
 

Geachte Tiollers,  

Hij is er weer: de langverwachte en veelgeprezen nieuwsbrief van de mooiste 

tennisvereniging van Zuidhorn en aangrenzende dorpen en buitenwijken. Na 

een (te) lange pauze zonder nieuws en zonder al te veel tennis, proberen we de 

draad weer op te pakken als nooit tevoren. En ziehier het eerste resultaat!   

In deze nieuwsbrief vertellen we alles wat jullie gemist hebben of wat in ieder 

geval al gebeurd is. Maar niet getreurd, want er is ook volop aandacht voor vele 

zaken die nog komen gaan. Voor de terugkijker en de vooruitkijker: voor ieder 

wat wils! 

 

Tips voor de redactie doen we in principe niet aan, maar voor TIOL-leden 

maken we graag een uitzondering. Rectificaties doen we in principe ook niet 

aan en aan dat principe houden we vast. 

 

Namens de gehele redactie wensen wij jullie veel leesplezier met deze 

nieuwsbrief en nog meer tennisplezier in de periode tussen deze en volgende 

nieuwsbrief.  

 

Voorjaarscompetitie  

 

Hij staat weer op de stoep. De eerste krachtmeting der krachtmetingen van het jaar 

in lichaam-racket-bal-net-lijnen beheersing: de voorjaarscompetitie van het Noorden.  

 

Ook dit voorjaar doet TIOL weer mee met 1 team op de dinsdagavond, maar liefst 6 

teams op de vrijdagavond, 6 teams op de zaterdag en 3 jeugdteams op de zondag. 

Wij wensen alle teams succes, maar bovenal veel plezier. En veel punten.  

 

Heb je je niet ingeschreven voor de competitie, kom dan gerust eens kijken en een 

welgemeende HUP TIOL schreeuwen, genietend van een koud biertje, een lauw 

rood wijntje, of een gloedhete koffie of thee. En wellicht raak je zo geïnspireerd door 

de gezelligheid, dat je volgende competitie ook meedoet. Of niet. Kijk maar. Je bent 

in ieder geval van harte welkom om de competitiesfeer te komen proeven.  

   

 



Bekijk het speelschema van TIOL teams  

 

  

Landenfeest  

 

Zaterdag 26 maart heeft de recreatiecommissie weer toegeslagen. Na twee jaar 

kon er ein-de-lijk weer eens een (officieel) feestje georganiseerd worden. Met 

het thema ‘Landen’ in het vooruitzicht konden alle TIOL-leden zich verheugen 

en aanmelden voor een avond vol tennis en gezelligheid. Uiteindelijk hebben 

zo’n vijfentwintig personen zich hiervoor aangemeld. Een mooie oogst die voor 

lachende gezichten bij de organisatie zorgde. Maar wie bedenkt dat er dus circa 

tweehonderdvijfenzeventig leden niet op kwamen draven, ziet onwillekeurig dat 

er nog enige ruimte is voor uitbreiding van deelnemers aan de feestvreugde. 

Het volgende feestje is het Midzomernachttoernooi en daarvoor kunnen jullie je 

nu al opgeven bij de recreatiecommissie. Mail naar: recreatiecommissie@tiol.nl! 

 

Terug naar 26 maart jongstleden: het was weer ouderwets gezellig. Nadat ze 

https://mijnknltb.toernooi.nl/league/447236F8-4381-4B98-9E59-825C3B518199/club/1352
mailto:recreatiecommissie@tiol.nl


 

hun sportieve buikjes al rond gegeten hadden met wereldse gerechten als 

hutspot, boerenkool en zuurkool, streden de enthousiaste nieuwkomers en 

fanatieke oudgedienden in landenteams om de hoofdprijs. Er werd getennist 

alsof het een lieve lust was. En dat was het ook. Alles kwam voorbij: smashes, 

lobjes, afzwaaiers, aces, tirades, valsspelerij, viezelevozelen, mistflarden, 

breaks en winners. Na vijf sessies van 45 minuten tennis kroonde ultieme 

angstgegner Portugal zich tot Europees kampioen van Zuidhorn. Een rondje 

van de zaak en een luid applaus viel hen ten deel en menigeen was tot tranen 

toe geroerd. 

 

Het feest zette zich ondanks en dankzij het afgesloten toernooi onverminderd 

voort tot, naar verluidt, de kleine uurtjes. De muziek was volgens oplettende 

Briltillers tot in de wijde omgeving te horen. Volgens een woordvoerder van de 

kantinecommissie werd het clubgebouw op zondag 27 maart in onberispelijke 

staat aangetroffen.  

 

Kortom: niets dan lof, eer en hulde voor de organiserende recreatiecommissie. 

Niets dan blijdschap bij de deelnemers. En ongetwijfeld niets anders dan spijt 

bij een ieder die niet gekomen is. Voor hen allemaal geldt dat er snel weer een 

toernooi aankomt. Tot dan!  

Het 58ste TIOL Pinkstertoernooi  

 

Wil je een goed excuus om niet de Elfstedentocht (240 km afzien) te hoeven fietsen? 

Schrijf je dan in voor het 58ste TIOL tennistoernooi. Tijdens dit open tennistoernooi 

doen spelers van verschillende clubs mee. Vrijwel altijd is het mooi weer, is het bizar 

gezellig en zijn er mooie prijzen te verdienen. Speel je in een competitieteam met 

een stel waardeloze tennissers? Dan is het de hoogste tijd om je lot in eigen handen 

te nemen en te laten zien wat je waard bent. 

 

De afgelopen twee jaar werd het toernooi afgelast, dus dit toernooi zal voelen alsof je 

een kaartje voor Lowlands gekocht hebt. Mensen staan terecht te popelen om na 

twee jaar intensieve training weer deel te nemen aan een toernooi. In bijna elke 

klasse en categorie zal er gestreden worden. Vrijwel elk jaar heeft tennisclub van 

Starkenborgh het grootste aantal deelnemers en het lijkt ons mooi dat wij dit jaar zelf 

als organiserende club het grootste aantal deelnemers leveren. 



 

 

Houd dus 3 juni tot en met 6 juni alvast gereserveerd in je agenda.   

 

 

NL Doet  

 

Elk jaar doen we als club mee aan NL Doet. 12 maart was het weer zo ver en 

de opkomst én het resultaat waren fenomenaal. Meer dan 20 leden stonden ‘s 

ochtends klaar om allerlei klusjes te klaren. Zo ziet het terras er weer onkruidvrij 

uit, zijn de picknicktafels weer stevig en netjes, hangen bepaalde planken weer 

stabiel en zijn er extra lichten aan het hek bevestigd. Ook zijn de ramen zo 

goed gelapt, dat ze nauwelijks meer te zien zijn en is de pingpongtafel voorzien 

van een frisse groene kleur.  

 

Aan alle mensen die de handen uit de mouwen hebben gestoken: onwijs 

bedankt!   

  



 

293 leden, 1 gebod  

 

Onze prachtige club telt inmiddels 293 leden en daar zijn we net zo trots op als blij 

mee. We willen het al die leden zo goed mogelijk naar de zin maken en doen er alles 

aan om de randvoorwaarden te verzorgen voor een trainingspotje, 

competitiewedstrijd, gezelligheidstoernooi of gewoon een lekker balletje slaan op een 

zomerse zondagmiddag. Omdat de club van en voor iedereen is, zijn er natuurlijk ook 

dingen die jullie als leden kunnen doen om het voor iedereen zo leuk, gezellig en 

bespeelbaar mogelijk te maken en houden.  

 

In iedere nieuwsbrief stellen we één TIOL-gebod op poëtische wijze centraal. In deze 

eerste nieuwsbrief speciale aandacht voor de koeling. 

 

‘Een niet volle koeling’  

 

Een niet volle koeling  

Is niet de bedoeling  

 

Vul hem bij  

Iedereen blij  

 

  

  

 


