
Jaarverslag 2017: Technische Commissie 
Samenstelling Commissie 
 
Ten opzichte van 2016 is er één wijziging geweest. Begin 2017 heeft Nico Ammerlaan aangegeven 
niet langer beschikbaar te zijn voor de technische commissie. Zijn plek binnen de technische 
commissie is niet opgevuld. 
 
Per 31 december heeft de commissie dan ook de volgende samenstelling: 
 
Ronald Enthoven Voorzitter 
Carla Berkman  Secretaris 
Bonno Harmsen Coördinator Competitie 
Nancy Detiger  Coördinator Prestatief tennis 
Ageeth van Dijk  werkgroep Competitie 
Corrie van der Horst werkgroep Competitie 
 
De functie van ‘coördinator toernooien’ is nog vacant. 
 
Algemeen 
 
Voor de vereniging stond dit jaar vooral in het teken van de renovatie van het tennispark. Voor de 
technische commissie betekende dit wat uitdagingen voor wat betreft de activiteitenkalender. 
Uiteindelijk zijn het KP Holland Thuisblijverstoernooi en het Vandenende Open Jeugdtoernooi dit jaar 
niet georganiseerd, maar zijn ze voor 2018 wel weer op de kalender opgenomen. 
Op beleidsmatig vlak is verder invulling gegeven aan het beleid rondom prestatief tennis, zoals dat in 
het beleidsplan 2015-2019 staat beschreven. 
 
KNLTB voorjaarscompetitie 
 
Aan deze competitie hebben in totaal 61 teams, waaronder 5 jeugdteams, deelgenomen. Hiermee is 
deze competitie zeer populair en zijn er gezien de baancapaciteit weinig tot geen groeimogelijkheden 
meer. Naast de gezelligheid, die deze competitie met zich meebrengt, zijn er ook uitstekende 
prestaties geleverd. Hieronder zullen per competitiedag de in het oog springende resultaten worden 
benoemd. 
 
Zondag 
Aan de landelijke voorjaarscompetitie deden 17 teams, waaronder 3 jeugdteams, mee. Uiteindelijk 
wisten twee teams de competitie te eindigen als kampioen. Allereerst was het de eer aan dames 2, 
die kampioen werd in de 3e klasse. Daarnaast wist ook heren 5 het kampioenschap in de wacht te 
slepen in de 7e klasse.  
De prestatieve teams hadden dit jaar als doel om zich te handhaven in hun klasse, waarin beide 
teams wisten te slagen. Dames 1 werd in hun eerste jaar in de hoofdklasse uiteindelijk 5e. Mix 1 werd 
knap 3e in de 5e klasse. 
 
 
Zaterdag 
In de districtscompetitie op zaterdag mochten zich twee teams kronen als kampioen. Zowel dames 3 
als het 2e jeugdteam wisten de titel in de wacht te slepen. In totaal deden er 18 teams mee aan deze 
competitie. 
 



Vrijdag 
Op vrijdagavond hebben 6 teams meegedaan aan de competitie. Zowel dames 1 als dames 2 
mochten na afloop van de competitie de champagne ontkurken om het kampioenschap te vieren. 
 
Dinsdag 
Van de 9 teams die namens onze vereniging aan deze competitie deelname wist dames 7 het 
kampioenschap in de wacht te slepen. 
 
Donderdag 
Op deze speeldag deden 11 teams mee aan de competitie. Van deze teams wist uiteindelijk dames 3 
bovenaan te eindigen in hun poule.  
 
 
KNLTB najaarscompetitie 
 
In de maanden september en oktober hebben 24 teams van ’t Loo meegedaan aan de KNLTB 
najaarscompetitie. De senioren speelden op donderdag, vrijdag en zaterdag, terwijl de junioren op 
zondag actief waren. 
Uiteindelijk wisten maar liefst 5 teams het kampioenschap in de wacht te slepen. Op donderdag 
mocht dames 1 de champagne ontkurken. Op zaterdag was deze eer aan dames 2, heren 1 en heren 
2. Op zondag eindigde het 2e mixteam t/m 17 jaar bovenaan in hun competitie. 
 
Clubkampioenschappen dubbel 
 
Van 6 tot en met 23 juni werden de clubkampioenschappen dubbel georganiseerd. Dit jaar kende het 
toernooi in Rijk Zwaan een nieuwe hoofdsponsor. Met 457 deelnemers zat het toernooi ook dit jaar 
weer goed vol. Dit jaar werd met succes een splitsing van de categorie 7 in een A- en B-poule 
geïntroduceerd, waardoor het toernooi wat beter planbaar was voor de organisatie. Hieronder een 
overzicht van alle clubkampioenen dubbel. 
 
Dames (speelsterkte 2 t/m 5):  Natasja de Bruin / Sabine Donk 
Dames (speelsterkte 6):  Lenny van Os / Karin Vos 
Dames (speelsterkte 7A): Linda van den Berg / Priscilla van der Krogt 
Dames (speelsterkte 7B): Monique Brehm / Janine Neijssel 
Dames (speelsterkte 8):  Sandra Noordermeer / Angelique van der Sande 
Dames (speelsterkte 9):  Liesbeth van Beurden / Astrid Bosman 
Dames 45+ (speelsterkte 7/8):  Marja van der Knaap / Marijke van der Meer 
 
Heren (speelsterkte 2 t/m 5):  Stefan Harmsen / Ben Wolf 
Heren (speelsterkte 6):  Erwin Beek / Ruben Tomeij 
Heren (speelsterkte 7A): Jaap-Jan Kuyvenhoven / Thom Kuyvenhoven 
Heren (speelsterkte 7B): Marco Bentvelzen / Andre Steentjes 
Heren (speelsterkte 8):   Pim van Geest / Tim Prins 
Heren 45+ (speelsterkte 7/8):  Wim Hanemaaijer / Huib van Horssen 
 
Clubkampioenschappen single & mix 
 
Door de renovatie van het tennispark moest het toernooi met enkele speeldagen ingekort worden. 
Hierdoor waren er wat maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de finales op vrijdag 15 
september gespeeld konden worden.  
In totaal streden 398 deelnemers in verschillende categorieën om de titel van clubkampioen in de 
single en de mix. Hieruit kwamen de volgende winnaars: 



 
Single 
Dames (speelsterkte 2 t/m 5): Sabine Donk 
Dames (speelsterkte 6):  Maria van den Berg 
Dames (speelsterkte 7):  Anita de Jong- Van Paassen 
Dames (speelsterkte 8):  Patricia Boers 
Dames 45+ (speelsterkte 7): Maria de Boer 
 
Heren (speelsterkte 2 t/m 5): Jurren van Vondelen 
Heren (speelsterkte 6):  Johan van Paassen 
Heren (speelsterkte 7):  Gert-Jan Tamerus 
Heren (speelsterkte 8 ):  Wibo Valstar 
Heren 45+ (speelsterkte 7): Bonno Harmsen 
 
Mix 
Speelsterkte 2 t/m 5:  Natasja de Bruin / Ronald Enthoven 
Speelsterkte 6:   Lucienne Verbeek / Koert Touw 
Speelsterkte 7A:  Renata de Haas / Peter Dijkhuizen 
Speelsterkte 7B:  Marjolein Dekker / Vincent van Roon 
Speelsterkte 8 en 9:  Marleen Louwers / Edwin Bakelaar 
 
45+ (speelsterkte 4 t/m 6): Lenny van Os / Sander Verbeek 
45+ (speelsterkte 7 en 8): Wil Bongaards / Rinus van der Gaag 
 
’t Loo Open 
 
Het jaarlijkse open toernooi van onze vereniging stond dit jaar voor het eerst onder leiding van Frenk 
van den Berg. Ook dit jaar werd het toernooi weer een groot succes met in totaal 521 deelnemers. 
Hiermee was het weer één van de populairste toernooien van de regio. Net als vorig jaar zorgde 
Jurren van Vondelen voor Liers succes door de hoogste categorie bij de heren op z’n naam te 
schrijven. 
 
Overige evenementen 
 
Begin april werd het zomerseizoen geopend met een openingstoernooi. In de vorm van een 
invitatietoernooi met als thema de Ierse feestdag ‘St. Patick’s Day’ werd het nieuwe seizoen met een 
hoop gezelligheid ingeluid. 
 
Door de renovatie van de banen werd de Ladiesday eenmalig verplaatst naar een dag voor de 
zomervakantie. Op 29 juni deden 36 koppels mee aan dit gezellige toernooi. 
 
Gedurende het hele jaar werd op donderdagavond een clubactiviteit georganiseerd. In het 
zomerseizoen werd buiten de zomervakantie en de clubkampioenschappen om roll in georganiseerd. 
In de winterperiode wordt de donderdagavond ingevuld door de wintercompetitie. Beide 
evenementen zijn ook dit jaar met een aanzienlijke deelname succesvol.  


