
Hoofdsponsor Nieuwendijk heeft er weer zin in! 

We zijn blij dat we ook dit jaar kunnen rekenen op Autobedrijf Nieuwendijk als hoofdsponsor van ons 
Open Toernooi. Het is al de 19e keer dat de autodealer ons toernooi financieel steunt en het park 
tijdens de toernooiweek opluistert met de nieuwste Renault- , Nissan- en Daciamodellen. 

Een paar vragen aan Directeur Kees Nieuwendijk: 

Wat is jullie connectie met TVK? 
Ons bedrijf is natuurlijk sponsor van de vereniging en in het bijzonder het Open toernooi. Privé zijn 
we ook volop verbonden aan de club. Mijn broer  Sjaak en ik zijn allebei al heel lang lid van de club en 
tennissen elke maandagavond met een groepje mannen. Ook onze vrouwen en kinderen tennissen 
met veel plezier bij TVK.  

Waarom zijn jullie destijds hoofdsponsor geworden van het Open Toernooi? 
Onze medewerkers Dré en Esther Maas vroegen ons hiervoor. Wij waardeerden het enthousiasme 
en de creativiteit waarmee zij en de andere organisatoren elk jaar weer een prachtig toernooi op 
poten weten te zetten. Het toernooi is een begrip bij veel tennisliefhebbers in de regio. Een mooi 
evenement om te steunen en natuurlijk ook om ons bedrijf onder de aandacht te brengen. 

Jullie krijgen waarschijnlijk veel verzoeken tot sponsoring, hoe maken jullie de keuze? 
We krijgen inderdaad erg veel aanvragen. En soms is het best moeilijk om te kiezen want er zijn veel 
initiatieven waar we sympathie voor hebben. Een belangrijk criterium is dat er collega’s of klanten 
van ons betrokken zijn bij de betreffende activiteit. We schenken jaarlijks ook een deel van onze  
omzet aan goede doelen in de regio die door onze medewerkers zelf zijn gekozen.  

Wat maakt het Open toernooi van TVK zo de moeite waard? 
Het is mooi om te zien dat zoveel vrijwilligers in de weer zijn om er een mooie week van te maken en 
zoveel mensen er plezier aan beleven. Ook als je niet meespeelt is het gezellig om naar het park te 
komen. Het is mooi aangekleed, je komt veel bekenden tegen en de sfeer is altijd goed.  

Wat zijn je eigen sportieve ambities voor de 26e editie? 
Ik moet nog even kijken wie mijn partner wordt voor de dubbel.  Waarschijnlijk doe ik met mijn 
dochter in de 6 mee  maar ben zelf een zeven dus het zal lastig worden om een rondje verder te 
komen.   De laatste jaren kwam ik in de heren dubbel meestal tot de kwart of halve finale.  Als ik dat 
dit jaar weer haal ben ik dik tevreden.  

 

 

 


