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 WELKOM TVR PER 1 JANUARI 2020 

 

Op 7 december is de samenwerkingsovereenkomst tussen TVR en Tennispark 

Vreugd & Rust feestelijk ondertekend. Ook het bestuur van Sobri was daarbij 

aanwezig. Daarmee is de overgang van TVR naar Park Vreugd & Rust 

definitief. 

 

  

 

Het bestuur van Sobri heeft de afgelopen maanden een goede samenwerking 

gehad met het bestuur van TVR. We hebben er alle vertrouwen in dat wij tot 

goede afspraken kunnen komen over het gezamenlijke gebruik van het park. 

We heten TVR dus van harte welkom! TVR is een actieve vereniging waar 

gezelligheid hoog in het vaandel staat. We zijn er dus van overtuigd dat TVR 

voor nieuw leven en reuring op het park gaat zorgen en dat wij met TVR een 

leuke nieuwe buur hebben gekregen op het park! 

 

TVR komt met 130 leden naar Park 

Vreugd & Rust en zal twee banen 

huren. Dit zijn geen vaste banen, 

maar wisselen over de beschikbare 

banen op het park. Daarnaast heeft 

TVR zogenaamde zwerfrechten, 

waarbij TVR gebruik kan maken 

van de overige banen wanneer 

hierop niet wordt gespeeld. Sobri, TVR en Park Vreugd & Rust zijn in gesprek 

om hierover nadere afspraken te maken. De huurovereenkomst tussen TVR 

en Park Vreugd & Rust geldt voor vijf jaar. TVR heeft zich ertoe verplicht de 

eerste twee jaar geen leden van Sobri toe te laten om de introductie van TVR 

op het park rustig te laten verlopen.  

 

Het bestuur van Sobri werkt nauw samen met het bestuur van TVR voor een 

soepele overstap. Zo worden afspraken gemaakt over wederzijds 

baangebruik bij bijzondere activiteiten zoals racket trekken, competitie en 

wedstrijden. Wij hopen jullie daarover snel nader te kunnen informeren. 
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 EVEN VOORSTELLEN: TENNIS VERENIGING RESIDENTIE (TVR) 

(voorheen Tennis Vereniging Rijswijk)  

 

En dan is het zover! Tennisvereniging Residentie 

(TVR) is vanaf 1 januari 2020 medehuurder van 

het Tennispark Vreugd en Rust. De afgelopen 

jaren heeft de vereniging tweemaal moeten 

verhuizen van Rijswijk, naar Den Haag en nu 

naar Voorburg. 

 

Een kleine club, met betrokken leden, die toch het elan weet op te brengen 

om nieuwe tegenslagen weer met perspectief tegemoet te treden. En nu dan 

de eerste schreden zetten op de tennisbanen in het mooi gelegen park 

Vreugd en Rust. 

 

TVR gaat meedoen met de KNLTB Voorjaars competitie zowel op zaterdag als 

op de zondag; veelal aangemoedigd door trouwe supporters. Maar…………dat 

is TVR niet alleen. TVR organiseert het hele jaar een scala aan 

(tennis)activiteiten, waardoor alle leden (recreant, beginner, cracks) naar de 

tennisbanen worden gelokt. Zo zijn er de teamwedstrijden (zomer en winter), 

winter koning toernooi, het inmiddels beroemde Invitatietoernooi en vorig 

jaar het goede doelentoernooi t.b.v. Pink Ribbon. 

 

Binden en verbinden van (nieuwe) leden aan de vereniging maakt dat TVR 

meer is dan een optelsom van verschillende tennissers. Een vereniging met 

veerkracht, die ook op deze nieuwe locatie snel zal acclimatiseren. Een 

nieuweling, die de samenwerking met  oud getrouwe/veteraan huurder Sobri 

met vol vertrouwen tegemoet ziet. Het afgelopen jaar is er meermalen op 

bestuurlijk niveau constructief overleg geweest tussen beide 

tennisverenigingen. Dus dat zit wel snor! 

 

Nieuwgierig? Kijk voor een impressie op onze site: www.tvronline.nl    

 

Anneke Overvoorde 

Secretaris TVR 

 
 VERSLAG BUITENGEWONE LEDENVERGADERING 

 

Op 12 december werd een buitengewone ledenvergadering gehouden. Zo’n 

50 Sobri leden lieten zich door het bestuur bijpraten over de 

onderhandelingen over de samenwerkingsovereenkomst met Park Vreugd en 

Rust. Er was grote steun om op basis de door het bestuur geschetste 

hoofdlijnen op korte termijn tot overeenstemming te komen met het park. 

Wel sprak een meerderheid van de leden zich uit voor één enkele 

abonnementsvorm in plaats van de twee vormen die nu werden voorgesteld. 

Het bestuur zal op basis van het mandaat dat zij heeft gekregen verder 

http://www.tvronline.nl/


4 
 

onderhandelen met Park Vreugd en Rust. Wij hopen begin 2020 te kunnen 

berichten dat een samenwerkingsovereenkomst is die ons een solide basis 

biedt voor een sportieve toekomst op Tennispark Vreugd & Rust. 

 

   
 

 NIEUWE BESTUURSFUNCTIE VOOR DIENSTVERLENING PARK 
 

Tijdens de BLV werden, naast complimenten voor Carlos en Alesia, ook een 

aantal klachten geuit over het park. Een aantal hiervan kwam ook in de 

ledenenquête naar voren die in de zomer is gehouden. Daarop heeft het 

bestuur besloten een nieuwe functie van contactbeheer V&R in te richten. 

Alle klachten, tips, maar ook complimenten over het park, kunnen jullie 

melden bij John van Min of via info@vltcsobri.nl. 

 

 OPZEGTERMIJN EENMALIG VERLENGD 

Vanwege de aanhoudende onzekerheid over de abonnementsvormen en 

abonnementsprijzen in 2020 is de opzegtermijn voor Sobrianen eenmalig 

verlengd tot 26 januari 2020 in plaats van de reguliere opzegdatum van 

31 december. Wij hopen voor deze termijn duidelijkheid te kunnen geven 

over de abonnementsvormen voor het nieuwe seizoen dat op april 2020 

start. Verder uitstel is niet mogelijk, omdat de KNLTB het ledenaantal per 31 

januari gebruikt om de afdracht aan de KNLTB te bepalen. Leden die om 

andere redenen al weten hun lidmaatschap niet te willen verlengen, worden 

gevraagd dat voor 31 december 2019, met opgaaf van reden, door te geven 

aan ledenadm@vltcsobri.nl.    

 

 AFHANGEN/BAAN VOOR RECREATIEF SPELEN 

Tijdens de bijzondere ledenvergadering werden zorgen geuit over de 

beschikbaarheid van banen voor recreatief spelen tijdens de competitieweken 

en rackettrekken. Graag wijzen we alle leden op de regel dat ten alle tijden 

een Sobri-baan beschikbaar moet zijn voor recreatief spelen. Dus ook tijdens 

de competitie en het rackettrekken. Gaat het mis? Meldt het bij het bestuur 

via activiteiten@vltcsobri.nl.  

 

  

mailto:info@vltcsobri.nl
mailto:ledenadm@vltcsobri.nl
mailto:activiteiten@vltcsobri.nl
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 SOBRIANEN GETRAINED IN GEBRUIK NIEUWE AED  

 

Er hangt sinds kort een AED aan de muur naast de ingang van het 

tennispark. Omdat het goed is te weten dat het apparaat er hangt, maar ook 

om te weten wat je ermee kan doen, hebben Carlos en Marion een 

bijeenkomst georganiseerd.  

 

  
 

Op 11 december werd in het clubhuis van Sobri “The Greenhouse”, een 

oefenmiddag met de AED gehouden. Deze cursus reanimeren stond onder 

leiding van Michel Sneekes van Lifesavers Opleidingen en Trainingen. Michel 

is ambulance verpleegkundige.  

 

Hij had onderwijsmateriaal en twee oefenpoppen meegenomen. Er hadden 

zich acht enthousiastelingen aangemeld. Marion, deskundige op dit terrein 

was aanwezig voor hand- en spandiensten.  

 

Michel gaf, naast een plastische demonstratie van verslikken en stikken, 

uitleg over bewusteloosheid en adem- en hartstilstand. Met veel ervaring 

vanuit de praktijk liet hij ons oefenen in tweetallen met mond op 

mondbeademing en borst-compressie. Het was goed te zien of een handeling 

goed werd uitgevoerd en voldoende krachtig was om succesvol te kunnen 

zijn. De instructies die uit het apparaat kwamen waren simpel, duidelijk en 

gemakkelijk uit te voeren. Het was een leuke en zeer leerzame middag. 

Hoewel een AED ook zonder instructiemiddag te gebruiken is, adviseer ik 

iedereen een dergelijke cursus te volgen.  

 

Met dank aan Reina Bakker voor het verslag. 

 

  



6 
 

 VERSLAG KNLTB NAJAARSCOMPETITIE 

 

De herfstcompetitie is weer achter de rug en met een ongekend resultaat! 

Twee teams zijn kampioen geworden in hun poule: de dames op 

donderdagochtend en het 2e damesteam op vrijdagavond.  

 

         Tamara, Mijanou, Maryse             Marty, Charlotte, Dorette,  

Lobke en Susan       Birgit en Mariette  

 (vrijdagavond)                                    (donderdagochtend) 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD MET DEZE FANTASTISCHE PRESTATIE! 

 

Dames 1 van de vrijdagavond heeft ook heel goed gepresteerd en is gedeeld 

1e geworden, maar, helaas, door het onderlinge resultaat leidde dit 

uiteindelijk tot een 2e plaats. Het nieuwe 8/9 team van de donderdagavond, 

dames 2, is ook 2e geworden. 

 

Kortom, een dergelijk resultaat hebben we in geen jaren meegemaakt, hulde 

voor alle speelsters! 

 

Overweeg je mee te doen aan de competitie? Twijfel niet langer! 

Verschillende teams zoeken nieuwe teamleden of invallers. Meld je aan via 

competitie@vltcsobri.nl. 

 

 KNLTB SPEELSTERKTE 2020 VASTGESTELD  

Begin december heeft de KNLTB de speelsterktes voor 2020 vastgesteld. Je 

kunt deze inzien op MijnKNLTB. Ben je het er niet mee eens of wil je weten 

hoe deze speelsperkte wordt vastgesteld? Lees hier meer. 

mailto:competitie@vltcsobri.nl
https://mijnknltb.toernooi.nl/
https://www.knltb.nl/tennissers/speelsterkte/
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 SOBRI LADDERCOMPETITIE VAN START 

 

In november is de Sobri laddercompetitie 

van start gegaan.  

14 Sobrianen strijden tegen het heftige 

herfstweer en tegen elkaar om op 1 april 

bovenaan de single-ladder te eindigen. 

12 Sobri-koppels doen hetzelfde in de 

dubbel-ladder. 

 

Er zijn al 20 wedstrijden gespeeld. Naast een klein aantal klare 

overwinningen, waren de meeste potten loeispannend. Het langst streden 

Susan Ruiter & Marie-Therese van Driel tegen Paul & Danielle Verheggen. 

Deze monsterpot eindigde uiteindelijk in 18-16 in de derde set! Op kop staan 

momenteel Margot Brouwer (enkel) en Marie-Therese van Driel & Susan 

Ruiter (dubbel). Maar de strijd is nog lang niet beslecht. De ladder sluit op 1 

april 2020.  

 

Je kunt nog steeds mee doen. Je start dan wel onderaan de ladder. Zie hier 

voor de spelregels. Geef je nu op via info@vltcsobri.nl. 

 

 HET SOBRI-JAAR 2019 IN CIJFERS 

 

Sobri heeft op 1 december 2019 292 tennissende leden. Ten opzichte van 1 

december 2018 is het aantal tennisleden met 13 gestegen, dit komt overeen 

met een stijging van +4,66%.  

 

Sobri kent de volgende leeftijdsopbouw op 1 december 2019: 

 

In de rechter grafiek is inzichtelijk gemaakt hoeveel leden van Sobri hebben 

deelgenomen aan KNLTB competitie en toernooien in 2019. Ter vergelijking: 

binnen de provincie Zuid-Holland nam 23% van de tennisleden deel aan 

zowel competitie en toernooien, 21% aan alleen competitie en 6% aan alleen 

toernooien? En 50% van de tennisleden speelde helemaal geen competitie of 

toernooien.  

https://www.vltcsobri.nl/agenda/programma-senioren
mailto:info@vltcsobri.nl
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SOBRI KIDSCORNER: NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

 

 VERSLAG NAJAARSCOMPETITIE JEUGD 

 

De jeugdteams van Sobri hebben weer moedig gestreden dit najaar. 

Ondanks diverse ´dagwinsten´, heeft helaas geen van de teams de eerste 

plek kunnen bemachtigen. Dat het enthousiasme zeer groot is, zien we aan 

de aanmeldingen voor komend voorjaar. Sobri gaat dan weer met 1 oranje 

team, 2 gele teams in de leeftijdsgroep 11-14 jaar en 1 geel team in de 

leeftijdsgroep 14+ van start. 

 

Speel je nog geen competitie maar wil je wel graag af en toe een wedstrijd 

spelen? Houd dan de website en nieuwsbrieven in de gaten. We gaan in het 

nieuwe jaar enkele wedstrijddagen voor de jeugd organiseren!  

Wil je als invaller op de lijst voor de huidige competitieteams? Mail dan naar: 

jeugdcommissie@vltcsobri.nl  

 

 EERSTE JEUGD OLIEBOLLENPUBQUIZ GROOT SUCCES 

 

Zondag 15 december heeft Sobri de allereerste oliebollenpubquiz 

georganiseerd. Zes teams streden om de eerste prijs. Met oliebollen en 

drankjes in overvloed, was het een echt smulfeest. De vragen waren niet 

altijd eenvoudig vonden de toekijkende ouders. Maar…gelukkig wisten de 

kinderen toch echt wel:  

- Welke stad ‘Lange Poten’ heeft (Den Haag)  

- Wat het grootste Waddeneiland van Nederland is (Texel),  

- Hoe de schilder van De Nachtwacht heette (Rembrandt van Rijn), 

- Dat de vader van Anne Frank Otto heette, en  

- Dat Arjen Lubach de actie ‘ik ben geen Topprioriteit’ heeft bedacht om 

aandacht te vragen voor het onderwijs.  

 

  

mailto:jeugdcommissie@vltcsobri.nl
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Beetje gokken waren vragen als:  

- Hoe hoog is het Vrijheidsbeeld zonder sokkel (46 meter), 

- Hoe oud was Kiki Bertens toen ze begon met tennis (6 jaar) 

- Welke stad (Den Haag, Amsterdam, Den Bosch of Maastricht) wordt als 

enige in het Wilhelmus genoemd (Maastricht). 

 

De quiz werd afgesloten met een karaoke-opdracht. Uit volle borst is 

meegezongen met de kerstliedjes ‘Last Christmas’, ‘Felice navidad’, ‘Jingle 

bells’ en ‘Jingle bell rock’. De strijd was zeer spannend, want de scores van 

de 6 teams lagen heel dicht bij elkaar. Uiteindelijk is het team van Faas, Stef, 

Ties en Teun er vandoor gegaan met de eerste prijs. Zij hebben een mooie 

beker gekregen en een gratis tennisles aangeboden door tennisschool 

InnovaTennis. Onder de andere deelnemers zijn nog andere leuke prijsjes 

verloot die Sport2000 en TennisDirect hebben gegeven.  

 

Al met al een geweldige middag. Deze activiteit gaan we volgend jaar zeker 

weer herhalen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De trotse winnaars van de eerste Sobri Oliebollen Pubquiz! 
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NIEUWS VAN PARK VREUGD & RUST 

 

 BESTE WENSEN 

Tennispark Vreugd & Rust wenst alle 

Sobri leden fantastische feestdagen toe 

en alvast een goed uiteinde. 

 

 SAMENWERKING TVR  

TVR en Vreugd en Rust hebben het contract gesloten voor 5 jaar. Wij, Tennispark 

Vreugd en Rust, verheugen ons erop om Sobri en TVR gezamenlijk vanaf het 

komende jaar te mogen huisvesten, vol sportief plezier op en naast de 

tennisbanen.  

 

 AFHANGEN 

Afhangen zal mede door de komst van TVR verplicht worden per 1 januari 2020. 

Wij streven er naar om de nieuwe PMS-opzet in januari rond te hebben. Dit vergt 

echter nog wat programmeer werk en finetuning tussen ons, TVR en Sobri. De 

definitieve versie moet in februari rond zijn. 

 

 JASSEN/TASSEN IN DE HORECA 

Vanaf 1 januari zullen wij iedere bezoeker van de horeca verzoeken om geen 

tassen en jassen op de tafels te zetten. Men moet nu eenmaal kunnen eten van 

dezelfde tafels. 

 

 VANAF MEDIO 2020 GEEN CASH BETALINGEN OP V&R 

Wij zijn een moment aan het zoeken om de cash betalingen stop te zetten. Naar 

alle waarschijnlijkheid zal dit tussen april en juli 2020 gaan plaats vinden. 

 

 AFREKENEN INTRODUCEES 

Introduceren dient van te voren aan de bar te worden afgerekend. 

Weersomstandigheden zullen niet langer een reden zijn tot restitutie. 

 

 TENNISLESSEN INNOVA 

Lessen zullen ook in het komende jaar door Innova tennisschool worden 

verzorgd, men kan zich opgeven via tennisles@vreugdenrust.nl. Wij zijn nu in 

conclaaf met het bestuur van SOBRI en TVR om te kijken hoeveel banen en 

welke banen wij mogen gebruiken voor het geven van lessen. Dit kan betekenen 

dat cursisten in het komende jaar wellicht wat aanpassingen krijgen in hun 

lesroosters. 

 

 VERBOUWING 

Wij hebben in de planning staan dat rond eind januari de nieuwe kleedkamers in 

gebruik zullen worden opgenomen. De kleedkamers zullen elk bestaan uit een 

doucheruimte, een kleedruimte en een toiletfaciliteit. 

mailto:tennisles@vreugdenrust.nl
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Verder hebben wij nog in de planning staan om zowel het restaurant als het park 

verder onder handen te nemen; onze streefdata zijn april en september. Zodra 

we hier meer over weten, zullen we dit communiceren. 

 

 DOUCHES  

De douches zijn gerepareerd. Wij zijn inmiddels in de voorbereidende fase om de 

verbouwing te gaan aanvangen voor de nieuwe kleedruimtes, gezien de 

temperatuur in de herendouche te hoog is en de moerbout zeer versleten is 

waardoor ik het niet kan terug schroeven, vragen wij de heren, om de dames 

douche te gebruiken indien zij graag zouden willen douchen. 

 

 10% KORTING  

De 10% korting op horeca consumpties blijft uiteraard van kracht zoals dit altijd 

het geval is geweest. Echter zijn wij er inmiddels van bewust geworden dat 

steeds meer leden ook introductie en baanhuur met 10% willen betalen. Dit was 

nooit een onderdeel van de horeca consumpties, zo ook zijn de baanhuur en 

introductie prijzen al op hun allerlaagst mogelijke prijsstelling afgestemd. 

Zodoende willen wij graag duidelijk informeren dat introductie en baanhuur niet 

tegen 10% korting betaald kunnen worden middels een clubkaart c.q. park kaart. 

Zo ook zullen wij geen 10% korting geven op niet-tennis gerelateerde 

aangelegenheden, zoals het exclusief afhuren van de horeca. 

 

 GEEN WINTER COMPETITIE VREUGD & RUST 

Wij hebben besloten om dit jaar geen Vreugd & Rust Wintercompetitie te houden 

in verband met de komst van TVR, waardoor wij eerst moeten bezien hoeveel 

baancapaciteit wij zouden over houden voor zo een competitie.  

   

 BITTERBALLENTOERNOOI 

Maak kennis met de nieuwe TVR buren tijdens het Park & Rust 

bitterballentoernooi op 23 januari om 17u. Wij zorgen voor de bitterballen en de 

organisatie. Wij rekenen erop dat jullie samen met TVR voor de gezelligheid 

zullen zorgen. Schrijf je voor 20 januari in via tennispark@vreugdenrust.nl.  

 

mailto:tennispark@vreugdenrust.nl
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 NIEUWE CONTACTINFORMATIE TENNISPARK VREUGD & RUST 

T: 070 737 12 75 

E: Tennispark@vreugdenrust.nl 

Aanspreekpunt voor Sobri: Carlos Pereira 

Algemeen aanspreekpunt: Dienstdoende horeca personeel.  

Park-onderhoud: Jan Goeijenbier 
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 OPENINGSTIJDEN HORECA GEDURENDE DE WINTER (T/M 1 APRIL ‘20) 

 

Maandag  10.00 – 14.00 en 17.00 - 22.00 

Dinsdag  10.00 – 14.00 en 17.00 - 22.00 

Woensdag   09.00 tot 22.00 

Donderdag  10.00 – 14.00 en 17.00 - 22.00 

Vrijdag   10.00 – 14.00 en 17.00 - 22.00 

Zaterdag   09.00 tot 18.00  

Zondag   gesloten**  

 

*  Gesloten tussen 14.00 en 17.00 behoudens tijdens competities en of andere 

    vooraf bekend gemaakte activiteiten 

** Behoudens tijdens competitie-dagen en of andere activiteiten. 

 

Kerst en Oud & Nieuw 

Horeca en Park gesloten op 24 en 25 december 

Horeca gesloten op 26 en 27 december 

Horeca en Park gesloten op 31 december en 1 januari  

 

Voorjaarsvakantie (22 februari tot 1 maart) 

Horeca beperkt open. Dit betekent normaliter alleen open op bekende 

piekmomenten, zoals in de ochtend van 10.00 - 13.00u. en in de avond 17.00-

22.00u. Zondag gesloten.  

 

 

 



 
 

 

 


