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BESTE LEDEN, SPONSORS EN IEDEREEN DIE SHAILE EEN WARM HART TOEDRAAGT
Het seizoen 2016 is helaas weer ten einde, en helaas omdat het tóch weer een geweldig leuk, sportief en gezellig
seizoen is geweest. Een seizoen met vele hoogtepunten zoals de voorjaars- en najaarscompetitie, de tossavonden,
het Jumbo-Shaile Open toernooi, de clubkampioenschappen, de interne donderdagavonden, de interne mix op
zondagmorgen, familietoernooi, het partnertoernooi, het thuisblijverstoernooi, en de activiteiten voor de jeugd zoals
Expeditie Robinson en het pannekoektoernooi. Alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor het slagen van al deze
activiteiten, bedankt voor de inzet en de vrije tijd die daarvoor plaats moest worden.
Velen van onze leden hebben hun pijlen inmiddels gericht op de diverse wintercompetities die in de regio door onze
zusterverenigingen worden georganiseerd. Alle deelnemers daaraan wensen wij veel plezier en succes.
Anderen hebben hun racket voor even te ruste gelegd, ook niets mis mee, want hou ook die maar in de gaten.
Ze komen straks uitgerust aan de start en pikken dán hun waardevolle puntjes weer mee.
Naar alle waarschijnlijkheid is dit de laatste nieuwsbrief van 2016 dus wellicht ook iets langer als normaal.
Wij wensen al onze leden, sponsors en andere vrienden van Shaile een prettig Sinterklaasfeest, fijne Feestdagen en
vooral voor straks een goed, gezond en fantastisch 2017.
Het Bestuur
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
FRITS LETSCHERT WEER TERUG IN STIPHOUT !!
Frits is, na bijna 5 maanden fysiek en mentaal ongemak gelukkig weer thuis en het gaat, zoals hij zelf zegt, heel
langzaam wat beter. Helaas ziet het er nog niet naar uit dat Frits in 2017 weer als spelend lid onze banen zal
betreden en heeft dan ook besloten om voorlopig rustend lid van Shaile te blijven.
Wij wensen Frits alle goeds en beterschap toe en hopen hem zo spoedig mogelijk, hetzij als spelend lid, hetzij als
toeschouwer weer op ons park te kunnen begroeten
-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.NOTEER DIT EVEN IN JE NIEUWE AGENDA OF OP JE KALENDER
Dinsdag 14 maart 2017, noteer even dat op die dag de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Shaile gepland
staat. De aanvang is vastgesteld op 20.00 uur in het clubhuis.
Voorgaande jaren was het de gewoonte dat ALLE bescheiden via digitale
weg aangevraagd moesten worden.
Wij hebben echter besloten om de notulen van de Ledenvergadering 2016,
alsmede alle commissieverslagen en die van het secretariaat te publiceren
via onze website. Alleen de financiële verslagen en de begroting kunnen
vanaf medio februari worden aangevraagd bij onze penningmeester.
Alle stemgerechtigde leden ontvangen een uitnodiging voor deze
vergadering en waarbij tevens de agenda zal worden bijgevoegd.

!

Wij hopen jullie in grote getale te zien op 14 maart 2017.
Het Bestuur
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
HERKENNEN JULLIE DEZE MAN ?

!

Hij was op 9 november j.l. 25 jaar in dienst van Senzer (voorheen Atlant)
Ondanks een afvaardiging van het bestuur op zijn receptie aanwezig was en Martien
een enveloppe overhandigde, wensen wij hem vanaf deze plaats nog proficiat met het
bereiken van deze mijlpaal die in het bedrijfsleven toch steeds meer bijzonder genoemd
mag worden. Wij hopen Martien in ieder geval nog lang in ons midden te hebben.

ONZE HELMONDSE KAMPIOENEN
Op 6 november j.l. wisten een 4-tal Shaile leden bij de Helmondse
Kampioenschappen niet alleen de finales te behalen, maar deze ook
nog in 3 categorieën te winnen.
Bij het meisjes enkelspel in de leeftijdsklasse 11–16 jaar ging de hoogste
eer naar Anouk Roffelsen. In een spannende strijd tegen Mayke Heijmans
wist Anouk de partij met 6-3 6-4 in winst om te zetten.
Ook in het meisjes dubbelspel werd de hoogste eer behaald door een
Shaile koppel. Ook hier ging het team Anouk Roffelsen en Kim de Jong
! met de eer strijken.
Het gemengd dubbel team bestond eveneens uit een Shaile koppel.
Hier wist Mayke samen met Mathijs Hellendoorn hun de finale partij in winst om te zetten.

!

Anouk, Kim, Mayke en Mathijs, namens het bestuur van Shaile gefeliciteerd met
het behalen van dit mooie resultaat.
Dit wordt een kwartet om straks bij de senioren rekening mee te houden

!

Het Bestuur

-.-.--..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
HET IS EVEN STIL OP ONS SPORTPARK
Ondanks de berichtgeving eerder per e-mail, maken wij onze leden graag attent op de
sluiting van ons clubhuis en de gedeeltelijke gebruiksmogelijkheid van onze banen.
Ondanks het seizoen bij Shaile officieel is afgesloten, willen wij onze leden tóch de
gelegenheid geven om overdag nog een balletje te slaan.
Zolang de weergoden ons gunstig zijn gestemd en de vorst- en sneeuwperiode haar
intrede nog niet hebben gedaan, blijven er enkele banen open van 09.00 uur tot 16.00 uur.
Na 16.00 uur is tennissen niet meer mogelijk omdat het clubhuis dan gesloten is en de verlichting onbereikbaar.
Op dagen dat onze groundsman, Martien Bombeeck, op het park aanwezig is het mogelijk om in samenspraak met
hem in het clubhuis een kop koffie te drinken.
Men dient er rekening mee te houden dat op dagen dat Martien niet aanwezig is (veelal dinsdag en donderdag) het
clubhuis gesloten is, er geen mogelijkheid is tot toiletbezoek en ook de telefoon onbereikbaar is.
Onze club pakt even een rustpauze maar wil de leden graag op de hoogte blijven houden m.b.t. belangrijke
mededelingen via onze website (www.shaile.nl) en e-mail berichten.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.NAJAARSCOMPETITIE 2016: GESLAAGD, GEZELLIG EN SPORTIEF
De najaarscompetitie 2016 zit er weer op en is ook dit keer weer zeer geslaagd te
noemen. Niet zozeer vanwege in het oog springende prestaties en het vieren van
kampioenschappen, maar zeker vanwege de vele gezellige avonden in ons
clubhuis die deze competitie met zich meebrachten.
! Shaile heeft in totaliteit met 25 teams deelgenomen aan de najaarscompetitie.
Het zondagteam van Eelco Gilsing behaalde het kampioenschap in hun klasse en
een 3-tal teams zaten hier bijzonder dicht tegenaan.
Het team van Harald van de Ven eindigden met een gelijk aantal punten als Best doch moest de eer aan Best laten
omdat de onderlinge partij jammer genoeg met 3-1 verloren ging.
De teams van Bernke van Kreij en Edwin Kersten kwamen beiden helaas 1 puntje tekort voor het kampioenschap.
Al met al, zeer geslaagd en hopelijk heeft iedereen zich weer ingeschreven voor de voorjaarscompetitie.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

NIET VERGETEN: 14 MAART 2017 OM 20.00 UUR >>>>>

!

!

WE BLIJVEN HET TOCH VRAGEN HOOR ….
In onze nieuwsbrief van oktober deden wij al een dergelijke oproep.
Natuurlijk kregen wij positieve reacties van behulpzame leden maar we kunnen er
nog best enkel gebruiken die even een paar uurtjes de handjes uit de mouwen
willen steken.
Onze groundsman “Martien” heeft reeds een belangrijk en tijdrovend voorwerk
verricht zodat vele handen straks licht werk maken.
De slechte weersomstandigheden van de laatste week, alsmede de huidige
! bezetting van ons clubhuis hebben ons genoodzaakt het bladruimen door te
schuiven tot ná het Sinterklaasfeest.
Dat betekent dat wij op vrijdag 9 december a.s. ’s-morgens om 09.00 uur willen beginnen met het ruimen van het
door Martien reeds verzamelde blad. Degenen die ons al te kennen hebben gegeven een handje te willen helpen,
ontvangen van ons nog een aparte mail. Liefhebben die zich nog niet hebben opgegeven en alsnog mee willen
helpen kunnen een mailtje sturen naar: info@shaile.nl óf gewoon langskomen op 9 december a.s. zodat we op
zondag 2 april 2017 weer met trots kunnen zeggen “wa hebbe we toch un skôn park”
Voor iedereen geldt dan wel; graag zelf een grashark meebrengen !!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
NAGEKOMEN BERICHT !
Onlangs ontvingen wij van Jeroen Prent een nagekomen verslag van het
Midzomeravond Toernooi op zaterdag 2 juli j.l.
Daar wij het eigenlijk té laat vonden om daarvan nu nog een verslag te plaatsen zijn wij
wel van mening dat wij Jeroen middels deze weg moeten laten weten het écht op prijs
te stellen om eens een keer wat van leden te horen met het verzoek dat op de site
en/of in de nieuwsbrief te plaatsen. Jeroen alsnog hartelijk dan daarvoor.
Het was overigens op sommige onderdelen best een hilarisch stukje met het verhaal
hoe een klein padje van het juiste pad was geraakt en op de tennisbaan verzeild en
dames die hun tennisballen steeds verloren.
Ook had Jeroen de naam van het Midzomeravond Toernooi maar gewijzigd en was
blijkbaar van mening dat Mix @ Match Toernooi beter over kwam.
Een ding was zeker hij was vol lof over dit superleuke toernooi en waar hij in 2017
beslist weer bij wil zijn.

!

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
HEEFT IEDEREEN ZIJN AGENDA VOOR 2017 IN DE HAND ?
Een vraag die je iedereen in deze tijd gerust kan stellen want wie heeft nog geen
beschikking over een mobiele telefoon waar je alle afspraken kunt inzetten ?
Daarom, klaar, noteren dan maar !!
In week 23 (3 mei 2017 tot en met 11 mei 2017) organiseert Shaile voor de eerste
keer haar 35+ dubbeltoernooi.
Een toernooi, de naam zegt het al, waar alleen maar dubbelpartijen door spelers en
speelsters van 35 jaar of ouder worden gespeeld.
! Bent u in week 23 2017, 35 jaar of ouder schroom dan niet en schrijf in.
Hou uw mail en onze site goed in de gaten, want vanaf het nieuwe seizoen
ontvangt iedereen de nodige gegevens voor dit, voor Helmond e.o. unieke toernooi.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.WIJ ZOEKEN . . . . . . . .
Enkele leden die daarvoor zowel de tijd voor hebben als interesse in hebben, die
bereid zijn om af en toe wat werkzaamheden op en rond ons sportpark.
Het is niet de bedoeling dat het zware werkzaamheden worden maar enkele
personen die bereid zijn de eenvoudige klusjes, zoals kleine reparaties en/of
opknapwerkzaamheden en de groenvoorziening voor hun rekening te nemen.
Gegadigden hiervoor kunnen zich aanmelden via info@shaile.nl
We zien jullie aanbod met belangstelling tegemoet.

!

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

MAANDAGMORGEN TOSS SENIOREN ZEER GESLAAGD
Medio dit jaar deden wij een mededeling via e-mail aan onze leden dat er door een
groep(je) senior-leden op maandagmorgen werd getennist in de vorm van een toss.
Die mededeling heeft zijn uitwerking beslist niet gemist omdat vanaf dat moment het
groep(je) snel veranderde in een groep.
Elke maandagmorgen om 09.30 uur treden er op onze banen een aantal senioren aan
waarvoor al snel 4 tot 5 banen gereserveerd moeten worden.
Dat betekent dat er wekelijks tussen de 16 en 20 spelers aanwezig zijn om gezellig
! een balletje te slaan tegen gelijkwaardige tegenstanders en leeftijdsgenoten.
Ook weten wij dat Shaile nog over een groot aantal van deze leden beschikt die
misschien het bestaan van deze activiteit niet kennen, of om andere redenen daar niet aan deelnemen.
Ook in het seizoen 2017 krijgt deze toss een vervolg en nodigen wij alle senior-leden uit om geheel vrijblijvend daar
bij aan te sluiten. De wedstrijden starten om 09.30 uur en duren ca. 60 minuten. Na een gezamenlijke kop koffie of
thee volgt, en dan ook weer geheel vrijblijvend, een tweede ronde van ca. 60 minuten.
En . . . . . geheel vrijblijvend, betekent ook vrijblijvend, want niets is verplicht.
Zie we jullie het komende seizoen ook ???
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.BELANGRIJKE GROTE TOERNOOIEN
16.01.2017 t/m 29.01.2017:

Australian Open

13.02.2017 t/m 19.02.2017:

ABN Rotterdam

28.05.2017 t/m 11.06.2017:

Roland Garros

03.06.2017 t/m 11.06.2017:

35+ Shaile

03.07.2017 t/m 16.07.2017:

Wimbledon

05.08.2017 t/m 13.08.2017:

Shaile Open

28.08.2017 t/m 10.09.2017

US Open

!
KIKI BERTENS

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
HET JAAR LOOPT OOK WEER LANGZAAM TEN EINDE

!

Het seizoen ten einde, onze banen liggen er een beetje troosteloos
bij en wachten weer op de eerste bezoekers op 2 april 2017.
Het Sinterklaasfeest nadert snel en heeft ook zijn charmes in deze
donkere dagen voor Kerstmis, want ook dat nadert snel.
Wellicht een beetje vroeg maar naast dat wij hopen dat onze leden
veel plezier beleven aan het komende Sinterklaasfeest, wensen wij
alle leden, donateurs, begunstigers en sponsoren van Shaile hele
prettige Kerstdagen toe en een goed, gezond en sportief 2017.
We zien elkaar graag weer terug op ons sportpark tijdens de opening
van het nieuwe seizoen op zondag 2 april 2017.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
vrijdag 9 december 2016: vanaf 09.00 uur bladruimen voor alle liefhebbers
dinsdag 14 maart 2017 : Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 20.00 uur
zondag 2 april 2017

: seizoensopening

donderdag 6 april 2017 : aanvang voorjaarscompetitie 2017

!

zaterdag 3 mei t/m zondag 11 mei 2017: 35+ dubbeltoernooi

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

