
  

  

 

Allerbeste Tiollers,  
Nieuw jaargetijde, nieuwe nieuwsbrief dachten wij zo. En hier ligt ie dan, 

kraakvers in je e-mail inbox. 

 

In deze nieuwsbrief lees je het volgende:  

 Van alles over wat er gebeurd is  

 Van alles over wat er nog gaat gebeuren  

 Alles daar tussenin  

 Een bedankje voor het helemaal uitlezen van deze nieuwsbrief  

Veel leesplezier!  

   

 

Najaarscompetitie  
 

De najaarscompetitie is alweer onderweg. Het weer is matig, het gemoed is goed. 

Heb je zin om een keertje te komen koukleumen langs de kant, kijk dan even in 

onderstaand competitieschema wie er allemaal wanneer speelt, zodat je weer warm 

kunt worden van de spanning.  

 

De competitie is goed bezet. Er zijn 6 vrijdagteams, 2 zondag jeugdteams, 3 

zaterdagteams en 1 dinsdagavond team. 

Een aantal van deze teams zijn nu al serieus aan het meedoen voor het 

kampioenschap.  

 

Bekijk het speelschema van TIOL teams  

 

https://mijnknltb.toernooi.nl/league/af299505-6ee6-47cf-8920-79a99110b94d/club/1352


  

Clubkampioenschappen  
 

Verspreid over drie weken in augustus en september zijn ook dit jaar weer de 

clubkampioenschappen gespeeld. En de wonderen zijn de wereld nog niet uit: 

we hadden voornamelijk hartstikke mooi weer! Niet dat dat per sé het 

belangrijkste was, maar het droeg wel bij aan de speelvreugde. Het zal de 

kampioenen worst zijn, want zij zijn toch maar mooi kampioen! 

 

Tientallen deelnemers hebben hun racket uit de zomerslaap gewekt en hebben 

geprobeerd zich het nieuwe tennisseizoen als kampioen in te slaan. In 

verschillende categorieën werd door veel TIOL-leden in tweetallen of in hun 

eentje gezwoegd, geploeterd, gerend, getennist, gelachen, gezweet en genoten 

tijdens de vele wedstrijden. Iedere avond was ons aller tennispark bezaaid met 

goedwillende en getalenteerde tennissers die de in grote getale aanwezige 

toeschouwers bij vele vlagen trakteerden op spanning en sensatie. De 

toernooicommissie had alles in de macht, het schema liep als een trein en de 

bar was te allen tijde bezet. En we hadden er dus prachtig weer bij. 

 

De hele lijst met winnaars laten we voor in de nieuwsbrief even voor wat het is. 

De winnaars weten zelf donders goed dat ze gewonnen hebben en ze zijn te 



 

herkennen aan een blauw handdoekje met drie tweeën en een nul ertussen. De 

verliezers willen er vast niet graag aan herinnerd worden. Nu is het aan de 

toernooicommissie om alle winnaars tijdelijk te vereeuwigen op het 

winnaarsbord in de kantine. 

 

Namens de nieuwsbriefcommissie willen we alle winnaars feliciteren, 

weergoden bedanken en de toernooicommissie eren. Het waren een paar 

prachtige weken. Voor volgend jaar willen we (lees: eisen we) nog meer 

deelnemers. De clubkampioenschappen kun je namelijk het beste vieren met 

z’n allen. Op naar volgend jaar. Tot dan allemaal!   

 

Overige zaken die je eigenlijk moet weten 
om met goed fatsoen op de club te kunnen 

verschijnen  
 Binnen afzienbare tijd beginnen we aan de aanbouw van een 

overkapping die net zo lang is als de lange zijde van de Serre. Zo 

hoef je straks niet meer bovenop elkaar gestapeld te worden als je 

tijdens een toernooi wilt schuilen   

 Sinds enkele maanden hebben we nieuwe XXL picknicktafels die 

gedoneerd zijn door zeer gulle leden, waarvoor onwijs veel dank  

 Met het budget van de Club van 50 zijn er statafels gekocht en 

hebben we een muziekbox aangeschaft waar we zelf net zo blij 

mee zijn als de buren ongelukkig  

 We zoeken nog een lid die de cursus Verenigings Competitie Leider 

zou willen doen. Meer info bij Joris de Witte  

 De laddercompetitie georganiseerd door Cindy is een groot succes. 

Tijdens het recreatietoernooi op 15 november wordt deze 

ladderjaargang ceremonieel afgesloten  

 Onze waterleidingen zijn gecheckt en we hebben geen legionella!   

 Een speciale shoutout naar Sebastiaan die echt veel voor onze club 

doet  

 

Belangrijke data om in je agenda te zetten  
 30 oktober: Jeugdclubkampioenschappen van 10:00 - 14:00 uur. Je kunt 



 

je nog inschrijven!  

 Woensdag 9 november: cursusavond AED en reanimatie voor zoveel 

mogelijk clubleden. Hierover volgt nog meer info  

 12 november: Gezelligheidstoernooi georganiseerd door de 

recreatiecommissie.   

 15 november 2022: einddatum om je in te schrijven voor de 

voorjaarscompetitie bij Joris de Witte  

  

306 leden, slechts 1 gebod   
 

Onze prachtige club telt inmiddels 306 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 herfstige 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 tweede nieuwsbrief speciale aandacht voor de 



 

lichtmasten. 

 

‘Uit’  
 

Klaar met balletjes slaan  

Laat dan de lampen niet aan  

staan  

 

 

Bedankje  
   

Zoals beloofd, bedankt voor het volledig uitlezen van deze nieuwsbrief. Dat is 

een puike prestatie.  

 

Hartelijke groeten, 

 

De nieuwsbriefcommissie  
  

 


