
Nieuw jaarverslag tennisclub SJEF 2019 

 

Een eerste activiteit in het nieuwe jaar was de krulbolavond in Maldegem onder de kundige leiding 

van Jan Caen. Veel Vlaamse leden maar gelukkig ook de nodige deelnemers uit het 

Aardenburgse. 

Naast het sportieve gedeelte was er ook een goed gevulde tafel voorzien, zodat de deelnemers 

van tijd tot tijd de inwendige mens konden versterken. 

 

In het clubgebouw was reeds enige tijd een lichte lekkage waargenomen in de 

verwarmingsruimte, maar bij nadere controle bleek dit toch een forse ingreep in een deel van de 

tegelvloer te zijn. Gelukkig voor SJEF was de gemeente Sluis als eigenaar van het onroerend goed 

financieel verantwoordelijk voor het herstel door Engie, zodat de tennisclub zich met andere zaken 

kon bezig houden.  

De oude keuken werd gesloopt en in de loop van februari door een nieuwe vervangen. Inmiddels 

liet het weer zich nog niet erg van haar goede kant zien en door een zeer late levering van de 

bestelde gravel moest de volgorde bij de banenaanleg enigszins gewijzigd worden. Bij nader 

inzien bleek dit ook een perfecte werkwijze te zijn. 

De nieuwe verlichting van de banen werd eerder dan gepland geïnstalleerd, zodat alles 

speelklaar was voor het begin van het seizoen. Banen klaar net voor de gewenste datum van 23 

maart, het openingstoernooi van SJEF. Gevolgd door de “Open Dag” van SJEF op zondag 24 

maart, met als resultaat de aanmelding van een 4-tal nieuwe leden  voor onze vereniging. 

Het weer bleek de volgende weken zeer behoorlijk en de competitiestart in het voorjaar verliep 

goed. SJEF ging met een 12-tal teams van start, waarbij helaas 1 jeugdteam door een wat 

ongelukkige miscommunicatie teruggetrokken moest worden.  

Er werd door de SJEF-teams geen kampioenschap behaald. 

Het herenteam in de topklasse kon zich goed handhaven. 

De competitieborrel op het einde van de voorjaarscompetitie en het begin van gemengde 

wedstrijden binnen de Zeeuwse clubs werd afgesloten met een barbecue. 

Op de laatste vrijdag van april werden Marie en Piet Baas, evenals onze voorzitter Jake Trapman, 

met oneigenlijke argumenten naar ons clubgebouw gelokt, waar net voor de middag de 

burgemeester van Sluis, mevrouw Marga Vermue, in het bijzijn van familieleden en leden van SJEF 

een lintje kregen opgespeld en allen tot lid werden benoemd in de Orde van Oranje Nassau, dit 

voor bewezen diensten aan tennisclub SJEF. 

In de namiddag volgde nog een receptie, die door veel van onze leden bezocht werd en 

waarvan aan het eind de Koninklijke Aardenburgse Fanfare de geridderden een aubade bracht. 

Zonder twijfel voor SJEF een enorm goede zaak voor de tennissport en haar public relations en 

voor Aardenburg, waar het verenigingsleven het buitengewoon  goed doet. 

Na de voorjaarswedstrijden volgden zoals gebruikelijk de diverse toernooien in ons gewest met 

Schoondijke begin juli, gevolgd door Biervliet, Breskens en IJzendijke. Ook werd weer een volgende 

editie van de “ Nacht van Sjef “ gehouden half juli, die georganiseerd werd door Boud, Cindy en 

Eric en we mogen van goede herstart spreken. 

Kort voor het begin van het kikkertoernooi werd het oude speeltoestel voor de jeugd vervangen 

door een nieuw en aanmerkelijk groter model dat door Guido Raynard en Simon Goethals niet 

alleen cadeau werd gedaan aan SJEF maar tevens met twee dagen noeste vlijt werd 

gemonteerd, waarvoor nogmaals onze dank. 

Het begin van ons Kikkertoernooi ging onder buiig weer van start zodat wij dankbaar gebruik 

hebben gemaakt van de aangeboden banen van Biervliet, Sluis en vooral van de overdekte 

banen van TC Vijverhof in Sijsele. Het verdere verloop kende tenslotte beter weer zodat met name 

de afsluitdag op zondag een waardig einde kende. Een toernooi om trots op te zijn en met dank 

aan al onze vrijwilligers en sponsors die een voortreffelijk verloop van deze sportieve en feestelijke 

week mogelijk maakten. 

 

 



Vrijwel onmiddellijk hierna vond het jeugdkamp plaats en het begin van de 

clubkampioenschappen onder leiding van Vicky de Windt en Frank van Eenennaam. Goed 

verloop met weinig uitstel van wedstrijden en redelijke  weersomstandig- 

heden. 

Onze clubkampioenen: 

Damesenkel Tessy Verbiest wint van Vicky de Windt 

Herenenkel Remy Scherbeijn wint van Stefan Hendrikse 

Damesdubbel Tessy Verbiest/Vicky de Windt winnen van Marie Baas/Kathleen Nobus 

Herendubbel Remy Scherbeijn/Niek van Sprundel winnen van Frank van Eenennaam/Guido 

Raynard 

Gemengd dubbel: Remy Scherbeijn/Linda Riemens. 

 

In  de herfstcompetitie werd er met 6 teams deelgenomen waarvan ook 1 team op vrijdagavond. 

Voor het eerst werd er op hetzelfde ogenblik op 13 september vrijdagavond een “after work '' 

tennis gehouden voor de leden van SJEF. Tijdens dit evenement werd er door Remy voor friet met 

stoverij gezorgd zodat men zich over de avondmaaltijd thuis geen zorgen hoefde te maken. 

Druk bezocht  en enthousiast ontvangen; dit wordt zonder twijfel herhaald. 

In tegenstelling tot de laatste herfstcompetities die allemaal zeer goed weer met zich 

meebrachten, was dit jaar winderig en zeer nat. Verschillende ontmoetingen moesten worden 

uitgesteld of werden onder erbarmelijke omstandigheden gespeeld. Tenslotte werden de laatste 

wedstrijden in Aardenburg afgewerkt op zondag 10 november. 1 team werd kampioen en wel 

junioren groen. 

Op 14 oktober  werd de gezamenlijke maaltijd van de dames en heren die zorgen voor onderhoud 

kantine en banen gehouden en op 15 november de jaarlijkse avond voor barvrijwilligers met 

partners en toegevoegden.  

Hierna kon de onderhoudsploeg de banen ontmantelen waarbij tevens de gaasconstructie van 

de oefenmuur en gravelbanen afgebroken werd ,om deze winter vernieuwing van deze zaken te 

laten plaats vinden door ingehuurde bedrijven en met gemeentelijke steun. 

In november vond ook weer een druk bezochte ontmoeting plaats ,door 

Linda Riemens georganiseerd,in Schiedam , bij tennisclub Schiedam noord, 

waarbij ook leden van tennisclub De Bongerd van de Partij waren. 

Ook fungeerde SJEF dit najaar als lokaal voor de deelnemers van De Elderschanscross;  Marie en 

Marleen stonden borg voor een verzorgde ontvangst. 

Tijdens het samenstellen van het jaarverslag vernamen wij dat Ria Sterrenberg, als een van onze 

oudste nog tennisspelende leden op woensdag 4 december na een korte ziekenhuisopname in 

Brugge is overleden. Ria was jarenlang een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging en is 

woensdag 11 december in besloten kring in Terneuzen gecremeerd. 

 

 

Aardenburg, 12 december 2019 

 


