
    

 

 

 Verslag van het jaar 2018 van tennisclub SJEF 

 

 

 De start van het jaar 2018 werd gekenmerkt door forse aankopen aan materialen 

 voor de banen die de bestedingen van de voorgaande jaren flink te boven gingen. 

 Met name  

 een aantal nieuwe banken voor de banen en voor het nieuwe westelijke 

  terras, 

 de diverse windschermen die aan vervanging toe waren, 

 Nieuwe aanplant die groenblijvend zou moeten zijn maar die geteisterd door 

  de lange, droge en warme zomer weer opnieuw vervangen zal moeten worden, 

 Nieuwe reeks vlaggen die de voorgevel van ons clubgebouw sieren, maar die vaal en 

grauw geworden waren. 

  

Verder moet er zeker melding gemaakt worden van het feit dat de onderhoudsploeg 

 van Sjef een viertal nieuwe krachten mocht verwelkomen, die bereid werden gevonden 

 om naast tennis op de baan ook hun beste krachten te wijden aan werk aan en rond 

 de banen. 

 Voor de goede orde en in toevallige rangschikking: Henk van Sprundel, Jacques Paridaen, 

 Georges Dhont en Kris Demaeyer zodat er met Piet Baas en Jake Trapman een zestal  

 mensen beschikbaar zijn die voldoende daadkracht aan de dag moeten kunnen leggen. 

 De weersomstandigheden in het vroege voorjaar werkten niet mee zodat de aanleg van de 

 banen slechts op het allerlaatste moment klaar was en de competitie van start kon gaan. 

 Het openingstoernooi vond hierdoor niet plaats en ook op de open dag kon er niet ge- 

 speeld worden. 

 Voorafgaand aan het tennisseizoen werd er in maart nog een wijnproefavond gehouden 

 die in een goede en aangename sfeer verliep maar waarbij de wijnleverancier helaas 

 niet aanwezig kon zijn.  

 Aan  de competities werd door Sjef met 12 teams in het voorjaar en 4 teams in de herfst 

 deelgenomen. Helaas moest een jongensteam tot en met 14 jaar teruggetrokken worden. 

 Kampioen werd een gemengd team I 35 + in de voorjaarscompetitie en in de herfst- 

 competitie een gemengd team 17+ op vrijdagavond. 

 Op 26 mei ging zoals gebruikelijk de mixcompetitie van start, samen met de  

 de competitieborrel en de barbecue, die goed werd bezocht. 

 De nacht van Sjef die op de agenda vermeld was, vond niet plaats door gebrek aan 

 initiatiefnemers. 

 Gedurende het zomerseizoen was Remy Scherbeijn verantwoordelijk voor de trainingen 

 bij tennisclub Sjef. Alhoewel hij alleen was, kon hij de trainingen zonder veel inhaaldagen 

 afwerken en werd het programma op tijd afgerond. 

 Het Kikkertoernooi vond dit jaar plaats in de week van 13 tot 20 augustus en is  

 op dit ogenblik zonder twijfel een van de sportieve hoogtepunten van het tennisseizoen, 

 waarbij ook vermeld moet worden dat de leden van tennisclub Sjef zich zeer loyaal 

 opstellen en bereid zijn zich tijd en moeite te willen getroosten voor het welzijn van 

 hun vereniging. 

 De weersomstandigheden waren dit maal in ons voordeel, de camping druk bezet, evenals  

 de tent die wij van de hondenclub mochten gebruiken zodat wij graag vele malen  

 onze dank uitspreken voor het goede verloop van dit evenement. 

 Vrijwel onmiddellijk na de afloop van het kikkertoernooi werden dan de clubkampioen- 

 schappen van Sjef georganiseerd, ditmaal onder leiding van Vicky De Windt en Frank 



 

 

 

 

 van Eenennaam. Goede organisatie bracht een goed verloop van de wedstrijden en  

 ook goede wedstrijden met zich half september mee. 

 De finales werden in het weekend van half september gespeeld, waaronder hier  

 de winnaars: 

 

 Dames enkel 2 Linda Riemens 

 

 Dames enkel 1 Vicky De Windt 

 

 Heren enkel 2  Koen de Buck 

 

 Heren enkel 1 Remy Scherbeijn 

 

 Dames dubbel Vicky de Windt – Tessy Verbiest 

 

 Heren dubbel Remy Scherbeijn - Nagui Scherbeijn 

 

 Gemengd dubbel Liesl van Eenennaam - Remy Scherbeijn 

 

 

 Het afsluitingstoernooi vond plaats op 6 oktober en werd goed bezocht; traditioneel  

 afgerond met een friet met biefstuk maaltijd. 

 De herfstcompetitie eindigde begin november terwijl de herfst zich ook daadwerkelijk 

 aankondigde. 

 Geen opruimdag voor het park en de banen dit jaar; de onderhoudsploeg had het een 

 en ander al tot een goed einde gebracht. 

 Tot slot werd op vrijdag 23 november het vrijwillersfeest  gehouden in de kantine 

 van Sjef, met succes. De volgende dag werden  in ons clubgebouw de 

 Elderschanscrossdeelnemers ontvangen. 

 Waarmee de activiteiten op ons park voor dit jaar een einde namen. 

 Begin december werd door een delegatie van Sjef nog deelgenomen aan een ontmoeting 

 bij tennisclub Schiedam Noord in Schiedam. 

  


