
 

 

http://images.google.com/url?sa=i&rct=j&q=voorjaar tennis&source=images&cd=&cad=rja&docid=b9kdxViY-gzRiM&tbnid=HB3-a4o0Fap86M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.konhcvv.nl/index.php?page=1590&ei=KuExUdjzDYiA0AWbmoDIBA&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNH462BMwCk6RuEvEqgj5_BhtKQs9w&ust=1362309727033333


Bêste tennisleden, 

 

We steane wer oan de begjin fan in nij tennisjier. 

Mei ús Canada 10 banen, wie de hoop dat we it hiele jier trochspylje koene, mar mei sa’n 

kwakkelwinter is dat in utopy. Gelokkich ha wij in bedriuw fûn, dat myskien de banen wer wat 

better bestân meitsje  kin tsjin in buike wetter. 

Ferline jier  is de weromrin fan it ledental stopsetten en kinne we de wei omheech wer 

ynsette. In hiele opstekker foar ús lytse klub. 

Derom binne we ek bliid mei ús nije trainer, Wilfred Meulman. It liket ús de goede persoan 

om de jeugd te stimuleajren en harren op in heger nivo te bringen.  We hoopje op dizze 

manier wer wat kontinuïteit yn de klub te krijen. 

Ek sil de oefenhoek wer oanpakt wurde, hwat foar de jeugd in moai plakje wurdt om 

individueel as mei oaren op in lyts fjild te trainen. Ek foar de senioren it plak om bijgelyks de 

back-hand te trainen. 

Op 12 maart wie  de jierlikse Doe-dag. De wiene wer in protte frijwilligers aktief op it 

tennispark. It bakje kofje smakke tige en nei it snoeijen, poetsen, skrobjen dweiljen, die elts 

him goed oan de broadsjes en tomatesop. 

 

Fierder stiet it iepeningstoernooi foar  3 april op it programma en kin der dan op elke 

sneintejoun tost wurde. 

 

 

Ik winskje alle leden in sportyf 2016 ta! 

 

Henk Dykstra 

 
 

 

  



Samenstelling bestuur en commissies TCO 

Bestuur  
Henk Dijkstra,voorzitter Wjitteringswei 114 653732 

voorzitter@tcoldeboorn.nl  

Albert Nijholt, penningmeester Andringastr. 17 0654934540 

penningmeester@tcoldeboorn.nl 

Jitske Koopmans, secretaresse S de Grootstrj. 18 842050 

secretariaattco@hotmail.com 

Roelof Jelsma, bestuurslid Westein 4 631825 

vanuit de wedstrijdcommissie 

Agnes Harmens, bestuurslid Tsjerkebuorren 16 631244  

vanuit de jeugdcommissie 

Wietske Jelsma, bestuurslid Jinswalde 1 631263  

vanuit de kantinecommissie 

Tinus van der Meulen, bestuurslid Wjitteringswei 68 0653331254 

vanuit de onderhoudscommissie 

 

Wedstrijdcommissie (wedstrijdcommissie@tcoldeboorn.nl) 

Patrick Antonissen Eastein 3 632440 

Roelof Jelsma  Westein 4 631825 

Gerda Watzema 

Thommy Voolstra Wjitteringswei 18B  

 

Jeugdcommissie (jeugdcommissie@tcoldeboorn.nl) 

Dorien Knol Riperwei 50, Tijnje 0513-572710 

Agnes Harmens Tsjerkebuorren 16 631244 

Fabienne Fang Sjirk de Grootstrj.34 

Hester Abma Heistelling 2  

 

Kantinecommissie (kantinecommissie@tcoldeboorn.nl) 

Tine Hemminga  It Blok 8 631836 

Joke Mellema Lycklema’s Leantsje 1  631774 

Abe Heerdink Sudkant 

Wietske Jelsma Jinswalde 1 631263 

Janny van der Heide Weaze 51 631525 

 

Onderhoudscommissie (onderhoudscommissie@tcoldeboorn.nl) 

Tinus van der Meulen Wjitteringswei 68 0653331254 

 

Competitieleidster (vcl_tco@hotmail.com) 

Jaike Mellema  0641009595 

Doutzen Oosterhof 

 

Trainer  

Wilfred Meulman   

 

Website www.tcoldeboorn.nl (redactie@tcoldeboorn.nl) 

Patrick Antonissen   
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EVEN VOORSTELLEN 

 

Het winterseizoen zit er bijna op, nog 6 weken en we gaan weer een nieuwe start maken 

voor wat betreft tennis ; zomerseizoen 2016. 

In januari heb ik de “stoute schoenen” aangetrokken en de penningmeester van de 

tennisvereniging gebeld om te vragen wat de stand van zaken was met betrekking tot 

trainerschap bij de TCO. Albert liet al snel los dat de vereniging er over nadenkt om 

eventueel een nieuwe weg in te slaan en met verenigingen in de regio  wellicht wat meer 

samen te werken en met name ook met TVA uit Akkrum. 

Dit was dan ook de eerste stap tot een samenwerking en al snel zaten we om de tafel. 

Allereerst in Akkrum, waar ik ook lesgeef (sinds 2011) en onlangs bij de voorzitter in 

Aldeboarn. Vanaf april gaan we dan ook starten met de trainingen op de donderdag en zal ik 

met veel enthousiasme en inzet mensen van de club lesgeven. 

Mijn naam is Wilfred Meulman, ik ben 41 jaar en woonachtig te Heerenveen. Ik ben 

getrouwd, heb 3 kinderen (2 dochters van 12 en 10 en een zoon van 3 jaar)  

Vanaf 1994 ben ik uit Groningen vertrokken om in Heerenveen de opleiding Cios te gaan 

doen, die ik in 1998 heb volbracht. Tijdens de opleiding verschillende licenties behaald, 

waaronder tennisleraar A en B. Vanaf 1999 ben ik fulltime gaan lesgeven en in de periode 

van 2000 tot en met 2006 heb ik bij een grote tennisschool gewerkt. Na 2006 ben ik 6 jaar 

trainer in Grou geweest tot 2012. Naast Grou gaf ik les in Steenwijk. 

Toch vond ik Steenwijk en de regio niet mijn ding en ben ik in contact geraakt met mensen in 

Akkrum. Ik ben ik het voorjaar van 2011 als zelfstandige gaan werken in Akkrum en een jaar 

later ook in Oudehaske. Sinds vorig jaar kwam daar ook Jirnsum bij op de woensdag en 

daarmee had ik dus een volle werkweek.  

Ik heb er heel veel zin in om de mensen in Aldeboarn de “tennis-virus” over te brengen en 

jeugd en volwassenen enthousiast te maken voor de tennissport. Door vele aktiviteiten op te 

zetten, in samenwerking met een zeer enthousiaste jeugdcommissie, hoop ik ook in de regio 

tennis meer op de kaart te gaan zetten. Uitwisselingen, toernooitjes en jeugdaktiviteiten 

zullen hier onderdeel van uitmaken. 

Kortom, ik heb er zin in en ik hoop iedereen snel mogen te ontmoeten op de tennisbaan. 

 

Met sportieve groeten, 

 

Wilfred Meulman 

Allround Tennisschool 

  



Notulen ledenvergadering op 29 januari 2016 om 20.00 uur bij Moeke de Bruin 

Aanwezig: 31 leden, 8 afzeggingen 
 

1. Opening 
Henk heet iedereen welkom. 

 
2. Mededelingen/ingekomen stukken 

Henk vraagt wie met de ééndaagse cursus mee wil doen voor het bedienen van de 
AED. Er zijn een aantal leden die wel mee willen doen; Leonie, Dinie, Corry, Syb, 
Anne en Henk D. Opmerking er zijn al enkele leden die het apparaat kunnen 
bedienen; Kees, Wietske , Jelle en Wieke. 
Verder geen ingekomen stukken.  

 
3. Notulen ledenvergadering 2015 

Geen opmerkingen. 
 

4. Jaarverslag penningmeester 
Albert: We hebben dit jaar 1.811 euro overgehouden. Dit komt vooral door meer 
sponsorinkomsten. 
Het aantal leden is gegroeid; totaal 109 waarvan 15 jeugdleden. 
Het onderhoud van de baan is een kostenpost die blijft. 
In 2014 viel de verzekering onder een andere kostenpost. 
De lening, die we hadden, is bijna afgelost 
Nog even opmerking van Albert: Als je afsluit, na gebruik kantine, graag even bedrag 
opschrijven in het kasboek. Dit boek ligt in de la van de kantine. 

 
5. Verslag kascommissie: Doede Mellema en Diny Kalsbeek 

Via  skype, vanwege uitzonderlijke weersomstandigheden, is de kas gecontroleerd. 
Complimenten aan Albert namens de kascommissie. 

 
6. Benoeming  nieuw kascommissielid 

Diny blijft in de kascommissie en Leonie komt er bij. Anne van der Wal wil wel reserve 
zijn. 
 

7. Bestuurswisseling(en) 
aftredend en niet herkiesbaar: Tine Hemminga 

 kandidaat: Wietske Jelsma 
 aftredend en niet herkiesbaar: Paula Veerhuis 
 kandidaat: Agnes  

Tine gaat uit het Bestuur maar blijft wel lid van de kantinecommissie. Namens de 
kantinecommissie komt Wietske Jelsma in het Bestuur. Henk heet haar hartelijk 
welkom. 
Wegens verhuizing naar Leeuwarden gaat Paula uit het Bestuur en komt Agnes 
namens de Jeugdcommissie haar plek innemen. Ook van harte welkom. 
Jitske bedankt Paula voor haar enthousiasme en inzet voor de jeugd en krijgt namens 
de Jeugdcommissie en het Bestuur een bloemetje. 

  
8. Wedstrijdcommissie 

Alle toernooien zijn goed verlopen, zowel de enkel/dubbel en mixtoernooien. Er was 
veel animo voor deze toernooien. En zeker ook het ouder-kind toernooi verdient een 
vervolg voor komend seizoen. Met 66 leden en niet-leden een erg geslaagd toernooi. 
We nemen afscheid van Wimke; zij gaat uit de Wedstrijdcommissie. Henk bedankt 
haar voor het goede werk wat zij voor de Wedstrijdcommissie heeft gedaan. En krijgt 
namens de Commissie en het Bestuur een bloemetje. 

 



9. Jeugdcommissie 
Paula: Er zijn twee jeugdgroepen, we hopen op nog meer groei. Het afgelopen 
seizoen hebben we veel activiteiten georganiseerd; basisschoolclinic, ouder-kind 
toernooi, ontbijttoernooi enz. Voor alles geldt: het speelplezier staat voorop. 
Even een korte vooruitblik: basisschoolclinic ook voor de jongere kinderen, 
activiteiten ook voor niet-jeugdleden (vriend/vriendinnetje).  
Paula neemt afscheid van de jeugdcommissie en Fabienne komt erin. Graag nog een 
commissielid erbij. 

 
10. Onderhoudscommissie 

Tinus: We zijn bezig met groot onderhoud van de baan omdat we eindelijk weleens 
van die waterplassen af willen. Dat is ook de reden dat we een andere partij hebben 
gevraagd voor het onderhoud.  
De kantine is geschilderd. Er waren problemen met de lichtmasten, daar hebben 
Tinus en Henk F naar gekeken. De oorzaak was overbelasting. Vooral door de boiler. 
We hebben een nieuwe boiler besteld. 
Verder bekijken we of het aantal vriezers/koelkasten kunnen aanpassen/vernieuwen. 
Er zijn een aantal bomen gesnoeid, zodat er minder bladeren op de baan liggen. 
Plannen voor de komende jaren: plaatsing van zonnepanelen, de oefenhoek opnieuw 
opknappen, tijdens doedag veel snoeien rondom de baan. 
 

11. Kantinecommissie 
Tine: Door de toegenomen bedrijvigheid zijn er meer kantine-inkomsten. We hebben 
binnen de commissie wat geschoven met de taken, zo ga ik uit het Bestuur en zal 
Wietske J mijn plek innemen. Mariska gaat uit de Kantinecommissie en wordt 
bedankt voor haar werk binnen de Commissie. Jitske zal haar een bloemetje brengen 
namens de kantinecommissie en het Bestuur. We zoeken nog enkele leden die in de 
kantinecommissie willen. 
 

12 Mededelingen competitieleider(s) 
Jaike: Er hebben 6 teams meegedaan. Over de nieuwe tennisballen is iedereen 
positief. De KNLTB is vrij strikt in het hanteren van de regels. Voor het komende 
seizoen gaan er 7 teams los. 

 
13 Boarnsterhimtoernooi 

Wietske: Het Boarnsterhimtoernooi is goed verlopen. Komend seizoen zal het 
toernooi de laatste week van september worden gehouden. Het indoortoernooi, wat 
net is gehouden, deden 2 leden van onze vereniging mee. 

 
14 Friesland Cup 

Jouke: Dit was het 46 ۥe  toernooi van de Friesland Cup. We hebben de derde ronde 
gehaald. Er zit progressie in het aantal gewonnen wedstrijden. 
 

15 Website 
Patrick: De website gaat goed. Een oproep van Henk D om vooral foto’s, 
activiteiten/toernooien te sturen naar de website. 
 

16 Trainer/training 
Henk D: Dorien, Agnes en ik zijn naar Akkrum geweest en hebben een gesprek 
gehad met de eventuele nieuwe trainer voor TCO. Het gesprek verliep goed. Hij heeft 
veel ideeën over het jeugdtennis. Hij geeft ook les in Akkrum en Irnsum. En Boarn 
zou daar mooi inpassen. Alleen de lesdag zal dan donderdags worden. Jaike merkt 
op dat een aantal kinderen op donderdag les hebben bij Hercules. We zullen alles 
meewegen. Henk, Dorien en Agnes krijgen fiat van de leden om de bespreking met 
deze trainer Wilfred Meulman voort te zetten. 



17 NL doet  12 maart 2016 
Henk D: We krijgen 325 euro van het Oranjefonds. Op zaterdag 12 maart verwachten 
wij weer een aantal leden die mee willen helpen. Graag gereedschap meenemen. We 
beginnen om 9.00 en zoals altijd de koffie staat klaar. 
 

18 Rondvraag 
Anne: Ik mis een klok aan de buitenkant. 
Verder geen opmerkingen. 
Henk bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit om 21.30 de 
vergadering. 

 
  



Financiën 

Lidmaatschap 
Contributie volwassenen:  € 110,00 
Contributie jeugd: € 45,00 
Tweede en volgende jeugdleden uit een gezin betalen: € 35,00 
 
Jeugdleden worden volwassen leden in het jaar waarin ze 18 jaar worden. 
Opzeggen van het lidmaatschap kan t/m 31 december schriftelijk bij de penningmeester. U 
bent dan per 1 januari het volgende jaar geen lid meer. 
Wijzigingen m.b.t. adres, telefoonnummer of e-mailadres kunt u doorgeven aan: 
T.C.O. t.a.v. Albert Nijholt, Andringastr.17 penningmeester@tcoldeboorn.nl 

 

Training 
De tennislessen worden dit jaar gegeven door Wilfred Meulman uit Heerenveen.  
Er zijn in totaal 16 trainingslessen.  
Kosten training senioren (dit jaar 18 jaar en ouder)    € 90,00 
Kosten training junioren  tot 18 jaar      € 75,00 
 
Opgave kan via het formulier dat u toegestuurd is per mail via het secretariaat.   
Inleveren graag bij Jitske Koopmans voor 24 maart 2016 
Voor deelname aan de trainingen is ook het lidmaatschap van onze vereniging vereist. 
De tennislessen starten op donderdag 7 april 2016 

 

Competitie 
Kosten deelname competitie € 75,00 per team. De aanvoerder van elk team krijgt een 
factuur en zal de kosten met zijn/haar teamleden verrekenen. De tennisclub schaft voor de 
competitiewedstrijden Hema ballen aan. Met andere ballen spelen kan, maar die moeten dan 
door het team zelf aangeschaft worden. Wel rekening houden met de goedkeuring.  

 

Gastspelers / Baanhuur 
Voor niet-leden geldt een tarief van € 5,00 per persoon per uur. Vooraf contant betalen bij: 
Albert Nijholt, Andringastraat 17. Graag in een envelop in de brievenbus deponeren onder 
vermelding van gastspeler of baanhuur. Bankrekening: NL73 RABO 0348 3046 92 t.n.v 
TCOldeboorn. 
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Nieuwe en afgemelde leden TCO 
 

Nieuwe leden 2015-2016 

Stef de Jonge William Krako 
Hennie de Jonge-Brilleslijper Arjan Watzema 
Anne van der Wal Jeroen Witteveen 
Tijmen Kuipers Charlotte Rietveld 
Yneke Goerres Ingrid Riemersma 
William Krako Jasper Slisser 
Max Henning Siep Bangma 
Lara Janssen Andreas de Boer 
Noah Janssen Robbert van der Torre 
Jurre Dragstra Arjan de Man 
Michelle Witteveen Linda Dijkstra 
Sebastiaan Witteveen Bente de Boer 
Fabienne Fang Sonja Hoekstra 
Nova Kuik 
 
Afgemelde leden 2015-2016 
 
Anneke Dijkstra 
Sietie Huisman 
Dorien Knol 
Bouke Jonkman 
Siebe Dijkstra 
Alien Soeten 
Inge Bijma-Leuverink 
  



Kantinecommissie 

De kantine commissie bestond dit jaar uit: 

Janny van der Heide, Mariska Jelsma, Abe Heerdink,  Joke Mellema 

Wietske Jelsma en Tine Hemminga. 

 

Door nieuwe activiteiten binnen onze club, zoals ouder/ kind toernooi en de zomerbarbecue 

voor de thuisblijvers is de bedrijvigheid in de kantine behoorlijk toegenomen. Het waren 

super gezellige middagen die daarnaast een goede baromzet genereerden. Ook werden de 

toss avonden uitzonderlijk goed bezocht, wat  mede te danken is aan de aanwas van nieuwe 

leden. Heel verfrissend. We willen dan ook proberen de bezetting van de kantine op die 

avonden uit te breiden. 

 

Naar aanleiding van deze toename aan activiteiten hebben we besloten de taken onderling 

wat evenwichtiger te verdelen. Zo draait  Wietske vanuit de commissie komend jaar mee in 

het bestuur, gaat Janny de roosters voor het tuin-onderhoud en de kantine-schoonmaak 

verzorgen en blijft Tine de inkopen doen en de roosters voor de toernooien etc. regelen. 

Mariska stopt dit jaar en wij willen haar als commissie hartelijk bedanken voor haar inzet in 

de afgelopen jaren. In haar plaats willen we graag één of twee nieuwe kandidaten 

verwelkomen. 

Ook is het mogelijk om je als invalkracht voor de kantine aan te melden. 

Inlichtingen: Tine Hemminga 0566-631836 

 

  



Onderhoudscommissie 

 

Na de jaarlijkse voorjaarsbeurt van kantine en rond de banen was het wachten op een droge 

periode om de uitgestelde grote onderhoudsbeurt aan de banen uit te voeren. Voor baan 2 

die als eerste werd aangepakt is dit goed gelukt. Voor baan 1 zijn de mannen van de 

Grontmij terug moeten komen omdat het weer toen tegen zat. Omdat baan 1 niet met groot 

materiaal was aangepakt zoals afgesproken, is dit na wat strijd met Grontmij, uiteindelijk wel 

gebeurt maar over de resultaten zijn we niet enthousiast. Hierover later meer. 

 

De kantine is aan de buitenkant door Haaije opnieuw geschilderd. Ook hier was het lang 

wachten op een periode met droog weer. Alles ziet er weer strak en fris uit. 

In vervolg op eerdere problemen met de baanverlichting hier opnieuw enkele keren storing. 

Oorzaak lijkt uiteindelijk door de elektrische boiler te komen die we dan ook gaan vervangen 

door een nieuwe. Ook zijn de zekeringen verzwaard om wat meer buffer te hebben bij 

belasting van het elektrische netwerk. Mogelijk dat ook de oude koelkasten (deels) 

vervangen gaan worden. Henk Fokkema heeft hier nuttig werk verricht. 

Naast het uitvallen van de baanverlichting door storing hebben we ook 2x een kapotte lamp 

moeten vervangen. De eerste keer door de leverancier van de lichtmasten, de tweede keer 

door Obe Kuipers om de kosten te drukken. Obe beschikt over deugdelijk klimmateriaal 

zodat hij dit ook veilig kan uitvoeren. Johannes heeft nog enkele pvc kokers gemaakt waarin 

een nieuwe lamp mee naar boven en de kapotte mee naar beneden gedragen kan worden 

zodat de handen vrij zijn bij het klimmen. 

Johannes heeft ook de waterput aangesmeerd zodat die nu droog blijft. Ook Doede heeft 

gedurende het seizoen verschillende klussen gedaan. 

Plannen voor komend seizoen zijn als eerste het aanpakken van de banen. We hebben hier 

een andere partij voor gezocht die meerdere Canada Tenn banen in onderhoud heeft. We 

willen eindelijk wel eens van de waterplassen op de baan af. Tijdens een bezoek van deze 

mensen aan onze banen gaven ze de indruk over meer expertise te beschikken dan 

Grontmij. We wachten af…. 

 

We zijn bezig om te bekijken of zonnepanelen op het dak van de kantine ons ook besparing 

kan geven. Investering door verenigingen kan 30% subsidie opleveren over de aan te 

schaffen materialen. Dit maakt het zeker aantrekkelijk. Hellingshoek van het dak en gericht 

op het zuiden is ook ideaal. 

Verder willen we de oude oefenhoek (nogmaals) proberen op te knappen om de jeugd 

hiermee extra mogelijkheden te geven. 

Alle vrijwilligers bedankt voor hun bijdrage afgelopen seizoen en we vertrouwen op jullie 

steun voor komend seizoen. 

 

Namens de Onderhoudscommissie; Tinus van der Meulen 

 

 

  



Wedstrijdcommissie 

 

‘Sommige mensen zijn adelaars en sommigen zijn eenden’ zo zei James Reese. (Zijn lezing 

‘Eagles and Ducks on Leadership’ is een must-see). Daarmee stelt hij dat mensen die zelf 

ondernemen (de adelaars) succes afdwingen.  

Nou, mijn conclusie over het afgelopen jaar: ‘De wedstrijdcommissie is een nest van 

adelaars!’ 

Het commissiejaar begon in april met het ouderkind-toernooi dat samen met de 

jeugdcommissie georganiseerd werd. Liefst 66 deelnemers hadden zich aangemeld en 

waren getuige van het begin van een mooie nieuwe traditie. Leden en niet-leden konden 

kennis maken met het tennisspel. Op onze website staan een drietal fotoalbums van deze 

dag waarmee u de dag kunt herbeleven of er een impressie van kan krijgen. 

Het succes van dit nieuwe initiatief bleek een voorbode te zijn voor de rest van het jaar. De 

vaste drie clubkampioenschappen zouden bijna een verdubbeling van het aantal deelnemers 

kennen. Zou hier een verband gelegd kunnen worden met het vertrek van Albert uit onze 

commissie en de toetreding van Thommy en Gerda? 

In juni werden er heerlijke wedstrijden in het kader van de dubbels gespeeld. Voorrondes 

liepen gesmeerd, alleen in het finaleweekend zat het weer niet echt mee. Als troost werd het 

publiek getrakteerd op een overdaad aan aardbeien met slagroom van Uilke en Corry. Na 

wat creatief geschuif en aanpassen van het programma konden de winnaars zich uiteindelijk 

toch onderscheiden: bij de A’s Albert & Gysbert en Doutzen & Fenna Rixt en bij de B’s Erik & 

Abe en als grote verrassing Anneke & Linda. 

Dankzij het geslaagde dubbeltoernooi was het niet moeilijk om de inschrijvingslijst van het 

enkelkampioenschap vol te krijgen. Dit jaar een geheel nieuwe opzet: vrij in te plannen 

voorronde wedstrijden en een digitaal podium om elkaar uit te dagen. Het bleek een 

succesformule, komend jaar gaan we dit zeker voortzetten. Meer dan 40 sporters hadden 

zich ingeschreven. Een aantal moest afhaken door fysiek ongemak, en tenslotte mochten op 

1 november de beste 24 uitmaken wie de beste van 2015 waren. Bij de A’s konden Gysbert 

en Doutzen hun titel prolongeren. Bij de B’s werden Johan Tysma en Antsje gekroond. En bij 

de C’s bleken Robbert en Fabienne de aanstormende talenten te zijn. Komend jaar worden 

de kaarten opnieuw geschud. Dus doe ook dan vooral mee. 

Terwijl de voorrondes van de enkels nog in volle gang waren, werd in de maand september 

het de mix toernooi gespeeld. Grootste uitdaging hierbij was voor ons om alle wedstrijden tot 

in het finaleweekend ingepland te krijgen rondom allerlei andere sociale activiteiten van de 

deelnemers. Maar het is gelukt. Bij de A’s mochten Albert & Thommy de hoogste trede van 

het podium betreden en bij de B’s mochten Siep en Leonie hetzelfde doen. 

Terugblikkend was het dus een fantastisch tennisjaar geweest. We hebben nu al zin om dit 

komend jaar te overtreffen. Dit moeten we dan zien te rooien zonder Wimke, die na vele 

jaren de wedstrijdcommissie zal verlaten. Wimke bedankt en we zien je zeker als 

deelneemster terug. 

Dit jaar heeft de helft van de TCO-leden meegedaan aan de toernooien. Ons doel voor 

komend jaar is om dit minimaal te herhalen en dat de andere helft op zn minst langs de kant 

zal staan voor ondersteuning. 

Tot ziens op of langs de banen, 

 

De wedstrijdcommissie 

 

  



Competitieteams 2016 
 
Dinsdagmiddag (3e klasse Dames dubbel 17+) 
Tine Hemminga (aanvoerder) 
Roelie Schiere 
Wietske Jelsma 
Wieke Huisman 
Antsje Jonkman 
Petra de Glee 
 
Dinsdagmiddag (5e klasse Dames dubbel 17+) 
Marianne Hetebrij (aanvoerder) 
Minke Wester 
Aaltsje Groen 
Anneke Bouma 
Japke Bergsma (reserve) 
 
Dinsdagavond (5e klasse Dames dubbel 17+) 
Wietske van der Schaaf (aanvoerder) 
Corry Nijholt 
Diny Kalsbeek 
Rebecca Warringa 
Leonie Evink (reserve) 
Aleida Hofstra (reserve) 
 
Dinsdagavond (5e klasse Dames dubbel 17+) 
Grietje Veld (aanvoerder) 
Grada Weidenaar 
Tineke Bouma 
Jaquelien Breeuwsma 
Hennie de Jong 
 
Woensdagavond (5e klasse Heren dubbel 35+) 
Albert Nijholt (aanvoerder) 
Patrick Antonissen 
Bart de Vreese 
Wietse Huisman 
Roelof Jelsma (reserve) 
 
Donderdagavond (3e klasse Heren dubbel 50+) 
Dick Westerhoven (aanvoerder) 
Henk Dijkstra 
Tinus v.d. Meulen 
Doede Mellema 
Johannes Brouwer 
Kees Kalsbeek 
 
Zaterdag (3e klasse gemengd) 
Doutzen Oosterhof (aanvoerder) 
Jouke Mellema 
Roelof Jelsma 
Fenna Rixt Bouma 
Jaike Mellema 
Patrick Antonissen (reserve) 
 



Jeugdcommissie 2015 

 We kunnen terug kijken op een mooi tennisjaar.  

 

Het aantal jeugdleden is gegroeid waardoor het mogelijk 

was de lessen in te delen in 2 groepen verdeeld in leeftijd. 

Zo kon de trainer, Erwin van Luik, gerichter les geven. Ook 

voor de kinderen is het leuker om met leeftijdsgenoten te 

trainen. Erwin, als trainer, was al bekend bij de club en is 

wederom als positief ervaren.  

We hopen opnieuw op groei in het aantal jeugdleden!  

Hoe meer leden hoe meer we gerichter activiteiten, 

trainingen en wellicht wedstrijden kunnen aanbieden. 

De basisschoolclinics hebben wederom ook in 2015 plaats gevonden. De bovenbouw van 

beide scholen hebben hieraan deelgenomen. De jeugdcommissie heeft samen met de 

trainer een zeer actieve ochtend georganiseerd waarin allerlei leuke oefeningen met de bal 

en het racket aan bod kwamen.  

 

Het openingstoernooi is in 2015 een ouder-kind 

toernooi geworden. Dit in samenwerking met de 

andere tennis-commissies van TCO. Zowel leden als 

niet leden mochten zich opgeven. De opkomst was 

zeer groot! Circa 65 spelers deden aan de activiteiten 

mee. Ze werden dan ook verdeeld in groepen met 

een ware captain. Diverse onderdelen passeerden de 

revue zoals een parcours en klein veld. Natuurlijk 

mocht het populaire koningsspel ook niet ontbreken. 

Het speelplezier stond voorop. De kinderen ontvingen 

bij het afscheid een toepasselijke tennisbal-

sleutelhanger als dank voor hun deelname.  

 

Ook de koningsspelen werden gehouden door de scholen. Vele sporten kwamen aan bod 

waaronder ook: Tennis! Doordat de leden van de jeugdcommissie niet konden op de 

bewuste datum namen Henk en Gerda de honneurs waar. Ze waren enthousiast over de 

inzet van de kinderen net zoals de jeugdcommissie dat was over de inzet van Henk en 

Gerda!  

 

  



 

 

 

We hebben natuurlijk weer diverse toernooien 

georganiseerd.  

 

Nieuw in 2015 was het ontbijttoernooi!  

De kinderen mochten in pyjama komen (en de leiding deed 

vrolijk mee), de wekker kon vroeg gezet. Een eigen ontbijt 

placemat werd gemaakt en naast een heerlijk ontbijt met 

verse broodjes, aardbeien e.d. waren er natuurlijk sportieve 

inspanningen.  

Een groot succes en voor herhaling vatbaar.  

 

Daarnaast waren er ook toernooithema’s als bingo en 

dierendag.  

Er werden diverse maaltijden verorberd zoals patat maar 

ook taco’s. 

 

We hebben speciale kinderballen aangeschaft die net even 
zachter zijn (als ze per ongeluk het lichaam raken) en ze 
stuiteren minder hoog op waardoor ze net wat gemakkelijker 
terug te slaan zijn. 
 

 

Dorien en Agnes zijn namens de jeugdcommissie naar de KNLTB Workshop Tenniskids voor 

jeugdcommissies regio Noordoost geweest. Aandacht werd o.a. besteed aan de 

onderwerpen: sociale binding van jeugdleden aan je club, trainingsprogramma’s en 

leeftijds/niveauverschillen. Daarnaast werden er praktische oefeningen gedaan zoals 

warming-up mogelijkheden voor de jeugd aan de hand van de pijlers: Weerbaarheid-Focus-

Oriëntatie. Nog meer geïnspireerd buigt de jeugdcommissie zich voor 2016 over de 

mogelijkheden voor een nog groter aanbod aan activiteiten binnen onze vereniging. 

 

Een zomer-tennis-barbecue georganiseerd voor alle 

leden dus ook de jeugdleden was een groot succes. Dit 

werd georganiseerd door alle commissies zo ook de 

jeugdcommissie.  

Jeugdleden mochten hun gezin meenemen en volwassen 

leden hun partner en/of kinderen. De opkomst was 

wederom fantastisch, de zon scheen volop. Er werd 

heerlijk gegeten en gedronken en een balletje geslagen. 

 

Op zo’n warme dag was het geen probleem dat de 

sproeiers automatisch aangingen en de kinderen 

verkoeling zochten… 

 

 

 



  
 

Paula en Agnes, gapend in 

pyjama op de  

vroege ochtend van het 

ontbijttoernooi. 

 

Paula is eind 2015 verhuisd naar Leeuwarden en kan 

daarom haar werkzaamheden in de jeugdcommissie 

helaas niet voortzetten.  

We danken haar voor al haar enthousiasme van de 

afgelopen zes jaren!!! 

 

Uitnodigingen en foto’s van de toernooien verschenen 

op facebook en werden via Patrick op de website 

gezet. Zo werd ook de sociale media ingezet in 2015. 

 

 

 

 

 

 

Tennisgroet namens de jeugdcommissie:   

Paula Veerhuis, Dorien Knol en Agnes Harmens 



Vooruitblik jeugd seizoen 2016 

 

Ook dit jaar willen we weer een basisschoolclinic 

organiseren én mee doen aan de koningsspelen 

om nog meer te proberen het aantal jeugdleden 

een stimulans te geven.  

 

De kinderen maken zo op een ongedwongen 

manier kennis met de tennissport.  

Ook gaan we kijken of we nog meer activiteiten 

in kunnen zetten om nog meer niet-leden te 

laten kennis maken met tennis. 

  

Voor de jeugdleden zullen er ook dit jaar weer diverse leuke toernooien georganiseerd 

worden.  

Het maakt niet uit of iemand beginner is of meer gevorderd, er wordt rekening gehouden met 

ieders niveau en het gaat vooral om de gezelligheid.   

De toernooien vinden verspreid over het seizoen plaats en vaak hebben we een leuk thema 

bedacht. Meestal zijn er prijsjes te winnen op zeer diverse gebieden. 

Daarnaast zorgen we tijdens de toernooien altijd voor een lekker hapje en een drankje. We 

hopen natuurlijk weer op een enthousiaste opkomst want je weet “zonder jou is er geen bal 

aan!”. 

 

 We gaan ook kijken of er meer trainingen en zelfs wedstrijden te 

realiseren zijn binnen de club maar wellicht ook in samenwerking 

met omringende dorpen. We gaan kijken of we ook een theorieles 

aan kunnen bieden.  

We hebben een nieuw lid gevonden voor de jeugdcommissie 

i.v.m. het vertrek van Paula maar ook om bovenstaande plannen 

wellicht tot uitvoer te kunnen gaan brengen. Meer handen maken 

licht werk. Jeugdcommissieleden/ vrijwilligers zijn dus altijd 

welkom!  

Interesse? Meldt het ons. 

We hopen weer op een sportief tennisjaar met veel gezelligheid 

en plezier! 

De jeugdcommissie:  Dorien Knol en Agnes Harmens. 

 

 

 

 

  



Frieslandcup 
 
In 2015 heeft TCO meegedaan aan het 46e toernooi om de Friesland Cup. We zijn net als in 
2014 doorgedrongen tot de derde ronde. De eerste twee rondes werden respectievelijk 
gewonnen van Feanwalden en St Jacob. De derde ronde hebben we net verloren van de 
latere kampioen Sexbierum (5-5, 11-10 in sets). In vergelijking tot 2014 zijn we weer sterker 
geworden. In 2014 was het wedstrijden saldo: 16 gewonnen en 14 verloren, in 2015 was het 
wedstrijden saldo 19 gewonnen en 11 verloren. Dit biedt veel perspectief voor 2016! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jouke 
 
 

  



Activiteitenkalender 2016 
 
Data activiteiten Jeugd 

  Vrijdag 18 maart: Tennisclinic voor de basisschool leerlingen 

  Vrijdag 22 april:Koningsspelen 

  Zondag 3 april: Openingstoernooi ouder-kind toernooi 
 
Friesland Cup  

 Ronde 1: 19 juni 2016   

 Ronde 2: 3 juli 2016  

 Ronde 3: 11 september 2016 

 Finales: 25 september 2016 
 
Boarnsterhimtoernooi 

 Laatste week van september 
 

Data tennislessen op donderdag  
April: 7,14,28  
Mei: 12,19,26, 
Juni 2,9,16,23,30, 
Juli: 7,14 
September 1,8 reservedata 15,22 
Data clubtoernooien    
25 en 26 juni - Finales Dubbel 
17 en 18 Sept - Finales Mix 
29 en 30 Okt - Finales Enkel 
Voorrondes en inschrijfdeadlines worden tzt via mail gemeld. 
 
  
Iedere zondagavond tossavond! 
Voor de geoefende tennisser is tossen een vaak gebruikte uitdrukking, maar de beginnende 
speler vraagt zich misschien af: wat is dat? 
Is het een regel tijdens het dubbelspel? Of wordt hier een bakje leut mee bedoeld? 
Het antwoord is eenvoudig: tossen is allebei. 
Samen tennissen, samen koffie, thee drinken, gezellig kletsen over tennis, vooral lekker 
ontspannen op ons gezellige tennispark. Je kunt de hele avond binnenkomen of weggaan. 
De rackets worden na elk partijtje gehusseld en daar worden weer 4 nieuwe setjes uit 
getrokken die een partijtje van ongeveer 15 minuten spelen. 
Voor een ieder (beginners, gevorderden) is er op zondagavond om half acht plaats om een 
balletje te slaan.  De koffie staat klaar! 
Zie ook Facebook: Tennisclub Aldeboarn 
 


