
 

 
  



Foarwurd fan de foarsitter 

 

Aldeboarn, 06-03-2017 

 

It is no maart as ik dit stikje skriuw. De ledengearkomste hat west en der wie in grutte 

opkomst. Troch it grutte oantal “vakatures” wiene we bang dat dit de leden ôfskrikke soe, 

mar gelokkich wie de seal fan Moeke aardich fol. 

It bestjûr is nei it ôftreden fan Jitske Koopman ek wer kompleet, trochdat Janny van der 

Heide har spontaan melde om it sekretariaat op har te nimmen. We ha de eerste 

bestjûrsfergadering al hân en sjen kinnen dat dit wol goed komt. 

 

Ek de oare kommisjes stean yn de startblokken om wer te begjinnen. De skema’s foar 

túnûnderhâld en it skjinmaakroaster foar de kantine wurde  wer yn mekoar stutsen. 

 

Op 11 maart is de Doe Dag van NL DOET en we hoopje op in goede opkomst en moai waar. 

Op sa’n dei is der altyd wat te dwaan en it skept as klub ek wer in bân. Troch dat ús baan 

seizoenferlengend is, binne der gelokkich in soart spilers dy’t yn’e winter trochspylje. Ek is de 

hjerstkompetysje in stimulâns om lekker te spyljen.  Sels de tossjoun is de hiele winter 

trochset. Sa is it tennis fan in seizoensport trochgroeit nei in kontinubarren. Wat ek wer 

moai is foar ús kantine-opbringsten. Jammer dat it wetter der soms efkes ôf moat! 

 

De banen wurde dit jier wer troch BHS Sportparkservice opknapt. Ein maart leit yn de 

planning. Der komme ek nije netten en de steunposten wurde fernijd. Ek wurde de lijnen der 

op nij yn lein. It Hawk-eye systeem wurdt dit jier noch net oanlein.  

  

De earste toermooien sille wêze op 25 maart it Classic Tennistoernooi en op 9 april, sa as alle  

jierren  it “ouder-kind” toernooi.  

Fierder is de jeugdkommisje dwaande mei de schoolclinic, en hooplik smyt dit wer wat nije 

jeugdleden op. Trainer bliuwt Wilfred Meulman. 

 

Begjin juli stiet it thúsbliuw toernooi op it program. Dit jier sil der wer tennisse wurde en nei 

de tiid lekker oan’e barbecue.  

Ek wolle we dan oandacht bestede oan ús 40 jierrich bestean. 

 

De wedstriidkommissie is drok dwaande alle toernooien wer in plakje te jaan, mar de 

kalender wurd alwer aardich fol. 

 

Minsken, in hiel sportyf en blessurefrij tennisjier tawinske,  

 

Henk Dykstra 

  



Bestuur  
Henk Dijkstra,voorzitter Wjitteringswei 114 653732 

voorzitter@tcoldeboorn.nl  

Albert Nijholt, penningmeester Andringastr. 17 0654934540 

penningmeester@tcoldeboorn.nl 

Janny van der Heide, secretaresse Weaze 51 0639886281 

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 

Roelie Schuurmans Weaze 32 632119 

  

Jeugdcommissie (jeugdcommissie@tcoldeboorn.nl) 

Agnes Harmens Tsjerkebuorren 16 631244 

Fabienne Fang Sjirk de Grootstrj.34 0613828193 

Hester Abma Heistelling 2 632234 

 

Kantinecommissie (kantinecommissie@tcoldeboorn.nl) 

Joke Mellema Lycklema’s Leantsje 1  631774 

Wietske Jelsma Jinswalde 1 631263 

Antsje Jonkman  Swettewei 12 G’húzen 631798 

 

Onderhoudscommissie (onderhoudscommissie@tcoldeboorn.nl) 

Tinus van der Meulen Wjitteringswei 68 0653331254 

 

Competitieleidster (vcl_tco@hotmail.com) 

Jaike Mellema  0641009595 

Doutzen Oosterhof  0641774213 

 

Trainer  

Wilfred Meulman  0654352051 

 

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

Patrick Antonissen  
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NIEUWS van de trainer 

 

Beste leden van TCO, 

 

Nog een paar weken en dan start het zomerseizoen weer. Het voorjaar komt er weer aan en de 

competitie staat weer voor de deur. 

Voor het eerst sinds jaren is er weer wintertraining georganiseerd. We hebben een aantal 

weken door het slechte weer niet kunnen trainen op de donderdag, maar over het algemeen 

ging het prima.  

Ook de jongere jeugd ging fanatiek door en dat is fantastisch om te zien. Ze hebben echt een 

sprong gemaakt. We hebben voor het eerst ook een Tenniskids-competitie team, wat 19 maart 

al van start gaat. 

Bij de volwassenen waren er 2 groepen die ieder 1,5 uur training hebben gehad. Niet altijd 

met fraai weer, maar we gingen gewoon door. Doortrainen heeft dan ook echt zin en 

technische verbeteringen zijn hopelijk straks echt merkbaar tijdens de wedstrijden. 

 

Vanaf april starten we met een nieuwe periode en je kunt je dan ook opgeven. Haast je, want 

de groepen zitten zo vol. Even die backhand verbeteren, aandachtspunten bij de service of 

tactische tips bij het dubbelspel, het komt allemaal aan bod !! 

 

Voor verdere informatie kun je mij ook bereiken op 06-54352051 of 

allroundtennis@hotmail.nl  

 

Groeten, 

Wilfred Meulman, trainer TC Oldeboorn 

(foto gemaakt door Agnes Harmens)    
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Notulen ledenvergadering op 3 februari 2017 
om 20.00 uur bij Moeke de Bruin 

  
Aanwezig: 32 

 Afwezig: 6 met kennisgeving 
 

• Opening 
Henk opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn dit jaar veel goede 
dingen gebeurd maar ook mindere (op persoonlijk vlak).  
Jullie hebben gezien dat er veel “vacatures” zijn en we hopen dat deze vanavond 
ingevuld worden. 

 
• Mededelingen/ingekomen stukken  

Geen. 
 

• Notulen ledenvergadering 2016 
Geen opmerkingen. 

 
• Jaarverslag penningmeester 

Albert; de financiën staan er goed voor, we kunnen ons zelf ” bedruipen”. We 
hebben een redelijke ledengroei gehad, vooral binnen de jeugd. De grootste 
kostenpost was de aanschaf van de zonnepanelen. Maar die betaald zich nu al weer 
uit door de lagere energierekening. En de lening is nu afgelost. Al met al positief. 
De ledengroei van de jeugd is voor een deel ook te danken doordat wij geïnvesteerd 
hebben in Tenniskidz. 

 
• Verslag kascommissie: Doede en Dinie 

Dinie en Doede; alles klopt, we konden echt niks vinden. Een applaus voor Albert. 
 

• Benoeming  nieuw kascommissielid 
Dinie treedt af en Roelie Schiere komt nieuw in de kascommissie.  
 

• Bestuurswisseling(en) 
Aftredend en niet herkiesbaar: Jitske Koopmans 

 kandidaat: - 
Na vijf jaar secretaresse te zijn geweest treed Jitske af, Janny van der Heide wil deze 
taak wel overnemen.  

  
• Wedstrijdcommissie 

Aftredend en niet herkiesbaar: Tommy en Gerda 
Patrick; het ouder-kind toernooi was een groot succes, goede opkomst. Dat willen we 
dit jaar ook weer organiseren. 
Voor de enkeltoernooien hadden we afgelopen jaar een nieuwe formule. Het aantal 
deelnemers is verdubbeld, dus de formule werkt goed. 
Bij de dubbels is er altijd wel een goede bezetting, en bij de mix is er een daling van 
het aantal deelnemers. Oorzaak misschien te dicht op de Gondelvaart. 



Verder gaan we dit jaar een nieuw toernooi organiseren, in een weekend voor alle 
jeugd. 
Tommy en Gerda treden af en Roelie Schuurmans komt in de commissie. 
Ambitie voor het komende tennisjaar, meer nieuwe leden erbij betrekken. 

 
• Jeugdcommissie 

Aftredend en niet herkiesbaar: Dorien 
Kandidaat: - 
Fabiënne; het was een mooi jaar. We zijn met 50% gegroeid. Er waren 4 lesgroepen, 
en een enthousiaste trainer. 
Op dit moment zijn er nog twee lesgroepen bezig met wintertennis. 
Wij werken met Tenniskidz, daardoor hebben we ook nog wedstrijden binnen de 
KNLTB van kinderen uit verschillende dorpen tegen elkaar. 
De activiteiten die wij afgelopen jaar hebben gedaan zijn onder anderen: tennisclinic 
op de basisscholen, ouder-kindtoernooi, pannenkoektoernooi, tossmiddag enzv. 
Verder waren er vaak veel enthousiaste ouders aanwezig. 
Dorien neemt afscheid. Het zou leuk zijn als er nog een ouder is die het leuk vind om 
ook in deze jeugdcommissie plaats te nemen. Dus laat het weten aan de 
jeugdcommissie. 

 
• Onderhoudscommissie 

Bij monde van Tinus (afwezig) verteld Henk D de stand van zaken. 
Henk; de BHS komt in maart voor de renovatie van de tennisbaan. Abe heeft met een 
hogedrukspuit de drainage doorgespoten. Er zijn zonnepanelen geplaatst. Op het 
speelterrein zijn speelattributen geplaatst, met dank aan de familie Jelsma voor het 
beschikbaar stellen. 
Met de oefenhoek zijn we nog niet bezig geweest vanwege de prioriteit die we 
gegeven hebben aan het installeren van de zonnepanelen. 
 

• Kantinecommissie 
Atredend en niet herkiesbaar: Abe en Tine 
Kandidaat: - 
Tine; begin van het seizoen leuk van start gegaan. De bezetting van de Toss avonden 
is gelukt, later in het seizoen dankzij de App. Doordat de activiteiten lang doorgingen 
tot in de herfst, lukte het moeilijk om uiteindelijk alles leeg( koelkast enz.) te halen. 
We willen graag nog wat nieuwe leden in de Kantinecommissie. Dinie en Antsje 
melden zich spontaan aan om mee te helpen als vrijwilliger. Dinie wil ook wel de 
roosters opstellen. 
 

• Mededelingen competitieleider(s) 
Doutzen en Jaike. Jaike; dit jaar 7 teams meegedaan met de voorjaarscompetitie. Dit 
ging goed. Voor het eerst afgelopen jaar meegedaan met de najaarscompetitie, met 
4 teams. En dat was erg leuk, om later in het seizoen ook nog een competitie te 
hebben. 
Voor komende seizoen hebben we al 8 teams en 1 jeugdteam. Dus positief allemaal! 
Albert; voor het eerst dit jaar houden we een zomeravondcompetitie voor mensen 
die niet op vakantie gaan. 



• Boarnsterhimtoernooi 
Wietske; het gaat goed, er is een complete ploeg. Het was een succes en blijft een 
succes. 

 

• Friesland Cup 
Jouke en Jaike 
Jouke; in de c-klasse gespeeld, net de finale niet gehaald. Het waren mooie 
wedstrijden. De data zijn al weer bekend. Jitske zal nog even kijken voor de naam van 
de contactpersoon van de Friesland Cup. 

 
• Website 

Patrick; alle info probeer ik erop te zetten, foto’s, uitslagen enz. Als er wat mist geef 
het door en/ook als er nog wensen zijn. 
 

• Trainer/training 
Henk; de communicatie met de vorige trainer, in dienst van HHTDL ging het niet zo 
goed. Daarom zijn we in zee gegaan met een andere trainer. Dit is Wilfred 
Meuleman. Hij brengt veel enthousiasme en professionaliteit met zich mee. We 
hebben wel meer werk van het afhandelen van het financiële deel. Wilfred heeft ook 
veel plannen voor de jeugd. Ik denk dat wij een goede keus hebben gemaakt. 
De trainingen blijven dit tennisseizoen op de donderdag. 
Albert; de wintertraining komt een beetje in gedrang, door het een paar keer 
uitstellen van de lessen vanwege het weer. De jeugd ligt wel op schema. 
Jaike; de meesten ervaren de wintertraining positief! 
 

• NL doet  11 maart 
Henk; we doen weer mee, het geld is al binnen. Graag vragen wij weer de hulp van 
de leden. Dit om alles rond de club weer spic en span te maken. De koffie staat klaar 
op zaterdag 11 maart om 9.00. De bedoeling is om alles voor 12.00 af te ronden. 
 

• Rondvraag 
Stef; vanwege de komende vorst is het misschien handig om vanaf het ijs de takken 
te snoeien. Henk; overleg dit maar even met de rest van de onderhoudsploeg. 
 
Afsluiting Henk; allereerst wil ik Jitske bedanken voor haar inzet als bestuurslid, 
secretaresse. Ze heeft het met toewijding 5 jaar gedaan.  
Ook wil ik Dorien bedanken voor haar inzet voor de jeugdcommissie. Tine heeft 
jarenlang in de kantinecommissie gezeten, alles altijd bijgehouden, voorraad op orde, 
bezetting kantine geregeld, hapje drankje enz. 
Allen krijgen een bos bloemen uit de handen van Henk. Daarnaast zullen degenen die 
niet aanwezig zijn en ook afscheid nemen nog een bos bloemen krijgen. 
Iedereen nog van harte bedankt voor de inzet en er volgt nog een applaus. 
Henk bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 

Kijk ook op Facebook:  tennisclub oldeboorn 
Website: www.tcoldeboorn.nl   

http://www.tcoldeboorn.nl/


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 Janny van der Heide, Weaze 51 uiterlijk 10 april 2017 

Voor deelname aan de trainingen is ook het lidmaatschap van onze vereniging vereist. 

De tennislessen starten op donderdag 13 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 Tretorn 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. Je kunt vooraf contant 

betalen bij: Albert Nijholt, Andringastraat 17 dan graag in een envelop in de brievenbus 

deponeren onder vermelding van gastspeler of baanhuur. Je mag het gastspelersbedrag ook 

overmaken op Bankrekening: NL73 RABO 0348 3046 92 t.n.v TCOldeboorn.  

mailto:penningmeester@tcoldeboorn.nl


OPGAVE- EN MACHTIGINGSFORMULIER voor LESSEN TCO  OLDEBOORN (16 lessen) 

 

Naam:  ………………………………………………………. 

 

Adres:  ………………………………………………………. 

 

Postcode/Woonplaats :………………………………………………………. 

 

Telefoon: ………………………………………………………. 

 

E-mail: …………………………………………………………. 

 

Iban Rekeningnummer: ………………………………………………. 

 

Ten name van: ……………………………  te ……………………………………….. 

 

 

        Jeugdlid (dit jaar nog geen 18 ), kosten Euro 75,00  

 

 

        Seniorlid (dit jaar 18 jaar en ouder), kosten Euro 90,00 

 

 

     Ik wil met een specifieke groep les (namen noemen) of heb de volgende wensen  

 

 ……………………………………………………………………………………………..  

 …………………………………………………………………………………………….. 

 

Lesdag: donderdag 

 

Ik kan die dag vanaf: ………..  (tijdstip invullen) 

 

Datum: ……………………   Handtekening: ……………………………. 

    (Bij minderjarigen ouder/voogd) 

 

 

Dit formulier kunt u/je digitaal invullen en sturen naar; secretariaattco@hotmail.com of in de 

brievenbus gooien: Weaze 51, 8495 HG Aldeboarn. 

Het opgaveformulier is ook te vinden op de website van TCO www.tcoldeboorn.nl 

 

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. 
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Nieuwe leden 2016: 
 
Anneke Visser-Annema 
Ridzert Teunissen 
Maaike van der Wal-Schotanus 
Mees Beeuwkes 
Fardau Mulder 
Jorn Brouwer 
Annika Buursma 
Silja Voolstra 
Ralf van Warmerdam 
Roeli de Vreese-Schuurmans  
Fenna Hofstra 
Marije Elgersma 
Lyset Andringa 
Lyne Eppenga 
Atte de Haan 
Marijn Nijboer 
Hilda Zijlstra 
Marit Dragstra 
Peter Krako 
Jesse Krako 
Quirijn Krako 
Tineke Bouma 
Bert Witteveen  

  
 



KNLTB district Friesland  

  

KALENDER WEDSTRIJDTENNIS 2017    

  

Voorjaarscompetitie (week 14 t/m 22, 6 april t/m 1 juni)    begindata  

Maandag        10 april 

Dinsdag        11 april 

Woensdag        12 april 

Donderdag        6 april 

Vrijdag               7 april  

Zaterdag               8 april  

Zondag                9 april  

 

World Tour rood, oranje en groen (op zondagen) en Groene competitie (op zondag): data 

op de KNLTB-website  

 

 

Districts Jeugdkampioenschappen (DJK)  

(rood, groen, oranje, t/m 12, t/m 14 en t/m 16 jaar)     aantal banen  

22 t/m 26 mei (week 21)  LTV De Bontekoe (Leeuwarden) 9  

 

 

Ladies Day  donderdag 22 juni (week 25)  

DLTC (Drachten)                4 

TV Ready (Harlingen)              4 

TV Galefjild (Hurdegaryp)        4 

  

 

Friesland Cup A1 en A2: kruisingsweekenden   

(halve finales, finale en wedstrijd 3e/4e plaats)    

A1: 23 en 24 september (week 38)    De Bontekoe      8  

A2: 23 en 24 september (week 38)    De Molen      8  

  

  



Ter info: Schoolvakanties Noord  en relevante feestdagen in 2017:   

Voorjaarsvakantie         18 t/m 26 februari (week 8)  

Goede Vrijdag       14 april  

Pasen             16 en 17 april  

Koningsdag            27 april  

Meivakantie           22 t/m 30 april (week 17)  

Bevrijdingsdag          5 mei  

Hemelvaartsdag          25 mei  

Pinksteren            4 en 5 juni  

Zomervakantie      22 juli t/m 3 september (wk 30 t/m 35)  

Herfstvakantie       21 t/m 29 oktober (week 43) 

 

 

  

Naar onderstaand beeld zien we deze zomer echt niet naar uit! 

 (gefotografeerd vlak voor een wedstrijd die in 2014 zou plaats vinden) 

 

 
 

We hopen meer op een vriendelijk zonnetje tijdens het spelen 

  



Kantinecommissie 2016 

 

De start van het seizoen is altijd weer een feestje. Met  een flinke club mensen krijgt de tuin 

een flinke snoei en opruimbeurt , en krijgt de kantine een grote schoonmaakbeurt. Daarna 

samen aan de broodjes met soep.   

 

De vaste kern bestond dit jaar uit Wietske, Joke, Janny, Abe en Tine. 

Toen duidelijk werd dat Abe niet zoveel tijd zou hebben omdat er aan een kinderkamer 

gewerkt moest worden, vreesden we even dat het de bezetting wel eens een hele klus zou 

worden. Maar een aantal spontane aanmeldingen om te helpen hebben gemaakt dat alles 

prima is verlopen. 

 

De Tossavonden worden heel goed bezocht door een redelijk vast club. Zoals in voorgaande 

jaren werd de kantine dienst t/m sept. door ons ingevuld. Daarna hebben ze dat samen door 

middel van een app kunnen regelen. Hartelijk dank daarvoor. 

 

De Roosters voor schoonmaak en tuinonderhoud worden door de kantinecommissie 

gemaakt. 

De naleving daarvan is echter de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Nu naast de 

telefoonnummers ook nog mailadressen worden vermeld moet dat toch wel lukken?  

 

In de herfst kregen we ongewenst bezoek in de Kantine. Ze waren met veel, maar gelukkig 

niet al te groot. Een deel van die bezoekers zijn in de val gelopen en kunnen het niet na 

vertellen.  

Nu hoeven we alleen nog maar te kijken of ze wel op tijd eten van dat blauwe spul. 

 

Door de vele activiteiten in de herfst was het moeilijk een goed moment  te vinden om een 

eind aan het seizoen te breien. Dit heeft dan ook vrij laat plaats gevonden. 

 

Abe (inmiddels trotse vader van een zoon) en Tine stoppen met het kantinewerk en Janny 

maakte tijdens de jaarvergadering de overstap van kantine naar het secretariaat.  Daarom 

willen we heel graag nieuwe mensen verwelkomen. Er zijn verschillende mogelijkheden om 

mee te doen. Je kunt als commissielid mee draaien in het geheel, maar ook in een onderdeel 

daarvan zoals alleen maar zo nu en dan kantinedienst meedraaien. Meld je aan bij Diny 

Kalsbeek (Tel. 06-17082202) die de planning dit jaar verzorgt. Al is het maar voor één 

seizoen.!  De club zal het erg waarderen 



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 Verslag 2016 

Wij als wedstrijdcommissie blikken weer met een tevreden gevoel terug op het afgelopen 

jaar.  

Ons doel is om de tennissers van ons cluppie zoveel mogelijk uit hun lidmaatschap te laten 

halen door sportieve kampioenschappen aan te bieden, waarbij iedereen op zijn eigen 

niveau het racket kan kruisen met een competatieve tegenstander, waarna onder het genot 

van een drankje nog ff nagezeten kan worden. 

Wij hebben de indruk dat dit doel afgelopen jaar gehaald is.  

In april begonnen het seizoen met het ouderkindtoernooi, het evenement was een jaar 

eerder met veel succes gestart, en wordt door verschillende commissies georganiseerd. Ook 

dit jaar weer een 60 man, jong en oud, veel blije gezichtjes. Dit lijkt een blijvertje te worden. 

Wat betreft de clubkampioenschappen. Die zijn afgelopen jaar weer goed bezet geweest. 

Het nieuwe concept voor de enkelkampioenschappen blijkt nog steeds aan te slaan. Waar 

het voorheen het probleemkind van de wedstrijdcommissie was, is het nu met een 

deelname van 43 leden, het best lopende event. De Mix liep afgelopen jaar wat terug in 

aantal deelnemers. Misschien moeten we het wat verder na de gondelvaart inplannen. Het 

aantal deelnemers aan de dubbels is stabiel, ambitie is wel om meer aanwas voor het C-

niveau te vinden. 

De club heeft afgelopen jaar veel jeugd er bij gekregen. Daar willen we in 2017 ook 

kampioenschappen voor aan gaan bieden. In het huidige jeugdsysteem zit al een indeling op 

niveau, dit willen we door gaan voeren naar de kampioenschappen. Idee is om dit samen 

met de jeugdcommissie op te zetten en het in 1 weekend plaats te laten vinden. 

Tenslotte nemen we afscheid van 2 commissieleden. Thommy en Gerda bedankt voor jullie 

inzet. Als vervangster hebben we Roeli de Vreese Schuurmans bereid gevonden om plaats te 

nemen in de leukste commissie van TCO. 

Wij hopen op weer drukke, spannende en gezellige kampioenschappen in 2017. 

Tot ziens op of langs de banen, 

 

De wedstrijdcommissie 

 
  



Competitieteams 

 

Dinsdagmiddag dames dubbel 17+, Aldeboarn 1 
Wietske Jelsma 
Antsje Jonkman  
Wieke Huisman 
Roelie Schiere 
Petra de Glee 
Tine Hemminga 
 
Dinsdagmiddag dames dubbel 17+, Aldeboarn 2 
Marianne Hetebrij 
Aaltsje Groen 
Minke Wester 
Japke Bergsma 
Anneke Bouma 
Anneke Visser 
 
Dinsdagavond dames dubbel 18+, Aldeboarn 1 
Wietske van der Schaaf 
Rebecca Warringa 
Diny Kalsbeek 
Leonie Evink 
Corry Nijholt 
Aleida Hofstra 
 
Dinsdagavond dames dubbel 17+, Aldeboarn 2 
Hennie de Jonge 
Grietje Veld 
Jacqueline Breeuwsma 
Tineke Bouma 
Grada Weidenaar 
 
Woensdagavond heren 35+, Aldeboarn 1 
Wietse  Huisman 
Albert Nijholt 
Bart de Vreese 
Patrick Antonissen 
 
Woensdagavond heren 35+, Aldeboarn 2 
Dick Westerhoven  
Henk Dijkstra 
Tinus v.d. Meulen 
Doede Mellema 
Kees Kalsbeek 
Johannes Brouwer 
 
Zaterdag gemend 17+, Aldeboarn 1 
Jouke Mellema 
Roelof Jelsma 
Doutzen Oosterhof 
Mariska Jelsma 
Jaike Mellema 
 
Zaterdag gemend 17+, Aldeboarn 2  
Arjen Watzema, 
Robbert van der Torre  
Rik Bakker 
Hester Abma 
Fabienne Xia 
Agnes Harmens 

  



Jaarverslag jeugdcommissie 2016  

  We kunnen terug kijken op een mooi en bewogen tennisjaar.  

 Tenniskids  

We hebben geïnvesteerd én zijn begonnen met Tenniskids:  Het 

werken op speelniveaus in de kleuren rood, oranje en groen met 

bijbehorende velden (afmetingen) en ballen (stuitniveau).  

Het is hierdoor mogelijk mee te doen aan 

tenniskidsjeugdtoernooien van de KNLTB. Bij de verschillende 

kleuren hoort een competitiesysteem, de World Tour (Rood en 

Oranje) en de Groene competitie. De World Tour bestaat uit elf speelmomenten, verdeeld over 

meerdere maanden in het jaar. Elke speeldag staat in het teken van een wereldstad die de profs ook 

aandoen binnen de ATP World Tour. Zo’n 20.000 kinderen in Nederland doen al mee aan de World 

Tour en Groene competitie. In de weken dat er geen World Tour is, organiseren verenigingen vaak 

een Tenniskids toernooitje waar ze zich ook voor in kunnen schrijven.   

  

Groei in leden van meer dan   

Het aantal jeugdleden is van 2 naar 4 lesgroepen gegroeid waardoor het mogelijk was de lessen nog 

beter in te delen op niveau en leeftijd. Zo kon de (nieuwe) trainer, Wilfred Meulman, gerichter les 

geven voor elk niveau.     

  

Basisschoolclinics  

De basisschoolclinics hebben wederom ook in 2016 plaats gevonden. Dit jaar ook in samenwerking 

met Grace Ypema, die verbonden is aan Scoren voor Gezondheid in de gemeente Heerenveen. De 

bovenbouw van beide scholen hebben aan de clinic deelgenomen. Nieuw dit jaar was dat we ook 

groep 4 hebben laten deelnemen aan de schoolclinic. De trainer heeft samen met Fabienne van de 

jeugdcommissie een zeer actieve middag georganiseerd waarin allerlei leuke oefeningen met de bal 

en het racket aan bod kwamen.  

  



 
 

Toss  

Toss middagen voor de jeugd zijn dit jaar ook geïntroduceerd. Kinderen konden zo vrijblijvend op 

aangegeven data en tijden komen tossen.  

O peningstoernooi   
Het openingstoernooi  in april 2016 was wederom  
een  ouder - kind toern ooi    vanwege het succes van  
2015 . Dit weer in samenwerking met de andere  
tennis - commissies van TCO. Zowel leden als niet  
leden mochten zich opgeven. De opkomst was zeer  
groot!  Vele   spelers deden aan de activiteiten mee.  
Ze werden dan ook verdeeld in gr oepen met een  
ware captain. Diverse onderdelen passeerden weer  
de revue.   

  

  
Klaver Drie Toernooi   
We hebben het Klaver Drie Toernooi opgezet  
samen met de omliggende dorpen Akkrum en  
Irnsum. Zo heeft ieder  jeugdlid  de gelegenheid ook  
eens tegen een andere  club te spelen, tegen andere  
tegenstanders.    
Zo hebben wij in Akkrum een groot toernooi  
gespeeld en zij en Irnsum bij ons   ( onderstaande  
foto ) . In totaal waren er maar liefst 27  jeugd spelers   
bij ons   op de baan!    
Daarnaast zijn we nog een keer uitgenodigd in   
Akkrum om mee te spelen.   



Andere activiteiten  

We hebben natuurlijk weer diverse toernooien en activiteiten georganiseerd Zo was er het 

ontbijttoernooi (eerste 2 foto’s), het pannenkoekentoernooi (3e foto) en een Sinterklaas – toss-

middag. 

  



 

Wintertennis   

Er zijn nu 2 groepjes jeugd die 14 winterlessen volgen. Zo blijven 

ze het hele jaar actief en blijven de lessen beter beklijven.  

  

World Tour en Groene Competitie 2017  

Eind 2016 is gevraagd wie van de jeugd mee wil doen aan de 

‘voorjaarscompetitie’ van de KNLTB. Het eerste team (niveau 

oranje) is gevormd en zal de spits afbijten! Zij gaan op zondagen spelen. Wij wensen hen veel 

tennisplezier! Tevens is er 1 lid die mee doet met een (groen) team van Akkrum omdat daar 

teams waren van zijn niveau die mee wilden doen aan de competitie.  Super dat deze 

samenwerking mogelijk is. 

 

Tennisgroet namens de jeugdcommissie:  Dorien Knol , Fabienne Xia, Hester Abma en Agnes 

Harmens.  

 

  

  
A fscheid   
Dorien Knol heeft een    
nieuwe uitdaging    
gevonden in    
haar woonplaats Tijnje.    
  
We bedanken haar voor    
h aar   enorme inzet bij onze  
jeugdvereniging!!!   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bonte verzameling   
aantal tenni skanjers   



Activiteitenkalender 2017 

Openingstoernooi  ludiek Classic Tennis 
Zaterdag 25 maart vanaf 16.00 uur 

 

Data activiteiten Jeugd 

 Vrijdag 7 april: Tennisclinic voor de basisschool leerlingen De Finne en de Boarne 
 

 Zondag 9 april 13.30: Openingstoernooi voor ouder/kind 
 

 Vrijdag 21 april: Koningsspelen 
 

Data tennislessen op donderdag  
April: 13, 20 

Mei: 4, 11, 18, 25 

Juni 1, 8, 15, 22, 29 

Juli: 6, 13, 20 

September 7, 14, reservedata 21 en/of 28 

 

Data clubtoernooien 

24 en 25 juni     Finales dubbel 

8 juli      Jeugdtoernooi 

30 september en 1 oktober    Finales mix 

14 en 15 oktober   Finales enkel 

Voorrondes en inschrijfdeadlines worden tzt gemeld via de mail  

 

Thuisblijftoernooi begin juli 

 

Friesland Cup 2017 
1e ronde afd. B t/m D      18 juni (zondag, week 24)  

2e ronde afd. B t/m D      2 juli (zondag, week 26) 

3e ronde afd. B t/m D, 1e ronde afd. A3    10 september (zondag, week  

Finales afd. B t/m D      24 september (zondag, week 38) 

Meer info staat er op http://www.knltb.nl/tennissers/competitie/overige-competities/  

 

Boarnsterhimtoernooi  
dinsdag 3 oktober tot en met zondag 8 oktober 

 

Iedere zondagavond tossavond! Vanaf 19.30 uur 
  

http://www.knltb.nl/tennissers/competitie/overige-competities/


Wat is tossen, wat gebeurt er op een 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


