
Jaarverslag 2018 ATC ’t Veldje 
 
 
2018 Alweer het 5e tennisjaar op onze accommodatie.  
 
Aantal leden begin van het seizoen: 138 
Aantal leden eind van het seizoen:  153 
 
Jeugd 
 
We hebben weer een actief en sportief jaar achter de rug met een stabiel aantal jeugdleden. 
 
Competitie 2018 
We hebben dit voorjaar meegespeeld in de diverse competities met 5 teams: 1 x rood, 1 x 
oranje, 2 x groen en 1 x team geel jongens. Omdat Bergambacht geen team had voor een 
tweetal jongens hebben zij meegespeeld in het team geel, jongens. 
 
In het najaar hebben we meegedaan met slechts 2 teams: 1 x oranje en 1 x geel mix. 
Omdat er voor een 3tal kids geen team gevormd kon worden hebben zij competitie gespeeld 
bij TC’73 in Groot Ammers, waar zij kampioen zijn geworden. 
De competitie voor de jeugd werd wederom gecoördineerd door Maaike en Gerard. 
 
Ook in 2018 hebben Gerard een Maaike lessen verzorgd voor de allerkleinsten. Een 5-tal 
kinderen hebben hier aan meegedaan. 
 
De lessen werden dit jaar uitgevoerd door de tennisschool van Luc Tigu. Voor de jeugd 
waren er een tweetal leraren inzetbaar te weten: John en Luc. 
 
Ook het ouder-kind toernooi was dit jaar wederom goed bezet. Na een gezamenlijke 
warming up, kon de strijd beginnen. 
 
Tot slot heeft de tennisschool op ons park een tweedaags tenniskamp georganiseerd in de  
eerste week van de zomervakantie. Er deden 30 kinderen mee, ook vanuit Lopik en  
Bergambacht. Een groot succes en dit wordt in 2019 weer georganiseerd. 
 
 
Clubkampioenschappen 2018 
In 2018 werden er clubkampioenschappen gespeeld in diverse onderdelen: oranje, groen en 
geel. 
Clubkampioenen 2018: Enkel oranje werd gewonnen door Twan, dubbel oranje Twan en 
Lynn, de enkel groen door Maarten, enkel geel jongens Damian, enkel geel meisjes Roos, 
dubbel geel meisjes (+ 1 mix dubbel) door Roos / Liza, dubbel geel jongens Timo en Damian. 
 
Open jeugd toernooi 2018 
Ook dit jaar hebben we dit toernooi weer mogen organiseren. Een fantastische week met 
veel enthousiaste jeugd. Door dit enthousiasme gaan we er vanuit dat we dit toernooi ook 
volgend jaar weer kunnen organiseren, wij zien het als en aanwinst voor de vereniging. 



Als aanvulling op dit evenement hebben we in samenwerking met 3 andere verenigingen 
(Ouderkerk, Lekkerkerk en Langeland) het Krimpenerwaard Jeugd Masters bij ons op de 
verenging mogen organiseren. De kinderen die de meeste punten wisten te behalen door 
deelname en overwinningen aan tenminste 3 open jeugdtoernooien mochten in dit 
überfinale weekend met elkaar de strijd aan gaan, de winnaar van dit toernooi mag zich een 
jaar lang kampioen van de Krimpenerwaard noemen. 
 
Afsluiting 
We hebben ons seizoen met een zeer grote opkomst gezamenlijk afgesloten met een uurtje 
tennis, een quiz en disco. Het werd een gezellige avond. 
 
We hopen ook volgend jaar weer te mogen rekenen op het enthousiasme van alle kinderen, 
want alleen dan kunnen we er met elkaar weer een fantastisch jaar van maken. 
 
 
KNLTB Competitie Senioren: 
Ook dit jaar deden er 6 teams in de voorjaarscompetitie mee welke spannend was tot op de 
laatste speelronde want er konden 3 teams kampioen worden. 
Uiteindelijk zijn er 2 teams kampioen geworden. 
  
ATC1 Team Cornelie (mix hoofdklasse) vr: 4e 
ATC2 Team Sven (mix 3e klasse) vr: 8e 
ATC1 Team Sander (heren 2e klasse) vr: 2e 
ATC2 Team Carola (mix 5e klasse) za: 1e 
ATC1 Team Arjan (mix 3e klasse) za: 1e 
ATC1 Team Jeugd 10-14 (jongens 2e klasse) zo: 7e 
  
De uitslagen van de 6 teams die meespeelden in de najaarscompetitie 2018 zijn: 
  
ATC1 Team Sandra (mix 1e klasse) vr: 3e 
ATC2 Team Priscilla (mix 3e klasse) vr: 4e 
ATC1 Team Sander (heren 2e klasse) vr: 2e 
ATC1 Team Carola (mix 3e klasse) za: 2e 
ATC1 Team Jens (mix 3e klasse) zo: 1e 
ATC1 Team Jeugd 10-14 (mix 2e klasse) zo: 6e 
  
Nogmaals van harte gefeliciteerd Team Arjan, Carola en Jens met het kampioenschap!! 
Rest van de teams ook gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Voor een kleine vereniging 
een goed resultaat! 
  
 
Open toernooi: 
Jubileumjaar, het 5e jaar dat het opentoernooi is georganiseerd. 
Wederom moest de inschrijving vroegtijdig dicht gezet worden om alle wedstrijden op een 
gezonde manier te kunnen plannen en het toernooi vlekkeloos te kunnen laten verlopen. 
Een aantal ATC’ers hebben zich door de lijsten heen gevochten en een plaats in de finale 
verworven. Helaas waren de deelnemers uit omliggende verengingen te sterk en was er 
geen 1e plaats voor ATC ’t Veldje dit jaar. 



Dat wij al 5 jaar een succesvol toernooi hebben is te danken aan alle vrijwilligers die zich met 
volle passie inzetten om het toernooi succesvol te maken. 
Denk hierbij aan het feest comité, keukenploeg, baandienst, bardienst, baanonderhoud, 
nieuwsbrief en natuurlijk de toernooiorganisatie. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden 
maar dit toernooi is niet mogelijk zonder alle vrijwillige hulp en wij vertrouwen erop dat wij 
ook dit jaar in wk27 weer op jullie hulp mogen rekenen. 
 
 
De senioren clubkampioenschappen 
 
De Enkel en mixclubkampioenschappen gespeeld in de periode eind mei en de eerste weken 
van juni hebben als kampioenen opgeleverd in de categorieën: 
DE) Maaike van Leyenhorst 
HE) Henco van Veen 
DD) Maaike van Leyenhorst en Gerda Verheij 
HD) Jens Uithol en Robbin de Vos 
 
En bij de dubbelkampioenschappen, gespeeld in de periode eind augustus begin september 
zijn de kampioenen in de categorie:  
GD) Erik Fredrikze en Henriette Zwijnenburg 
 
Het echtparentoernooi is vanwege het slechte weer afgelast. Ook de poging om dit 
echtparentoernooi te verplaatsen is helaas niet doorgegaan. Dit jaar staat deze weer op de 
kalender en zal bij voldoende aanmeldingen en goed weer wederom georganiseerd worden. 
 
Dit jaar is er wederom door ATC ’t Veldje een vrijwilligers BBQ georganiseerd voor de 
vrijwilligers van ATC ’t Veldje om deze te bedanken voor hun inzet in 2018. 
  
In 2015 zijn de plannen ontstaan om voor de jeugd een minibaan te realiseren. 
Mede door donaties, inzet van vrijwilligers, opbrengst Ladies Day en een bijdrage van ATC ’t 
Veldje wordt deze minibaan in maart 2019 geopend. 
 
 
 
 
 
 
Aldus opgemaakt dd. 18 januari 2019 door de secretaris, Henriette Zwijnenburg 


