
Pieter-Christiaanstraat 6
4811 PS Breda
Tel.: 076-5151086
tvhetei.nl

ZATERDAG 13 OKTOBER MANNENDAG

ZONDAG 21 OKTOBER LADIES SUNDAY 

68e
KAREL VAN BRINK

TOERNOOI
6 OKTOBER t/m 28 OKTOBER

(alleen de weekenden)
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• Postadressen voor bedrijven
• Inschrijfadressen KvK
• Permanente kantoorruimtes

• Flexwerkplekken per uur
• Shared Offi  ces
• Huren van vergaderruimtes

Voor een professionele uitstraling voor uw bedrijf bent u bij Business 
Center Stadium Breda aan het juiste adres.

In ons prachtige kantoor in het voetbalstadion van NAC Breda kan 
BCSB uw onderneming de volgende fl exibele diensten aanbieden:

Stadionstraat 11 c 10  |  4815 NC Breda  |  bcsb.nl
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Jac Schenk
Dr. Struyckenplein 3
4812 TA BREDA
076 - 521 32 78

Voor onze klanten zijn wij de vertrouwde winkel in de buurt met 
een unieke combinatie van producten en diensten voor iets leuks 
voor jezelf of een snelle boodschap. Zo kun je bij Primera onder 
andere terecht voor wenskaarten, postzegels, tijdschriften, boeken, 
dagbladen, tabak, Staatsloterij, Lotto, beltegoed, cadeaukaarten, 
tickets, kantoorartikelen en cartridges. Altijd persoonlijk, gezellig en 
goed geholpen!

Oplaadpunt OV Chipkaart
Je kunt zowel een anonieme OV-chipkaart als een persoonlijke 
OV-chipkaart bij ons opladen.

PostNL Postkantoor
Bij ons kan je terecht voor het versturen, retourneren en ontvangen 
van je pakketten, (aangetekende)brieven en poststukken.

Riverdale
Nieuw in onze winkel! De collectie van Riverdale bestaat uit 
woonaccessoires voor het hele huis; van items voor de woonkamer 
tot de badkamer, van de veranda tot de slaapkamer. Bij ons vind je elk 
seizoen een zorgvuldig samengestelde selectie Riverdale producten.

Openingstijden
Maandag: 8:00 - 18:00
Dinsdag: 8:00 - 18:00
Woensdag: 8:00 - 18:00
Donderdag: 8:00 - 18:00
Vrijdag:  8:00 - 18:00
Zaterdag: 8:00 - 17:00
Zondag: Gesloten
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EEN GOEDE SERVICE IS NIET 
ALLEEN BIJ TENNIS BELANGRIJK

Graaf Hendrik III Plein 47
4819CK Breda 
T 076 - 5228749

Groenstraat 16B
4841BD Prinsenbeek
T 076 - 5440682

www.vandenassumoptiek.nl

Hoogwaardige 
contactlenzen

Kom langs voor een 
gratis oogmeting 

Kom langs in 
onze winkel
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Loodgietersbedrijf Joosen 
is een gerenommeerd installatie bedrijf in de 
regio van Breda en omstreken. Wij verrichten 
al jarenlang tal van werkzaamheden en werken 
voor diverse opdrachtgevers. In de loop der ja-
ren hebben wij enorm veel ervaring opgebouwd 
op het gebied van:

• Sanitair
• Verwarming en CV
• Rioleringswerken
• Dakbedekkingen
• Lood en zinkwerken
• Onderhoud

Boschstraat 102
4811 GK BREDA
Tel.: 076-5211726

www.loodgietersbedrijf-joosen.nl

BAKKERIJ ELSEVIER, LANGENDIJK 15 BREDA

IEDERE DAG VANAF 7.30 UUR OPEN !!!
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mobi

Charles petitweg 1 |  4827HJ BREDA  |  0765725555
info@vanriel.nl  |  www.vanriel.nl

• Head-up display
• Smart navigation (met Apple CarPlay)
• LED-dagrijverlichting
• Krell Premium-audiosysteem
• 10 onderscheidende exterieurkleuren

KONA
Jij rijdt. Jij bepaalt.
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Heren dubbel
Naam ........................................ Naam partner
John van Baal .............................Rob van den Broek
Philip Bouvy ...............................Rik Raaijmakers
Peter Broers ...............................Maarten Van Nielen
Rien van Dijke ............................Ron van Dijke
Eric Huijbregts ...........................Vincent Keijsers
Frank Mellink .............................Will Rijvers
Jaap Nagtegaal ..........................Bart Schuurmans
Tobias Oversteegen ..................Hans Rops
Erik Reitsma ...............................Marien van Zwol

Dames dubbel
Naam ........................................ Naam partner
Len Van den Berg ......................Marian Rijvers- Beijer
Liesbeth Geers ..........................Francien Plooy
Sanne van Ginneken .................Anne Nederpelt
Lisa Hajenius .............................Carlijn Remmers
Hanke Keijsers ...........................Henriëtte Theulings
Dimphy Lambregts ...................Susanne Riegler
Chantal Menner ........................Linda Mulder
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Vanaf €43.995 | lease vanaf €619 P/M
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

De nieuwe Volvo V60

www.bluekens.com





GRAAF HENDRIK III LAAN 1 | 4819 CA | BREDA
TELEFOON: 076 - 5310393 | FAX: 076 - 5310394

E-MAIL: MAIL@RAETSLUY.NL
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* 24/7 bespanservice

* Dropbox: buiten openingstijden 
   uw racket droppen / volgende dag klaar

* Racket-customizer/tuning

* Tennis accessoires

Waar tennis begint met een goede service

  www.touch4tennis.nl | Ginnekenweg 254 | Breda
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* 24/7 bespanservice

* Dropbox: buiten openingstijden 
   uw racket droppen / volgende dag klaar

* Racket-customizer/tuning

* Tennis accessoires

Waar tennis begint met een goede service

  www.touch4tennis.nl | Ginnekenweg 254 | Breda Graaf Hendrik III plein 132 (GCZ Bredero)   4819 CL Breda 
    Mgr. Nolensplein 1 (Huis vd Heuvel)              4812 JC Breda 

 

 
 

 
 

Algemene Fysiotherapie – Manueel therapie - Sportfysiotherapie – 
Kinderfysiotherapie - Medische fitness – Beweegprogramma’s – 

Medical taping – Fysiotherapie op haptonomische basis - Dry-Needling 

 
Inloopspreekuur: dagelijks tussen 11.30-12.30 

o.a. bij (sport-) blessures 
 

Naast reguliere behandelingen kunt u, met of zonder begeleiding, trainen in onze 
ruime oefenzaal.  Kijk voor lestijden en meer informatie op de website. 

www.fysiotherapie-brederobreda.nl 

 

• Medische fitness (ook in de 
avonden)  
• Obesitas 
• Graded activity (rugklachten) 
• Oncologie 
• COPD 

• Kinderfitness: Fit & Joy  
 

 

• (Medische) Fitness  
• Graded Activity (rugklachten) 
• Beweegprogramma hartfalen 
• Beweegprogramma COPD  
• Beweegprogramma Diabetes 
• Circuittraining BFIT  
• Fitbuddies           Voor Kinderen: 

• Peutergym 
• Fit & Joy  
• Cool2Bfit  

 

      076 – 521 90 34 
 
 
 

Kinderen:



Gemengd dubbel
Naam ........................................ Naam partner
Robbert Bergmans ....................Carlijn Remmers
Rob van den Broek ...................Anca Kruik
Rien van Dijke ............................Chantal Menner
Daniel Freijsen ...........................Dimphy Lambregts
Adrie van Hooijdonk .................Janny van Driel
Eric Huijbregts ...........................Carla Leppens
Jeroen van Ingen .......................Liesbeth Geers
Vincent Keijsers .........................Hanke Keijsers
Dirk Langerak ............................Karen Oomen
Erik Reitsma ...............................Lisa Hajenius
Karst Rijvers ...............................Lotte Smit
Will Rijvers ..................................Marian Rijvers- Beijer
Hans Rops ..................................Kim Rokebrand
Bart Schuurmans ......................Len Van den Berg

Heren enkel
Tim van Boxtel, Joost Spoel, John van Baal en Rob Wijnen

14



Voor al uw zuivel aan huis,
diverse dranken en kruidenierswaren.

René Pistorius
06 - 22488295
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Mannendag: zaterdag 13 oktober
John van Baal .............................Mart van den Berg
Corstiaan Beekmann ................Eric Huijbregts
Peter van Broekhoven ..............Eric Emmelot
Henk Eberson ............................Joep Voesenek
Rook ten Haaf ............................Carlo Romers
Melwin Ideler .............................Joost Spoel
Jeroen van Ingen .......................Wiel Keijsers
Vincent Keijsers .........................Peter van der Put
Kees Kremers ............................Peter van de Wetering
Dirk Langerak ............................Cees Krijnen
Cor van der Meeren ..................Hans Ras
Sander van der Meeren ...........Peter Weber
Jaap Nagtegaal ..........................Bart Schuurmans
Maarten Van Nielen ..................Wim Broere
Tobias Oversteegen ..................Hans Rops
Erik Reitsma ...............................Marien van Zwol
Jeroen Roelse .............................Martijn Roelse
Rob Wijnen .................................Hugo Zegwaard
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Dr. Struyckenstraat 96      
4812 BH Breda     
076-5237099      

info@stekelenburg.nl
www.stekelenburg.nl – www.beloningen.nl

Stekelenburg Onderzoek Bureau BV

wenst alle deelnemers aan het Karel van Brink toernooi een 
zonnig, sportief en gezellig toernooi!

Stekelenburg
uw probleem – ons vak
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Nieuwe Haagdijk 34, 4811TE  Breda   
(076) 521 70 55, www.geertkip.nl

1 kg 
tam konijn-

boutjes

€ 7,95
Diepgevroren. 
Houdbaar tot 
februari 2019.

500 g Ind. 
mihoen & 500 g 

kipgerecht Geert

€ 7,95
Diepgevroren. 
Houdbaar tot 
februari 2019.

15 
stokjes 
kipsaté

€ 6,95
Gemarineerd: mild 

of beetje pikant.

    
geldig de gehele maand oktober 2018
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AGRO is al sinds 1984 actief 
in de souvenirs branche. Het 
bedrijf staat bekend als een 
van de grootste souvenirs 
specialisten van Nederland.

Wij opereren op de 
nationale en internationale 
markt. Door onze grote 
diversiteit in Nederlandse 
en geïmporteerde souvenirs 
kunnen wij aan alle behoeftes 
voldoen.

AGRO staat voor kwaliteit, 
tegen zeer concurrerende 
prijzen en een uitstekende 
service.

Onze goederen zijn uit 
voorraad leverbaar.

SOUVENIRS
www.agrosouvenirs.nl

KLOMPPANTOFFELS
IN LUXE DRAAGTAS
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Ladies Sunday: zondag 21 oktober 

Naam ........................................Naam partner
Miranda van Baal ......................Petra Mensen-Zwegers
Dianca Benois ............................Lidia Schoenmakers
Len Van den Berg ......................Carlijn Remmers
Bea Bogers .................................Henriëtte Theulings
Yvonne Brant .............................Jeannette Jobse
Els Brouwers ..............................Marij Morssinkhof
Monique Buijs ...........................Susan Witsenboer
Liesbeth Dirven .........................Marianne van Ierssel
Debbie Freijsen .........................Dimphy Lambregts
Ellen Honcoop ...........................Paoline Witkam
Marij Janssen .............................Jolanda Luchtenberg
Hanke Keijsers ...........................Ilse Steenbergen
Chantal Menner ........................Linda Mulder
Janet van Mook ..........................Marianne Nijs
Anita van Nimwegen ................Angelique Rethans
Marian Rijvers- Beijer ...............Ineke van der Sluijs
Henny Luchtenberg - v.d. Meeren

De spelregels voor de Mannendag en Ladies Sunday:
• Onmiddelijk stoppen bij het eindsignaal, dus de game niet afmaken
• Games doortellen
• Wisselen bij oneven stand
• Degene die het eerst genoemd staat in het schema begint met serveren
• Na de 3e, 6e, 9e en 12e ronde de banen vegen
• Na de laatste ronde de banen en lijnen vegen
• De eindstand doorgeven aan de wedstrijdleiding via het uitslagenbriefje
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Wilhelminastraat 25 Breda

www.parfumswinkel.nl
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Toernooi.nl
De speelschema’s en uitslagen kun je bekijken op www.
toernooi.nl, als je bent ingelogd zie je meteen het Karel van 
Brink toernooi staan anders moet je het even opzoeken. Via 
toernooi.nl krijg je een e-mail met daarin je eerstvolgende 
wedstrijd(en) vermeld.
Tip: type in het zoekvak Karel in en je hebt het gevonden. 
Je krijgt telkens bericht via het e-mailadres waarmee je 
geregistreerd bent bij toernooi.nl voor je volgende wedstrijd.

Spelregels
De wedstrijden gaan over 2 gewonnen sets. De derde set is een super tiebreak t/m 10 punten. 
De (kruis) fi nales worden gespeeld om 2 gewonnen sets. Zorg dat je een half uur voor de 
offi  ciële aanvang van de wedstrijd aanwezig bent (uitgezonderd wedstrijden die om 9.30 uur 
beginnen). Indien er een baan vrij is kan de wedstrijd eerder beginnen en hebben wij minder 
kans op uitloop.
Voor elke wedstrijd dient u zich te melden bij de toernooicommissie. De commissie bepaalt 
op welke baan u kunt spelen. Maximale inspeeltijd: 10 minuten. Indien men niet op het juiste 
tijdstip komt opdagen is de wedstrijd met twee keer 6-0 door de tegenstander(s) gewonnen.

De toernooicommissie reikt voor aanvang van de wedstrijd 4 goede tennisballen en een 
geprint wedstrijdformulier uit. Op dit formulier dienen na afl oop de standen te worden 
genoteerd.  De ballen en het wedstrijdformulier dienen ingeleverd te worden bij de 
toernooicommissie.
Bij verhindering dient u zelf voor vervanging zorg te dragen. De invaller dient van dezelfde 
speelsterkte te zijn. 
De wedstrijden die verplaatst  worden op eigen verzoek  moeten gespeeld worden voor de 
oorspronkelijk geplande datum.
Wedstrijden zijn eventueel door de week tussen 10.00 en 16.00 uur in te halen.  Het clubhuis is 
dan gesloten.

Dr. Struyckenplein 60, 4812 TA Breda
Sponsor van fruit, water en hapjes
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Veemarktstraat 2, Breda
076 - 521 51 22

www.demarktbreda.nl

gehele avond onbeperkt tapas
vanaf 17.00 uur

zondag t/m donderdag € 21,90
vrijdag en Zaterdag € 25,90

2 uur onbeperkt tapas
starten tussen 15.30 uur en 17.00 uur  € 16,50

ONBEPERKT TAPAS



Vitasports leeft voor de sport. Optimaal kunnen bewegen, daar 

gaan we voor! Onze pijlers zijn: Fysiotherapie en Tennis. In de 

praktijk voor fysiotherapie kun je terecht voor alle bewegings

gerelateerde (sport)blessures en orthopedische revalidatie. 

Onze tennisschool verzorgt clubtrainingen én is initiatiefnemer 

van het Performance Center: een persoonlijke trainingsaanpak 

voor jong tennistalent. Waar we zowel fysiek begeleiden als 

extra tennistrainingen bieden. Komen onze beide passies weer 

mooi samen.

www.vitasports.nl

Wat ons beweegt



Steenovenpizza’s in Breda
eten, afhalen en bezorgen



Cees Brekelmans
M. 06 - 54644378

fam.brekelmans@ziggo.nl

Voor al uw boeketten,  
rouwstukken, bruidsboeketten 

en bloemstukken

Standplaats
Hoek Haagweg / Oranjeboomstraat

26



Pieter-Christiaanstraat 6
4811 PS Breda
Tel.: 076-5151086
tvhetei.nl
facebook.com/tvhetei

Voor slechts € 125,- lid worden inclusief KNLTB pas!

Ben je al huurder of lid van T42 dan krijg je € 25,- 
korting en ben je dus lid, inclusief KNLTB pas voor 
deelname aan toernooien, voor € 100,-.

Meld je via tvhetei.nl aan om lid te worden van onze 
gezellige club. 

Bij ons hoef je geen bardienst te draaien zoals bij 
andere clubs!

Lid worden bij TV ‘t Ei?
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