
 
 
 

 
 
Lucia Kardol en Marja Hootsmans: prijsuitreiking aan het slot van een 
zomertoernooi 
 
Uitgelicht: een vrijwilligerstaak 
 
Sinds april 2013 staat er op de actielijst het maken van een actuele 
beschrijving van de taken binnen de vereniging. Dat kan op een formele 
manier, maar ook door in het clubblad een vrijwilliger aan het woord te laten. 
En misschien moet het wel allebei.  
Secretaris Marjan van Stijn begint met: 
 
De organisatie van de zomertoernooien 

 
Wie doen dat? 
 
In het organigram van de vereniging valt de organisatie van de 
zomertoernooien onder de verantwoordelijkheid van de Technische 
commissie. 
Sinds 2014 worden die georganiseerd door Marja Hootsmans en Lucia 
Kardol. Voor die tijd was Herman Kamp jarenlang verantwoordelijk voor 
de organisatie. Hij is er ooit mee begonnen en verleent nu – op verzoek – 
nog hand- en spandiensten. Vanwege de vakantie van Lucia en Marja in 
september doet Piet Filius de twee toernooien in die maand. 
 
Wat zijn dagtoernooien in de zomer? 
 
Het gaat om de organisatie van 5 mix dagtoernooien, 1 ATV–toernooi (dit 
jaar voor de 25–ste keer), een herendubbel en een damesdubbel toernooi. 
Aan die toernooien doen per keer 24 paren mee. Ze betalen €10 per 
toernooi. Iedereen met speelsterkte 5 t/m 7 à 8 kan meedoen. 
 
Wat houdt de organisatie in? 
 
Marja: “Nadat we in de Technische Commissie de evenementenkalender 



hebben vastgesteld, is het eerste werk de publicatie van de data in het 
clubblad en op de website. En dan start de werving van de deelnemers.  
Toen ik het van Herman overnam hoefde ik niet veel te doen aan de 
naamsbekendheid van de toernooien. Ze zijn bij veel tennissers bekend. 
De traditie wil dat Herman ook nu nog de eerste mail de deur uitdoet via 
zijn omvangrijke mailinglist met alle oud deelnemers. En dan komen de 
inschrijvingen bij mij binnen.  
Gelukkig kan ik op een vaste kern van enthousiaste deelnemers rekenen. 
Toch blijft het spannend of ik een volledige bezetting kan realiseren. Door 
de nieuwsbrief en het individueel benaderen van mensen in de tennis 
netwerken van Lucia en mij lukt het meestal toch. Soms heb ik een 
(kleine) wachtlijst, dat is dan een hele zorg minder.” 
 
Wat komt er verder bij kijken? 
 
Marja: "Nou dat is alles bij elkaar een aardige klus. Het gaat om het 
inkopen van ballen 
(dit jaar met geld van van Eijk tweewielers ), de keuze van het type 
wedstrijdballen, samen met Herman de sponsors benaderen voor de 
prijzen van de verloting, het uitzoeken en regelen van de prijs voor de 
toernooi winnaars (een speciaal door Clarijs gemaakt Zer Oirts shopper), 
contact leggen met Henk Seijbel ( de bermbloemist)  voor de aankleding 
van de kantine, overleg met de bezetting van de catering en de bar, en de 
administratieve voorbereiding zoals, het opstellen van de lijst om het 
inschrijfgeld te controleren,  het maken van de poule indeling en het 
wedstrijdschema en het beheer en de controle van de financiën.  
Wie spelen er op die toernooien? 
Marja: Uit mijn deelnemers map blijkt dat grofweg 50 % Zer Oirts lid is en 
50 % van andere verenigingen komt. Er is een grote vaste kern van 
bezoekers die al vele jaren komt. Daardoor krijgen die dagen steeds meer 
het karakter van een reünie. Dit jaar waren er ook meer bezoekers. Oud 
tennissers, die zelf nu niet meededen, maar toch even kwamen kijken. 
Maar ook familieleden van deelnemers. 
Wat ook leuk was dat we dit jaar een clubje van vier tot zes nieuwe 
deelnemers hadden. Die verlaagden met elkaar wel de gemiddelde 
speelleeftijd. Een aantal had een keer meegedaan en was zo enthousiast 
dat ze voor alle dagen inschreven. Helaas kon ik ze niet altijd opstellen. 
Maar wat dan wel weer bijzonder is, is dat ze als de nood aan de man is, 
denk aan een afschrijving de avond voor het toernooi, toch enthousiast 
komen opdraven. Ik heb geen een keer bot gevangen.” 
 
Wat is de kracht van die toernooien? 
 
Marja: "Ik hoor daar het volgende over. Ze zijn gezellig. De catering is 
goed en het is altijd sportief. Zelf vind ik het van belang dat er een goede 
mix is van tennissen om te winnen en van met elkaar een sportieve dag 
hebben. Als een team al met 10 – 2 voorstaat gaat, neem je iets gas 
terug. Het gaat er niet om je tegenpartij helemaal af te laten gaan. Soms 



moet een koppel daar nog even aan herinnerd worden.” 
 
Wat zijn je plannen voor de dagtoernooien? 
 
Marja: "Allereerst zou ik het aantal mensen dat de catering wil doen graag 
uitbreiden. Ik heb het idee dat er nog vele goede koks en/of gastvrouwen 
in de vereniging zijn. Ik vraag wel eens iemand, maar die ziet er dan toch 
tegenop om voor 24 tot 27 mensen een lunch te verzorgen. Het zou 
misschien helpen als er een clubje gevormd wordt van degenen die het al 
wat vaker hebben gedaan en nieuwe koks. Dan kan er misschien samen 
een planning/menu gemaakt worden en kan er ook informatie over 
hoeveelheden en inkopen gedeeld worden. 
En het tweede is dat ik het leuk zou vinden om de sponsoren van de 
vereniging wat meer bij zo’n dag te betrekken, bijvoorbeeld door wat “ 
kraampjes” op ons complex te hebben. Dit jaar hebben we van Eijk 
tweewielers de gelegenheid gegeven een mooie fiets neer te zetten , met 
informatie over zijn aanbod. Het is een klein beginnetje, maar we moeten 
er nog eens even verder overdenken. Ook samen met de 
sponsorcommissie.” 
 
En gaan jullie door met dit werk? 
 
Marja: "Ja. Lucia en ik zijn een goed tandem. Mijn motief om door te gaan 
is dat ik er zelf vrolijk van wordt als ik zie dat iedereen er weer is en er 
een gezellige en sportieve dag van maakt.” 
 
Marjan van Stijn	  


