36 
jaar 134 spelers meege-
daan. Overigens zijn er 

hiervan al 13 leden over-
leden. Joop vd Bosch was 
de eerste winnaar van de 
donderdagavondgroep. 
Hij kreeg de beker met de 
grote oren die ik toevallig 
tegenkwam in een kantine 
van een transportbedrijf, 
het ding was denk ik al 
zo’n 50 jaar oud.

In al die jaren hebben we  
buiten het tennis om ook 
leuke evenementen ge-
daan, zo zijn we o.a. met 
z’n allen eind jaren tachtig 
naar het ABN-tennistoer-
nooi geweest, uitgeno-
digd door toenmalig ABN 
Barendrecht-directeur Dirk 
van Oosten, die ook een 
van de leden van de don-

derdagavondgroep was. 
Ook zijn we met het derde 
lustrum een lang weekend 
naar Oostenrijk geweest 
onder leiding van Sybrand 
vd Beek. We hebben Sin-
terklaasavonden gevierd 
en er was een onvergete-
lijk optreden van William 
Vat, die met zijn band de 

kantine in wintersfeer had 
gedompeld. Het oude 
clubhuis liet hij ombouwen 
in een wintersportdorp, in-
clusief sneeuw. 

De jubileumdagen en 
avonden waren bijzon-
der geslaagd, met veel 
oud-leden die ook waren 

uitgenodigd. Een bezoek 
aan het Feijenoord Stadi-
on was voor mij persoon-
lijk een hoogtepunt, zeker 
toen ik op de middenstip 
werd toegesproken via de 
geluidinstallatie van het 
stadion door leden van de 
donderdagavondgroep en 
door Eddy Pieters Graaf-
land. Hij had dit alles sa-
men met Paul van Boode-
gom geregeld, waardoor 
wij met de gehele groep 
op het heilige gras moch-
ten. Daar krijgen maar 
weinig mensen de gele-
genheid toe! Zo zijn er tal 
van activiteiten geweest, 
teveel om even op te schrij-
ven. Diegene die lid zijn 
(geweest) zullen zeker de 
activiteiten herinneren en 
hopelijk terugkijken op een 
leuke tijd.  

Terugblikkend op 37 jaar 

donderdagavond denk ik 
, dat de donderdagavond 
groep uniek is. Er zijn maar 
weinig groepen die zolang 
in stand blijven. Natuurlijk 
zijn de laatste twee jaren 
wat moeizamer verlopen, 
ook wij hadden te maken 
met de coronamaatrege-
len. Daardoor kon ook 
het zevende lustrum geen 
doorgang vinden. Hopelijk 
gaan we komend winter-
seizoen weer verder met 
waar we gebleven zijn en 
zullen we het zevende lu-
strum alsnog gaan vieren.

Namens alle (oud-)leden 
van de donderdagavond-
groep wil ik het TVB-be-
stuur van harte feliciteren 
met het 65-jarig bestaan 
en hopelijk nog vele jaren!

Harry Spermon

KNLTB Tennisvereniging van het jaar

Donderdag-

avondgroep 

TVB feliciteert 

TVB met 

het 65-jarig 

jubileum!
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TVB start nieuwe activiteit voor 
jeugd: SUPER FRIDAY!

Tennissen bij TVB is leuk voor jong en oud. 
Begin april startte de vereniging echter 
een leuke activiteit op voor alle jeugdle-
den van 6 t/m 17 jaar. De SUPER FRIDAY! 
Daarin kunnen ze om de twee weken ex-
tra tennissen onder begeleiding van een 
van de trainers. De jeugdleden worden 
ingedeeld op hun eigen niveau, zodat ze 
altijd kunnen oefenen en spelen tegen 
gelijkwaardige tegenstanders. Een ide-
ale manier om de vaardigheden op een 
leuke wijze te verbeteren. De SUPER FRI-
DAY loopt nog tot en met oktober.

Waarom is tennis bij TVB nou zo leuk? 
Enkele deelnemende kinderen en jonge-
ren gaven het antwoord op die vraag.

‘De spelletjes zijn 
leuk en we zijn 
lekker buiten.’

Charlie

‘Ik wil net zo goed worden als 
papa, daarom train ik nu mee.’

Noemi

‘Ik vind het leuk om met ballen 
te gooien of tegen iets te slaan. 

Mijn vader zei dat tennis 
dan iets voor mij was. Ik oefen 

veel, ook thuis.’
Emma

‘Mijn vader en moeder en opa 
en oma zitten ook op tennis, daarom wilde 
ik ook. Maar de service is best moeilijk!’

Josephine

‘TVB is een 
gezellige ver-

eniging waar ik 
graag vrij speel.’

Sem

‘Soms doen we tikkertje zonder de bal, 
dat is leuk. Maar ook een service maken met 

het racket kan ik al best goed.’
Fabian

‘TVB is een leuke vereniging met leuke trainers. Ze organiseren ook veel activiteiten voor de 
jeugd. Het voordeel van tennis is dat je ook tijdens corona gewoon kan sporten.’

Sabine

‘Tennis is gezellig. 
We hebben een keer 

in het donker 
gespeeld, dat was 

héél erg leuk. 
Hopelijk gaan we snel 

toernooien spelen!’
Jasper

Zomerchallenge leverde TVB veel nieuwe leden op

,,Een ideale manier om in te 
stappen bij de vereniging!”

Elders op deze pagina legde be-
stuurslid Stéphanie de Callafon al 
uit hoe succesvol de Zomerchallen-
ge van TVB was. Een groot aantal 
deelnemers is na deelname aan 
de Zomerchallenge immers aan-
gebleven als lid. Onder hen de 
45-jarige Jeroen van Weijen. Hij 
legt aan de redactie uit hoe dit is 
verlopen.

Altijd al aan tennis gedacht
Jeroen, eigenlijk meer een voetballer, kwam in aanraking 
met de Zomerchallenge via zijn goede vriend Remco Vor-
stenbosch, tevens TVB-lid. ,,Hij had mij al meerdere keren 
gevraagd om een balletje te komen slaan. Aanvankelijk 
zonder succes, maar toen hij de Zomerchallenge pro-
mootte, was dat voor mij net het extra zetje dat ik nodig 
had. Eerlijk gezegd heb ik naast het voetballen altijd wel 
met een schuin oog naar tennis gekeken en gedacht; dat 
ga ik ooit nog eens doen”, legt hij uit. 

Laagdrempelige instap
Afgelopen zomer besloot hij om het racket dan toch echt 
eens op te pakken. Daar heeft hij geen spijt van gekre-
gen. Jeroen is erg enthousiast over het concept van de 
Zomerchallenge. ,,Het geeft je de mogelijkheid om op 
een laagdrempelige manier in te stappen. Daarnaast krijg 
je zo alle tijd en ruimte om het spelletje te ontdekken. Als 
je vroeger getennist hebt en het weer wilt oppakken, is 
het bovendien een leuke manier om de vereniging te leren 
kennen”, vertelt Jeroen. Hij werd meteen gegrepen door 
het volgen van de tennislessen bij de tennisschool van 
Bart van der Ploeg. ,,Dat gebeurt in groepjes, je wordt 
direct enthousiast. Een extra leuke bijkomstigheid was dat 
ik uitgenodigd werd om de openingswedstrijd van de cli-

nic dag te spelen. Een spannende dubbelpartij waarbij 
ik samen met de oud Nederlands kampioene Chayenne 
Ewijk tegen de voorzitter mocht duelleren!”

Al snel helemaal thuis
Na een aantal weken kreeg Jeroen de smaak flink te pak-
ken. Al spoedig was hij zeker twee keer per week op de 
tennisbaan te vinden. ,,Ik kwam er veel bekenden tegen 
en ben al snel met een dubbel maatje, Jos Jansen, gaan 
trainen voor de laddercompetitie. Het leuke daarvan is 
dat je op ieder niveau kan instromen, de onderlinge sfeer 
is gemoedelijk dus je voelt je al snel thuis op TVB”, zegt 

In 2020 ontdekten steeds meer mensen in Neder-
land hoe leuk tennis is. Ook TVB heeft dat gemerkt. 
Sterker nog, de groei bij de Barendrechtse vereni-
ging overtrof zelfs de landelijke trends. ,,Natuurlijk 
heeft het er mee te maken dat tennis een sport is die 
in coronatijd veilig kan worden beoefend. Maar dat 
is niet de enige reden voor de enorme aanwas bij 
onze club”, zegt algemeen bestuurslid Stéphanie de 
Callafon, die sinds maart 2020 de commissie leden-
werving & binding in haar portefeuille heeft. 

Succesvolle 
Zomerchallenge
Stéphanie gelooft zeker 
dat corona een rol heeft 
gespeeld bij de toegeno-
men belangstelling voor 
tennis. Het was op een 
bepaald moment onge-
veer de enige sport die 
nog door kon gaan. Maar 
TVB heeft zelf ook veel aan 
ledenwerving gedaan. Er 
zijn ruim 150 nieuwe le-
den ingeschreven, waar-
onder veel jeugd. Hoe 
heeft TVB dat aangepakt? 
,,Allereerst hebben we 
veel aandacht besteed 
aan onze Zomerchallenge. 
Tijdens de opstart lagen 
de meeste andere sporten 
stil. We proefden toen al 
dat de animo groot was”, 
blikt Stéphanie terug. Men-
sen zochten dus duidelijk 
naar beweging. Met de 
Zomerchallenge bood 
TVB iedereen de mogelijk-
heid om een abonnement 
voor drie maanden af te 
sluiten, waarin zij konden 
tennissen en mochten deel-
nemen aan clinics. ,,Dat 
sprak aan, zeker in combi-
natie met het aantrekkelijke 
tarief. Het waren strak ge-
organiseerde dagen met 
een uitgebreide ontvangst, 

Groei ledenaantal TVB overtreft zelfs landelijke trend
een mooie presentatie 
over TVB en natuurlijk de 
clinics. Bij de organisatie 
werkten ledenadministra-
tie, commissie, bestuur en 
tennisleraren nauw samen, 
waardoor alles vlot verliep. 
Het regende dan ook com-
plimenten!”

Open dagen en 
Grote Clubactie
Tijdens de Zomerchallenge 
groeide het ledenaantal 
van TVB enorm, omdat 
veel van de nieuwkomers 
na de challenge zijn ge-
bleven. In het voorjaar 
trok TVB nogmaals de 
aandacht met een tweetal 
Open dagen. ,,In verband 
met de coronamaatregelen 
werkten we met tijdsloten. 
Uiteindelijk werd dit ook 
weer een succes met 25 
nieuwe, enthousiaste le-
den. Voor de komende tijd 
staat de Zomerchallenge 
weer op de agenda. We 
gaan er vanuit dat we in 
de zomer weer een mooi 
record kunnen gaan beha-
len”, kijkt Stéphanie voor-
uit. Ze wijst ook nog op de 
Grote Clubactie waarvoor 
de jeugd zich flink heeft 
ingespannen. Zij haalden 
liefst 1600 euro op! ,,Ge-

weldig natuurlijk. Daarom 
willen we ze in het zon-
netje zetten en de gehele 
opbrengst aan de jeugd 
besteden. Binnenkort gaan 
we in gesprek met de 
jeugdleden, we zijn heel 
benieuwd welke ideeën 
ze hierover hebben. In sep-
tember doen we natuurlijk 
weer mee. Ik zeg: op naar 
de 2000 euro!”

Unieke club
Dergelijke succesverhalen 
bevestigen Stéphanie, zelf 
ruim vijf jaar lid, in haar 
gevoel dat TVB een unieke 
club is. ,,TVB zorgt echt 
voor haar leden, van jong 
tot oud en van beginner 
tot ver gevorderd. Ook 
worden er veel recreatie-
ve toernooien en avonden 
georganiseerd, waarbij 
gezelligheid vooropstaat. 
Iedereen, van bestuur 
tot commissies en tennis-
school, is erg betrokken 
om met elkaar de mooiste, 
gezelligste vereniging te 
zijn, waar iedereen wel-
kom is en zich thuis voelt. 
Dat de KNLTB dit ook ziet 
is natuurlijk een kers op de 
taart, dat maakt mij echt 
trots.”

Jeroen. Die gezelligheid spreekt hem al net zo aan als de 
sport zelf. ,,Na de wedstrijd een afzakkertje met elkaar 
maakt zo’n avond helemaal compleet. Helaas beleefde 
het seizoen door de coronaperikelen een plots einde en 
heb ik hierdoor een aantal leuke activiteiten gemist. Des-
ondanks hebben we veel langer kunnen doorspelen dan 
in andere seizoenen. Ik heb zelfs nog op oudejaarsdag 
op de baan gestaan! Voor mij was het dus al snel duide-
lijk dat ik lid zou worden van deze mooie en sprankelen-
de vereniging. Mensen die net als ik al jaren denken ‘dat 
zou ik best wel eens willen proberen’, moedig ik hierbij 
dan ook van harte aan om het gewoon te DOEN!”

Jeroen van Weijen (uiterst links op de foto) speelde de openingsmatch met Chayenne Ewijk (ex-Nederlands kampioen), 
voorzitter Leon van der Wilk en het 900e lid Ingrid Vianen op de clinic van de Zomerchallenge

Het oude clubhuis met op de voorgrond de grouds-

man en tegelijk barman van toentertijd, de heer Wol-

ter. Befaamd om zijn ‘Woltertje tweedrank’. Er mocht 

toen geen sterke drank geschonken worden, maar 

een ‘Woltertje tweedrank’ was een mix van frisdrank 

met sterke drank.

Oud-Nederlands
 kampioen Chayenne 
Ewijk tijdens de clinic 
voor de jeugd bij de 
zomerchallenge 
(150 leden)

Jeugd bij de opening van de banen in 2016

TVB in beeld



2017
TVB organiseert het eerste beach 
tennis toernooi, wat uitgroeit tot een nieuwe 
traditie en zelfs een officieel knltb toernooi.

1960
Het eerste clubtoernooi wordt ge-
speeld. Een jaar later, in 1961, 
zal het eerste clubhuis in gebruik 
worden genomen.

TV Barendrecht:
meer dan een
club. Al 65 jaar
lang. 
Een club zoals TV Barendrecht is een plek
waar je samenkomt, waar je mensen kent,
waar je jezelf kunt zijn en waar je elkaar en
de buurt sterker maakt. En dat doet TVB al
65 jaar lang. Gefeliciteerd met deze
bijzondere mijlpaal!

Kom maar op met de
toekomst 

IS UW COMPUTER TRAAG
OF EEN BRON VAN ERGENIS?
SNEL HERSTELD BIJ U THUIS!

Ik kan u helpen met al uw ICT vraagstukken 
waaronder:

1. Computerreparatie

2. Verkoop en advies ICT

3. Dataherstel

4. ICT oplossingen

5. Computerbeveiliging

Als particuliere of zakelijke klant kunt u voor al uw ICT 
problemen terecht. Maak kennis en ervaar service.

OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE KRIJGT U

25% KORTING!
www.freshpc.nl - niels@freshpc.nl
tel. 06 20 122 133

CKMZ feliciteert 
Tennis Vereniging Barendrecht 
met haar 65-jarig jubileum & 

verkiezing Vereniging van het jaar

65

kennis maken = kennis delen
CKMZ

WSSLWRK!NG 

Voor  k racht ige le ider s  
in  de samenlev ing  
www.wss lwrkng.n l  

06 -14852469 

fe l i c i t eer t TV Barendrech t 
me t de t i t e l  ‘‘vveerreenn ii gg ii nngg  vvaann  
hhee tt  jj aaaarr ’’ !  “He t bes tuur en  
de le den de len onze kern-
waarden : en thous i a s t ,  daad-
krach t i g en verb in den d . Z i j  
z orgen voor een krach t i ge 
veren ig ing . Comp l imen ten ! ”     

2 juli 1956 
Oprichting van de tennisver-
ening. De vereniging startte met 
120 leden. Pas op 27 mei 1959 
werden de eerste twee banen 
geopend en kon er gespeeld 
worden. Een jaar later volgen er 
nog 2 banen, in 1966 nog 2, in 
1969 volgt baan nummer 7 om 
in 1978 de laatste twee banen 
eraan toe te voegen.

1962 
Een eerste jeugdtoer-
nooi wordt gespeeld 
op TVB. Een jaar later 
wordt TVB lid van de 
KNLTB.

1968 
Wegens de vele le-

den op slechts 6 banen, 
worden er naast een le-
denstop klokken geïntro-
duceerd voor maximale 
speeltijd. Destijds was 
het onaanvaardbaar 
om zelfs enkele minuten 
te wachten.

1972
Er wordt een 2-baans ballon-
hal neergezet om ‘s winters 
binnen te kunnen tennissen. 
De hal is geen lang leven be-
schoren, want enkele weken 
na ingebruikname scheurt de 
hal aan flarden bij een stevige 
wind. 

1973
Het vegen van de banen 
wordt verplicht gesteld. 
Tevens wordt voor het eerst 
een open toernooi ge-
houden, een eerste open 
jeugdtoernooi volgt pas in 
1986. 

1974
Zondag tennis wordt toe-
gestaan en het eerste num-
mer van ZiedeVisie komt 
van de drukpers.

1976
De naam “Tennis- en Hoc-
keyVereniging Barend-
recht” (THVB ) wordt tijdens 
de Algemene Ledenverga-
dering goedgekeurd en het 
eerste hockeyveld wordt 
later in het jaar in gebruik 
genomen. Pas in 1994 zal 
een tweede hockeyveld 
volgen.

1977 
Een nieuw geza-
menlijk clubhuis voor 
THVB wordt officieel 
geopend. 

1979 
Voor het eerst worden er vaste reclame-

borden geplaatst langs baan 1. Pas 7 jaar later is 
Sponsoring en PR voor THVB een feit. 

1981
Een ruime meerderheid 
van de leden stemt in 
met de invoering van 
de verplichte bardien-
sten. Dit jaar viert TVB 
zijn eerste lustrum-
feest (15-jarig be-
staan).

1987 
De banen 1 t/m 6 worden van verlichting 
voorzien. De verlichting voor banen 7 t/m 9 
zal pas in 1988 volgen. Tevens wordt er na 
een reeks inbraken voor het eerst een 
alarminstallatie aangebracht.

1990 
Tijdens een storm in 
januari gaat de bal-
lonhal aan flarden, 
een nieuwe ballon-
hal wordt hetzelfde 
jaar nog opgele-
verd.

1991
Het is het jubileumjaar 35 jaar 

tennis en 15 jaar hockey en lustrumlo-
go “Oermans” wordt geïntroduceerd. 
In hetzelfde jaar wordt er een sproei 
installatie geïnstalleerd.

1992
Er wordt ge-
start met het automatiseren 
van het ledenbestand. Het-
geen in eerste instantie nog 
wat ‘missende’ leden tot ge-
volg heeft. Het plannen van 
de clubkampioenschappen 
wordt pas in 1998 op de 
computer gedaan.

1995
Start laddercompetitie 
met 66 deelnemers. Door de jaren 
heen groeit deze interne competitie 
uit tot een enorme succesformule. In 
2016 telt de laddercompetitie circa 
350 aanmeldingen met 225 unieke 
deelnemers. 1999

Het vernieuwde 1e hockeyveld en de 
vaste tennishal als vervanging van de 
ballonhal worden feestelijk geopend met 
een optreden van Paul de Leeuw tijdens 
het feest.

2001 
TVB bestaat 40 jaar wat gevierd wordt met een optreden van Guus Meeuwis 
tijdens het lustrumfeest. Een letterlijk daverend succes wat lang naklinkt, want na 
enkele dagen krijgt het bestuur van gemeente en politie te horen dat de vereni-
ging een feestverbod krijgt. 2005 

Al enige jaren kampt de hockeyclub met ruimtegebrek. In de eerste plaats 
is de accommodatie te klein om twee verenigingen te huisvesten. Een 

splitsing van die twee clubs wordt beoordeeld als een positieve ontwikkeling. 
De vrijgekomen ruimte op sportpark Ziedewij, 10.000 vierkante meter, is 
bedoeld voor woningbouw.

2009  
Door de splitsing in 2005 van de 
tennis en hockeyvereniging, was de 
noodzaak geboren voor een nieuw 
clubhuis voor de tennisvereniging. 
Het resultaat: een clubhuis met een 
warme uitstraling door de houtcon-
structie, veel verschillende functionele 
ruimten met een centrale bar.

          2012 en 2013 
Het voormalige hockeyveld naast de tennisbaan lag er 
enkele jaren verlaten bij nadat de hockeyclub verhuisd 
was naar een andere locatie. Het idee wordt opgevat om 
dit verlaten veld samen met het TVB klusteam en andere 
vrijwilligers om te toveren tot een schaatsbaan. Dit leidde 
twee winters (2012 en 2013) tot veel schaatsplezier voor een groot aantal mensen. 

2015
In 2015 vindt besluit plaatst om het park te voorzien van 9 nieuwe gravel-
banen. Na veel voorbereidingen vindt de start plaats eind november 2015. Deze 
worden opgeleverd in april 2016.

2016
De nieuwe banen worden 
geopend met veel publiek.      2018

TVB introduceert een ei-
gen app waarmee diver-
se clubfunctionaliteiten 
gebruikt kunnen worden.

2019
Afscheid Dave Kuipers als trainer. Dave 
krijgt de waarderingsspeld en bij zijn 
eigen baan 6, het Dave 
Kuipers pad.

Mijlpalen 65 jaarTVB 23

2020
TVB introduceert digitaal afhangen, 
een gevolg van de corona periode.
Tevens haalt TVB in 1 jaar 230 nieu-

we leden binnen, 
een record. Ook 
Robin Haasse 
feliciteert TVB.

2021
TVB krijgt de prijs voor vereni-
ging van het jaar. Tevens wint 
Bart van der Ploeg de titel leraar 
van het jaar Ook wordt dit jaar 
de vernieuwde kantine opgele-
verd  TVB viert ook haar 65 jarige lustrum.

Eetcafé Thailand 
feliciteert 

Tennisvereniging 
Barendrecht met haar 

65-jarig jubileum. 

Zenostraat 208
3076 AZ Rotterdam

T 010-7513788
W restaurantthailand.nl

Bij Fidor is 
the game on!

Fidor onderneemt met je mee!

Fidor | Verlengde Kerkweg 25 | 2985 AZ Ridderkerk | T 0180 746016 | www.fidor.nl 

B&O is terug, maar nu alleen als taxatiebureau!

Ik kon mijn oude vak toch niet helemaal los laten. NWWI taxaties 
uitvoeren en onze B&B in Spanje is goed te combineren.

Voor info bel Arie Suarez (06-51519799) en voor 
‘oude’ B&O makelaardij klanten hebben we altijd een leuke aanbieding. 

KNLTB Tennisvereniging van het jaar
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Vrijwilliger Arie Suarez 
aan het woord
Geen enkele vereniging kan op-
timaal draaien zonder de inzet 
van vrijwilligers. TVB vormt hier-
op geen uitzondering. Zo wordt 
de ledenadministratie sinds begin 
2020 gedaan door Arie Suarez. 
Wat komt daar zoal bij kijken? Met 
die vraag als leidraad besloot de 
redactie om kennis te maken met 
een van de vele TVB-vrijwilligers.

playbackshows georga-
niseerd, maar we bleven 
ook tot in de late uurtjes 
‘napraten’ over onze tennis 
wedstrijden”, zegt hij. 
Vrijwilligerswerk is voor 
hem niet nieuw, want Arie 
was al eens barcommissa-
ris. Begin vorig jaar pakte 
hij echter de rol van voor-
zitter van de ledenadminis-
tratie op. ,,Niet wetende 
dat het zo’n bewogen jaar 
zou worden”, blikt hij te-
rug. ,,De verwachting was 
dat ik een rustig eerste jaar 
zou beleven, maar dat liep 
geheel anders. We heb-
ben heel wat leden mogen 
verwelkomen. Ik kan daar-
om wel zeggen dat het 
voor mij zowel privé als bij 
TVB een bijzonder jaar is 
geweest. Met als klap op 
de vuurpijl de uitverkiezing 
tot club van het jaar!”

Onder de 
Spaanse zon
Vast niet iedereen weet dat 

TVB dusdanig modern is, 
dat de ledenadministratie 
niet alleen vanuit Barend-
recht wordt verricht. Ster-
ker nog, het gebeurt deels 
een heel stuk verderop. ,,In 
Spanje, om precies te zijn. 
Daar runnen we een boe-
tiekhotel”, vertelt Arie. Me-
nig TVB’er heeft hier al eens 
een bezoek gebracht. Dat 
leidde zelfs tot heuse ten-
nistrainingskampen. ,,Tja, 
als je een bed & breakfast 
wilt promoten, kun je dat 
het best bij de voorzitter 
doen, toch?” zegt Arie met 
een knipoog. ,,Daarom 
heb ik Leon van der Wilk 
en zijn mixed team uitge-
nodigd. Zij verbleven een 
lang weekend bij ons, wij 
organiseerden alles. Van 
vervoer tot tennisbanen 
en uiteraard onze goed 
met bier en wijn gevulde 
buitenbar. Zij hebben dit 
groots gedeeld op social 
media en dat werd weer 
opgepakt door andere 

teams. O ja, het werkt bo-
vendien, want ze zijn dat 
seizoen nog kampioen ge-
worden ook, haha!”

Purfica
Vanzelfsprekend zijn alle 
TVB’ers en lezers van deze 
krant van harte welkom om 
zelf eens te vertoeven on-
der de Spaanse zon. ,,Of 
je nu met een gezin komt 
of met een hele groep, wij 

kunnen maatwerk leveren. 
Wie meer informatie wil 
verkrijgen, kan mij altijd 
even mailen of bellen. Op 
de website www.purfica.
com is ook al een indruk 
te verkrijgen”, zegt Arie. 
Tot slot wil hij nog wel iets 
kwijt richting de leden: 
,,Geniet zoveel mogelijk 
van het spelletje, het is een 
van de leukste sporten die 
er zijn!”

Laddercompetitie TVB 
al jaren erg succesvol 
Een van de populairste competities binnen TVB is natuurlijk de ladder-
competitie. Geen gewaagde stelling, zeker niet in de wetenschap dat 
er 285 unieke deelnemers zijn en dat het aantal jaarlijks nog altijd 
groeit. Hiermee is TVB ongeëvenaard in de regio en daarbuiten! Op 
zoek naar een verklaring voor dit grote succes sprak de redactie met 
organisator Wim Peels.

Écht voor iedereen
De laddercompetitie is 
een interne clubcompetitie, 
speciaal voor TVB-leden. 
Alle senioren mogen hier-
aan deelnemen, ongeacht 
hun speelsterkte. ,,Dat is 
misschien wel de grootste 
kracht”, stelt Wim. ,,On-
danks het sterke recreatie-
ve karakter, biedt het voor 
de liefhebber op elk niveau 
toch voldoende competitie. 
Het plezier staat uiteraard 
voorop, maar je speelt 
wel échte wedstrijden.” 
Met ruim 383 inschrijvin-
gen – deelnemers kunnen 
op meerdere onderdelen 
inschrijven, zowel enkel, 
dubbel als mix – voorziet 
de door Reddy Keukens 
gesponsorde laddercom-
petitie duidelijk in een be-
hoefte. De animo is dus 
groot en dat zegt genoeg 
over het feit dat iedereen 
mee kan doen. ,, Onze 

vereniging kent 
een vrij grote 
groep men-
sen die graag 
r e g e l m a t i g 
tennist, dit is 
daarvoor een 
ideaal podi-
um. We raden 
nieuwe leden 

ook altijd bewust aan om 
deel te nemen. Je kunt zo 
in korte tijd namelijk veel 
andere leden leren kennen 
en de gezelligheid van de 
vereniging ervaren.”

Genieten van vol 
sportpark
Er komt uiteraard heel wat 
bij kijken om zo’n com-
petitie in goede banen te 
leiden. ,,Het vraagt om 
een strakke organisatie met 
veel communicatie”, weet 
Wim. Hij beleeft veel ple-
zier aan het organiseren, 
zeker als alles op rolletjes 
verloopt. ,,Als ik op een 
avond op het park ben en 
overal om me heen lad-
derpartijen gespeeld zie 
worden, dan geniet ik. Het 
geeft ook veel voldoening 
als leden een mailtje sturen 
waarin naast de uitslag 
ook een klein verslagje 
staat over hoe spannend 

en leuk de wedstrijd was. 
Ik vind het daarnaast bij-
zonder dat mensen zo 
regelmatig hun waarde-
ring voor mijn organisatie 

uitspreken, voor mij zeker 
een reden om dit te blijven 
doen. Maar het succes is 
vooral te danken aan het 
enthousiasme van de deel-

Clubkampioenschappen TVB 
zijn jaarlijks een feestje
Bij een actieve vereniging als TVB is altijd wat te doen. Maar dat neemt niet weg dat 
de jaarlijkse clubkampioenschappen toch wel tot de hoogtepunten van het jaar mogen 
worden gerekend. In 2020 tekenden Hans Visser en Monique Konings samen voor het 
eerst voor de organisatie. Hoe is dat verlopen in coronatijd? En wat kunnen we dit jaar 
verwachten? De redactie sprak hierover met de twee enthousiaste organisatoren.

Organisatie
Hans is een relatieve 
nieuwkomer in de tennis-
wereld, want hij werd 
samen met zijn zoon in 
2018 lid van TVB. Hij is in 
de organisatie gestapt om-
dat hij als vrijwilliger wilde 
bijdragen aan de vereni-
ging. ,,Direct een toernooi 
met meer dan 200 deelne-
mers organiseren was wel 
een sprong in het diepe”, 
bekent hij. ,,Alles was nog 
onbekend voor mij, dus ik 
had aanvankelijk best mijn 
bedenkingen. Dat veran-
derde toen ik hoorde dat 
Monique wilde helpen. Zij 
weet hoe de hazen lopen 
en dat heb je echt nodig.” 
Monique had niet alleen al 
eens hand- en spandien-
sten verricht tijdens de club-
kampioenschappen, ze zat 
ook het jaar daarvoor al in 
de organisatie. Bovendien 
is ze al sinds 1996 TVB-
lid, zodat ze de vereniging 

door en door kent. ,,Na-
dat Peter Snijders stopte 
als organisator stond er 
niet meteen een nieuwe 
vrijwilliger klaar. Ik vond 
het belangrijk dat de club-
kampioenschappen niet 
zouden stoppen en heb 
daarom samen met ande-
ren de schouders eronder 
gezet. Tijdens zo’n week 
zijn er wedstrijden in vele 
categorieën op verschillen-
de niveaus, gecombineerd 
met gezelligheid op de ter-
rassen en een feest. Onze 
recreatiecommissie zorgt 
de hele week voor lekkere 
hapjes.”

Uitdagend
Ze konden toen uiteraard 
nog niet vermoeden dat 
de coronaperikelen de uit-
daging nog groter zouden 
maken. De clubkampioen-
schappen moesten om te 
beginnen worden uitge-

steld naar augustus, terwijl 
er allerlei protocollen van-
uit de KNLTB en het bestuur 
gevolgd dienden te wor-
den. ,,Zo kon je alleen een 
drankje drinken aan de ta-
fel die gekoppeld werd 
aan het baannummer en 
speelden we op tijd. Het 
weer zat ook niet bepaald 
mee, we moesten deels uit-
wijken naar de hal. Maar 
niemand maakte daar een 
probleem van, iedereen 
was al blij dat het über-
haupt kon doorgaan”, kijkt 
Monique terug. Vanzelf-
sprekend mochten leden 
met verkoudheidsklachten 
of griepverschijnselen niet 
deelnemen. Daaraan werd 
volgens Hans goed gehoor 
gegeven. ,,In mijn bele-
ving zijn al onze leden op 
een eerlijke, verantwoor-
de manier met de regels 
omgegaan, zodat we de 
risico’s konden beperken. 

Niemand wilde het toer-
nooi in gevaar brengen, nu 
er eindelijk weer gespeeld 
kon worden. Voor dit jaar 
ligt de uitdaging vooral 
in het vinden van een ge-
schikte periode. We weten 
nu nog niet echt wat er met 
competities en regelgeving 
omtrent evenementen zal 
gebeuren. Aan de inzet 
van de vrijwilligers zal het 
niet liggen!” zegt hij.

Positieve vibe
Hans en Monique zijn 
eensgezind: het is leuk om 
de clubkampioenschappen 
te organiseren. ,,Omdat 
we het in groepsverband 
doen, valt de belasting 
mee. Wel is het altijd een 
intensieve periode, waar-
bij je veel clubgenoten be-
ter leert kennen. Ook die 
waar je niet wekelijks mee 
tennist. Vooral dat vind ik 
heel leuk”, zegt Monique. 
Hans merkte dat eveneens, 
hij heeft er veel leden door 
leren kennen. Tevens roemt 
hij de verenigingsspirit 
die zichtbaar werd tijdens 
de clubkampioenschap-
pen. ,,De banen stonden 
op een bepaald moment 
blank na een hoosbui. 
Onze planning viel letterlijk 
in het water, maar dan zet 
iedereen de schouders er-
onder en binnen een paar 
uur was de zaak weer 
rond. Er hing heel de week 
zo’n positieve ‘vibe’, dat is 
fantastisch.”

Clubhuis TVB heeft 
prachtige make-over 
gekregen
Het zal niemand zijn ontgaan dat het clubhuis van 
TVB een grondige metamorfose heeft doorgemaakt. 
De klusploeg heeft daar heel wat uurtjes werk inge-
stoken, maar het resultaat mag er zijn. Zo’n gezellige 
ruimte draagt natuurlijk enorm bij aan de wens om 
van TVB een tweede huis voor de leden te maken. 
Het ontwerp is volledig ontsproten aan het creatieve 
brein van Marlous van Wijnen. Zij vertelt aan de re-
dactie hoe zij op al die ideeën is gekomen.

Look and feel moet 
overeenkomen
Leuke bijkomstigheid is 
dat de 42-jarige Marlous 
zelf, na eerder getennist 
te hebben in Dordrecht en 
Rhoon, nu zo’n jaar lid is 
van TVB. Zo is ze ook be-
trokken geraakt bij het pro-
ject. ,,Tijdens een partijtje 
tennis met voorzitter Leon 
stelde hij mij enkele vragen 
over de uitstraling van het 
clubhuis. Daarbij nam ik 
de vrijheid om vanuit mijn 
professie als eigenaar van 
een full-service conceptbu-
reau mijn eerlijke mening 

te geven. Ik vond namelijk 
dat de ‘look and feel’ niet 
strookte met de visie van 
TVB, om er vervolgens aan 
toe te voegen dat ik hem 
zou kunnen helpen bij een 
transformatie. Hij nodigde 
mij uit om een concept te 
presenteren en daarover 
was het bestuur zo enthou-
siast, dat de ideeën verder 
uitgewerkt mochten wor-
den”, vertelt ze. Marlous 
had daarbij een heldere vi-
sie voor ogen: verbinding. 
,,Voor mij staat TVB voor 
het verbinden van mensen. 
Aan sport, maar met name 

aan en voor elkaar. Net als 
thuis! Dat gevoel moet je 
bijna kunnen ‘aanraken’, 
zodat je echt onderdeel 
van de omgeving bent. In 
vakjargon noem ik dat het 
koppelen van het DNA 
van de opdrachtgever aan 
de guestexperience van de 
gebruiker.”

Grondige 
make-over
Marlous leverde geen half 
werk, want de bezem ging 
volledig door de ruimte. 
Van clubhuis tot terras en 
Ibizaplein. ,,De mooie, 

taupekleurige basis van het 
clubhuis vormde een prima 
uitgangspunt. De indeling, 
routing en afzetruimte wa-
ren echter niet handig. 
Daarom besloten we om 
de bar met anderhalve 
meter te verlengen en de 
functies anders te positi-
oneren. Dat creëert meer 
duidelijkheid over wat je 
aan welke kant van de bar 
kunt bestellen”, legt ze uit. 
Verder werd aan de zijkant 
een raam bijgeplaatst, is 
er overal nieuwe verlich-
ting aangebracht en zijn 
er gave, nieuwe stoelen 
en frisse, leuke accessoires 
toegevoegd. ,,Alle tafels 

zijn bovendien opnieuw 
geschilderd. De jeugd is 
evenmin vergeten. Voor 
hen is een eigen ‘play-
ground’ gemaakt, waar ze 
zich kunnen terugtrekken.”

Gepaste trots
Wie het resultaat ziet, zal 
begrijpen dat Marlous 
erg trots is op het nieuwe 
clubhuis. ,,Geweldig dat 
ik deze mooie opdracht 
heb gekregen, want ik 
tennis al sinds mijn vierde 
en promoot graag duur-
zaamheid, sporten en 
gezondheid. Zoals mijn 
achternaam verklapt, is 
een gezellig wijntje tijdens 

het ‘après’ tennis voor mij 
ook een belangrijke so-
ciale factor”, zegt ze met 
een knipoog. Tot besluit 
wil ze haar waardering 
uitspreken voor de vrijwil-
ligers die de verbouwing 
mogelijk maakten. ,,Wát 
een vakmensen met een 
ongelofelijke inzet. Fan-
tastisch ook dat zij streven 
naar ‘top’, zodat de neu-
zen voortdurend dezelfde 
kant opstonden. Daarom 
wil ik Harry, die ‘zijn man-
nen’ zo goed aanstuurde, 
het klusteam én het bestuur 
hartelijk bedanken!”

Bijzondere start
De 58-jarige Arie is al ge-
ruime tijd lid van TVB. Zijn 
naam is al vanaf 1994 te-
rug te vinden in het leden-
bestand, niet geheel toeval-
lig het jaar waarin hij naar 
Barendrecht verhuisde. Hij 
heeft het er nog steeds pri-
ma naar zijn zin en roemt 
de leuke dynamiek tussen 
de oude en nieuwe leden, 

maar ook het bekwame, 
gezellige bestuur. ,,Ik heb 
veel leuks meegemaakt 
bij TVB. Bijvoorbeeld de 
husselavonden die ik op 
donderdagavonden voor 
een grote vriendengroep 
in het leven had geroepen. 
Ook de zaterdagavonden 
na de tenniscompetitie mo-
gen niet onvermeld blijven. 
Daar zijn onder andere 

nemers, hoor. Het leukste 
van de laddercompetitie is 
in mijn ogen dat je mensen 
in staat stelt om lekker spor-
tief bezig te zijn, wedstrijd-
jes te spelen en met heel 
veel plezier toch een com-
petitief element te hebben. 
Dat enthousiasme brengen 
zij weer over, waardoor 
de toestroom jaarlijks groot 
is.”

Gezellige 
slotavond
Ieder seizoen wordt de lad-
dercompetitie afgesloten 
met een gezellige avond 
met leuke tennispartijen, 
muziek en een hapje en 

drankje. Ook vindt dan tra-
ditioneel de prijsuitreiking 
plaats, waarbij niet alleen 
de kampioen wordt gehul-
digd, maar ook degene 
die de meeste punten heeft 
gehaald. Zo kan iedereen 
in elk onderdeel een win-
naar zijn. Er is al een edi-
tie geweest met een kleine 
honderd aanwezigen, een 
mooie beloning voor de 
inspanningen. ,,Bovenal 
is het echter een gezellige 
feestavond, kenmerkend 
voor TVB. Het maakt het 
seizoen echt af, dus ik 
hoop van harte dat de slo-
tavond in 2021 door kan 
gaan!” sluit Wim af.



26 27BB26 27BB

Unieke oplossingen

speciaal voor u 

ontwikkeld.

ONTWERPEN

www.mikkers-sc.nl      •      info@mikkers-sc.nl      •      0180 - 43 04 44

Samen kijken we naar uw

wensen en ideeën. Dit kan 

met of zonder architect. Op

basis daarvan tekenen we uw

ideeën uit en worden er

concrete ontwerpen van

gemaakt, zodat uw wensen en

ideeën gerealiseerd zullen

worden.

CONSTRUCTIEVE

BEREKENING

Zodra u tevreden bent over

het ontwerp, gaan wij over tot

het constructief berekenen.

Zo kunnen we er zeker van

zijn dat de ontwerpen veilig

en functioneel zijn. Dit is ook
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VERVAARDIGEN
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Hét metaalbewerkingsbedrijf 

van Zuid-Holland

Wij maken special contructions naar ieders
wens. Voor zowel particulieren als
bedrijven. Van hekwerken tot constructies
en meubilair. Of dit nu via een architect is
of een eigen ontwerp. Benieuwd? Neem
een kijkje op www.mikkers-sc.nl voor
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Sander Mikkers over 
sponsoring bij TVB
Zoals elke vereniging kan ook TVB de hulp van sponsoren goed ge-
bruiken. Daarover heeft de club niets te klagen, want een groot aan-
tal bedrijven heeft zich als sponsor aan TVB verbonden. Een mooi 
voorbeeld is Mikkers Special Constructions. Het metaalbewerkings-
bedrijf is goed zichtbaar op de diverse doeken op het sportpark.

Eigenaar Sander Mikkers 
(43) begon het bedrijf ruim 
25 jaar geleden met zijn 
ouders. Nadat een vriend 
min of meer voor de grap 
had gevraagd of Sander 
en zijn vader niet een spe-
ciaal hek voor hem konden 
produceren, gingen zij aan 

de slag. Zonder ervaring, 
maar vol enthousiasme. 
Het resultaat viel dusdanig 
in de smaak, dat het balle-
tje begon te rollen. Vanaf 
dat moment is het Sanders 
drijfveer om klanten blij te 
maken met mooie resulta-
ten en te blijven werken 

aan vernieuwingen. Dat 
doet hij inmiddels met een 
compleet team van onder 
meer lassers, bankwer-
kers, constructiebankwer-
kers, technische monteurs, 
tekenaars en ontwerpers. 
Daarom is Mikkers met 
recht een specialist in staal-

constructies en metaalbe-
werking te noemen! 

Speciaal voor deze krant 
stelde de redactie enkele 
vragen aan Sander.

Sander, sinds wanneer 
ben je sponsor van TVB?
,,In 2016 hebben wij voor 
het eerst een bijdrage gele-
verd in de vorm van spon-
soring van het open toer-
nooi. Daarna hadden we 
de smaak te pakken en zijn 
niet meer gestopt. Sterker 
nog, in de loop der jaren 
hebben we dit alleen maar 
uitgebreid. Zo hebben we 
vorig jaar in de zomer nog 
zes nieuwe doeken laten 
plaatsen.”

Waarom ben je eigenlijk 
sponsor bij TVB 
geworden? 
,,Eerst waren we lid van 
een andere vereniging. 
Daar voelden we ons ech-
ter niet meer zo op onze 
plek. Bij TVB is dat wel het 
geval. Mooie bijkomstig-
heid is dat de club voor 
ons om de hoek ligt, want 
we komen zelf uit Barend-
recht!”

Waar staat TVB voor in
 jouw beleving?
,,Ik zie TVB als een mooie, 
vrolijke en actieve club. Er 
zijn veel vriendelijke, ge-
zellige mensen te vinden, 

maar ook veel enthousias-
te sporters. Recent is TVB 
door de bond uitgeroepen 
tot dé tennisvereniging van 
Nederland. Ook kreeg 
de tennisleraar een onder-
scheiding als beste tennis-
leraar. Dat spreekt voor 
zich, toch? Daar valt in 
mijn ogen niks aan toe te 
voegen!”

Wat zijn je ambities als 
sponsor naar TVB toe voor 
komend jaar?
,,Het is mijn ambitie om 
volgend jaar, net als twee 
jaar geleden, weer een 
mooi open toernooi op te 
zetten. Met dezelfde in-
steek als twee jaar terug. 
Waarbij we hopelijk weer 
gezond kunnen sporten 
met elkaar, zonder beper-
kingen.”

Wil je tot slot nog iets kwijt 
aan de TVB-leden? 
,,Jazeker. Wij hopen dat 
iedereen naar goede 
gezondheid deze co-
ronapandemie is doorge-
komen, zodat we er een 
gezond, nieuw seizoen 
van kunnen maken boorde-
vol tennismomenten!”

Erelid Harry Spermon nog altijd 
enorm actief binnen TVB
Als één persoon niet mag ontbreken in deze jubileumkrant van TVB, dan is het wel Harry 
Spermon. Hij is al sinds begin jaren tachtig actief binnen de vereniging en heeft gedu-
rende die tijd zijn sporen ruimschoots verdiend. Het leverde hem zelfs meer dan verdiend 
het erelidmaatschap op. Ook nu is Harry als coördinator van de klusploeg nog dagelijks 
aanwezig bij TVB. ,,Thuis zitten is niets voor mij”, zegt hij daar zelf over in een gesprek 
met de redactie.

Het klusteam
Onlangs heeft het klusteam 
zich bijvoorbeeld nog flink 
ingespannen om de ver-
bouwing van het clubhuis 
te realiseren. Harry is, 
verdeeld over twee perio-
den, al bijna twintig jaar 
betrokken bij deze voor 
de vereniging onmisbare 
groep mannen. Nadat hij 
in 2009 in de VUT ging, 
heeft hij zich opgeworpen 
als roerganger. ,,Inmiddels 
hebben we een leuk team 
verzameld van zo’n negen 
man met een gemiddelde 
leeftijd van 73 jaar. We 
voeren diverse klussen uit, 
binnen én buiten. Ik zeg 
wel eens dat we bijna een 
aannemersbedrijf zijn ge-
worden”, zegt Harry met 
een knipoog. Er is dan ook 
altijd wat te doen. Van het 
assisteren van de grounds-
man bij het onderhoud van 
de banen tot het in goede 
staat houden van het com-
plete sportpark. Hier vallen 
ook de voor leden vaak on-
zichtbare werkzaamheden 
onder, zoals het vervangen 
van kapotte lampen. 

Harry klust zelf mee, maar 
is er ook om de werkzaam-
heden te coördineren en 
het team te motiveren. Hij 
steekt er zo’n 20 tot 25 uur 
per week in. ,,Maar dat is 
niet erg. Het is leuk om te 
doen. Die gedachte leeft 
bij alle leden van de klus-
ploeg, hoor. Je bent gezel-
lig onder elkaar, beweegt 
en komt in de buitenlucht. 
Dat is nog gezond ook! 
Vaak heb ik vooraf een 
idee in mijn hoofd wat er 
moet gebeuren, van daar-
uit verdeel ik dan de taken. 
Uiteraard let ik daarbij 
op ieders voorkeur, zodat 
iedereen vooral dingen 
doet die ze leuk vinden en 
goed kunnen”, licht hij toe. 
De vereniging plukt er de 

vruchten van, want de gou-
den handen van het klus-
team besparen veel geld. 

Ruime staat van 
dienst
Het is lang niet het enige 
dat Harry bij TVB heeft 
gedaan. En dat terwijl hij 
van huis uit eigenlijk een 
voetballer is en pas later 
is gaan tennissen. Dat was 
in 1983. Hij herinnert zich 
nog goed dat het er offici-
eel aan toeging, want een 
ander lid moest hem voor-
dragen. ,,Terwijl ik toen 
eigenlijk al een jaar actief 
was als voorzitter van de 
commissie Accommodatie 
en Eigendommen, die een 
groot aantal had in de rea-
lisatie van de eerste baan-
verlichting”, glimlacht hij. 
Het was de start van een 
brede loopbaan binnen 
TVB. Zo was Harry ook 
nog voorzitter van de Tech-
nische Commissie, jeugd-
voorzitter, betrokken bij 
het opzetten van de spon-
soring, enthousiast lid van 
de feestcommissie en bijna 
twintig jaar lang met een 
groep andere vrijwilligers 
verantwoordelijk voor de 
clubkampioenschappen. 
,,Ik doe nu eenmaal niet 
graag iets voor slechts één 
jaar. In mijn ogen moet je 
een rol langer invullen, zo-
dat je de ins en outs kent”, 
zegt hij daarover.

Mooie 
herinneringen
Een gesprek over TVB met 
Harry is een belevenis op 
zich. Moeiteloos schudt hij 
de ene na de andere anek-
dote uit het rijke verleden 
van de club uit de mouw. 
Zo blikt hij terug op het 
A-toernooi dat TVB tussen 
1988 en 1993 organi-
seerde. ,,Dat was een hele 
happening! We lieten tri-
bunes bouwen rond baan 
1 en 2. En er was een 
spectaculaire opening met 
parachutisten, dat zal ik 
nooit vergeten. Zulke din-
gen zijn de krenten in de 
pap, omdat je ze niet ver-
wacht. Dat vind ik leuk”, 
zegt hij, om meteen met 
een ander voorbeeld op 

de proppen te komen. De 
ijsbaan, die in 2013 werd 
gerealiseerd bij het terrein 
van TVB. De club haalde 
er zelfs de landelijke pers 
mee. Ruim 10.000 bezoe-
kers bonden de schaatsen 
onder en beleefden veel 
ijsplezier op de baan van 
de tennisvereniging. Terwijl 
hij het vertelt, verschijnt op-
nieuw een brede lach op 
Harry’s gezicht. ,,Dat was 
echt wel een van de leuk-
ste dingen in de afgelopen 
veertig jaar. Ik stond in die 
tijd bekend als de ijsmees-
ter van Barendrecht. Prach-
tig toch? En wat te denken 
van de viswedstrijd voor de 
kinderen in de sloot naast 
het sportpark. De winnaar 
kreeg een goudvis!”

Clubkampioen-
schappen
Natuurlijk mogen ook de 
clubkampioenschappen 
niet onvermeld blijven. Ze-
ventien jaar lang zat Harry 
met zes andere enthousias-
telingen, waaronder zijn 
vrouw, in de organisatie. 
Ze pakten de zaken gron-
dig aan. ,,Drie weken 
lang zaten we hier. Eerst 
een week voorbereiding, 
daarna twee weken wed-
strijden. Na het werk gin-
gen we meteen door naar 
de club en dan bleven 
we vaak hangen tot één 
of twee uur ’s nachts. Met 
de kaartenbak erbij, rond 
tienen kwam de wijn op ta-
fel. Andere leden kookten 
voor ons, omdat we daar 
zelf geen tijd voor hadden. 
Tekenend voor het clubge-
voel”, vindt Harry. 

Hij is daarnaast al 37 jaar 
betrokken bij de donder-
dagavondgroep, waarbij 
zo’n 40 leden actief zijn. 
Dat hij in 2014 werd uit-
geroepen tot erelid zal 
vast niemand verbazen. 
De onderscheiding maakt 
hem trots, net als het feit 
dat hij door de koning is 
benoemd tot lid van Oran-
je Nassau. Uren zou hij er 
nog over kunnen vertellen, 
maar de volgende klus 
wacht. Bij TVB is immers 
altijd iets te doen!
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