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 T.V. Brocope 
 

nieuwsbrief december 2018, nummer 3 

Willinge Prinsstraat 18C 

Mail: tvbrocope@gmail.com 

Postadres: het Hooge 21   

 
Beste leden,  

 

Hierbij een nieuwe nieuwsbrief. Met de kerstperiode voor 

de deur is het terugkijken op een mooi tennisjaar met als 

hoogtepunt een prachtig feest tijdens het jubileum. We 

wensen iedereen hierbij prachtige dagen en alvast al het 

goede voor 2019. Ook willen wij alle leden maar ook 

zeker alle vrijwilligers bedanken voor de inzet van 

afgelopen jaar en hopen ook in 2019 weer van vele 

handen gebruik te kunnen maken.  

 

Het bestuur 
 
 

- Tennislessen door Joachim Minnaert 

- Aanmelden competitie 2019 

- Prestaties najaar competitie 2018 

 

             

 

Geplande 

evenementen 

20-1-2019 

 12 tegen 12 toernooi met 

Steggerda in Heerenveen 

Maart 2019 

Algemene ledenvergadering 

April 2019 

Open dag+ openingstoernooi 

 

  Bestuur: 
  Voorzitter:  

Lute Wedekind 

L_wedekind@hotmail.com 

06-53644206 

 

Secretaris:  

Gerald Huft 

gerald@slagerijgeraldhuft.nl 

 

Penningmeester:  

Remco van Maurik 

Rem.syl@hetnet.nl  

 

Algemeen lid: 

Wim Langstraat 

wimlangstraat@hotmail.com 

 

Ledenadministratie: 

Anje Detmers 

Anja.detmers@gmail.com 
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 Zoals sommigen van jullie misschien al in de 

wandelgangen hebben gehoord zal er in 2019 een 

verandering plaatsvinden m.b.t. de tennislessen. De lessen 

zullen nog steeds door mij (Joachim Minnaert) gegeven 

worden. Echter, ik heb afscheid genomen van Inn Tenns 

Sports en ik ben voor mezelf begonnen met Tennis 

Academie Advantage. Ondanks dat de meeste van jullie mij 

al kennen, dacht ik dat het alsnog wel leuk was om een kort 

stukje over mezelf te schrijven ter introductie. 

Voor mij is het tennissen begonnen rond mijn 10e jaar, toen 

ik mijn eerste schooltennislessen kreeg. Ik was meteen 

verkocht. Menige jaren later ben ik nog steeds met heel 

veel plezier aan het tennissen en ben ik nu bevoorrecht dat 

ik mijn eigen passie voor tennis mag overdragen op de 

kinderen, jongeren en volwassenen die ik op les heb. 

Het lesgeven is voor mij rond mijn 17e begonnen, toen ik 

in het begin assistent-trainer was en al snel tennislessen 

begon over te nemen. Na dit enkele jaren te hebben gedaan, 

heb ik van Freek Bekhof de kans gekregen om voor zijn 

tennisschool Inn Tenns Sports de lessen te mogen 

verzorgen. Dit was voor mij een plezierige en leerzame tijd 

waarin ik veel kennis en kunde heb opgedaan. Nu vond ik 

het wel tijd voor een nieuw avontuur en heb ik besloten om 

mijn eigen tennisschool ‘Tennis Academie Advantage’ op 

te richten. Ik heb heel veel zin in dit nieuwe avontuur en 

hoop jullie allemaal volgend seizoen op de tennisbaan te 

mogen verwelkomen! 

Wat het inschrijven voor de tennislessen betreft: dit gaat nu 

via de site van Tennis Academie Advantage.  

https://www.tennisacademieadvantage.nl/ 

De trainer, Joachim Minnaert 

 

 

 

Wist u dat… 
 

Onder coachen wordt verstaan 

communicatie, advies of 

aanwijzing van enigerlei aard, 

hoorbaar of zichtbaar, aan een 

speler. Bij teamevenementen, 

waar een teamcaptain op de 

baan zit, mag de teamcaptain 

de speler(s) tijdens een setpauze 

coachen of wanneer de spelers 

aan het eind van een spel van 

speelhelft wisselen, echter niet 

wanneer de spelers na het eerste 

spel van een set van speelhelft 

wisselen en niet tijdens een 

tiebreakspel. Bij alle andere 

wedstrijden is coachen niet 

toegestaan. Geval 1: Mag een 

speler gecoacht worden als dit 

gebeurt door discreet gegeven 

tekens? Beslissing: Nee. 18 Geval 

2: Mag een speler gecoacht 

worden wanneer het spel wordt 

onderbroken? Beslissing: Ja. 

Geval 3: Is het een speler 

toegestaan om op de baan 

gecoacht te worden tijdens de 

wedstrijd? Beslissing: Bevoegde 

organisaties kunnen de ITF 

verzoeken om coaching op de 

baan toe te staan. Bij 

evenementen waar coaching op 

de baan is toegestaan mogen 

toegewezen coaches de baan 

betreden en hun spelers 

coachen, onder de voorwaarden 

die daarvoor door de bevoegde 

organisatie zijn gesteld. 

 

 

https://www.tennisacademieadvantage.nl/
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Aanmelden competitie 2019 

Jullie hebben onlangs een mail gekregen om je aan te melden voor de nieuwe competitie. 

 

Voor iedereen die zich wil opgeven voor de competitie, graag een 

berichtje met alle gegevens.  Aanvoerder van het team, teamleden en 

voor welke competitie vorm je wilt opgeven. 

 

Graag mailen naar sylviarook63@gmail.com voor 20 december, dan kunnen 

we op tijd de teams gaan inschrijven voor het komende seizoen. 

 

Voor iedereen alvast prettige kerstdagen! 

 

groeten,  Rebecca en Sylvia 

 

Prestaties najaar competitie 2018 

 

Ronde 7 

•  
o Dames dubbel 17+ Dinsdag Avond (Noordoost) – 3e klasse – Afdeling 3 

di 23-10-2018V 

BROCOPE 1 

0-4 

TEN WOUDE 3 

Ronde 6 

•  
o Dames dubbel 17+ Dinsdag Avond (Noordoost) – 3e klasse – Afdeling 3 

di 16-10-2018V 

BROCOPE 1 

0-4 

TRYEGEASTER 1 

Ronde 5 

•  
o Dames dubbel 17+ Dinsdag Avond (Noordoost) – 3e klasse – Afdeling 3 

di 9-10-2018V 

mailto:sylviarook63@gmail.com
https://mijnknltb.toernooi.nl/league/C5DEDAA6-4708-459D-B7B4-99C7E803D511/team-match/65464
https://mijnknltb.toernooi.nl/league/C5DEDAA6-4708-459D-B7B4-99C7E803D511/team-match/65464
https://mijnknltb.toernooi.nl/league/C5DEDAA6-4708-459D-B7B4-99C7E803D511/team-match/65450
https://mijnknltb.toernooi.nl/league/C5DEDAA6-4708-459D-B7B4-99C7E803D511/team-match/65450
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ORANJEWOUD 1 

4-0 

BROCOPE 1 

Ronde 4 

•  
o Dames dubbel 17+ Dinsdag Avond (Noordoost) – 3e klasse – Afdeling 3 

di 2-10-2018V 

IJSSELHAM 1 

3-1 

BROCOPE 1 

Ronde 3 

•  
o Dames dubbel 17+ Dinsdag Avond (Noordoost) – 3e klasse – Afdeling 3 

di 25-9-2018V 

BROCOPE 1 

1-3 

MILDAM 2 

Ronde 2 

•  
o Dames dubbel 17+ Dinsdag Avond (Noordoost) – 3e klasse – Afdeling 3 

di 18-9-2018V 

DE GREVELING 1 

3-1 

BROCOPE 1 

Ronde 1 

•  
o Dames dubbel 17+ Dinsdag Avond (Noordoost) – 3e klasse – Afdeling 3 

di 11-9-2018V 

BROCOPE 1 

1-3 

DE HORNE 1 

        

https://mijnknltb.toernooi.nl/league/C5DEDAA6-4708-459D-B7B4-99C7E803D511/team-match/65434
https://mijnknltb.toernooi.nl/league/C5DEDAA6-4708-459D-B7B4-99C7E803D511/team-match/65434
https://mijnknltb.toernooi.nl/league/C5DEDAA6-4708-459D-B7B4-99C7E803D511/team-match/65471
https://mijnknltb.toernooi.nl/league/C5DEDAA6-4708-459D-B7B4-99C7E803D511/team-match/65471
https://mijnknltb.toernooi.nl/league/C5DEDAA6-4708-459D-B7B4-99C7E803D511/team-match/65457
https://mijnknltb.toernooi.nl/league/C5DEDAA6-4708-459D-B7B4-99C7E803D511/team-match/65457
https://mijnknltb.toernooi.nl/league/C5DEDAA6-4708-459D-B7B4-99C7E803D511/team-match/65435
https://mijnknltb.toernooi.nl/league/C5DEDAA6-4708-459D-B7B4-99C7E803D511/team-match/65435
https://mijnknltb.toernooi.nl/league/C5DEDAA6-4708-459D-B7B4-99C7E803D511/team-match/65443
https://mijnknltb.toernooi.nl/league/C5DEDAA6-4708-459D-B7B4-99C7E803D511/team-match/65443

