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Ready - Stof 
 
 

 
BESTUUR T.C. 
READY 
 
VOORZITTER: 
BERT WASSING 
BOVENKRUIER 13B 
9679 GG SCHEEMDA 
0612892623 
 
PENNINGMEESTER: 
HENK LUTJEBOER 
LAAN 1509 7 
9679CV SCHEEMDA 
592280 
 
SECRETARIAAT: 
JACOB V.D. WERK 
KWEKERSHOF 6 
9679 DE SCHEEMDA 
591830 
 
LEDEN: 
(VZ. TECH.COMM.) 
BE SCHOLTE 
LIJSTERSTRAAT 1A 
9679 JB SCHEEMDA 
591714 
 
(VZ. KANTINE COMMISSIE) 
MARRIE VERSLUIS 
STATIONSSTRAAT 59 
9679 EC SCHEEMDA 
593909 
 
(VZ. JEUGDCOMMISSIE) 
THEO PRENGER 
SCHEEMDERMEERLAAN 14 
9679CP SCHEEMDA 
593299 
 
 
 
HET CONTRIBUTIEJAAR VAN 
DE VERENIGING LOOPT VAN 1 
JANUARI TOT EN MET 31 
DECEMBER VAN HET LOPENDE 
JAAR. AFMELDING VAN HET 
LIDMAATSCHAP DIENT VOOR 1 
DECEMBER VAN HET 
BETREFFENDE 
CONTRIBUTIEJAAR  
SCHRIFTELIJK TE 
GESCHIEDEN  BIJ DE 
SECRETARIS JACOB V.D. 
WERK OF PER MAIL 
JVDWERK@HOME.UNI-ONE.NL 
 

 

Geachte leden, 
Voor jullie ligt de laatste Readystof van het jaar 2016. In deze 
laatste Readystof wil ik graag nogmaals alle vrijwilligers bedanken 
die zich in 2016 hebben ingezet voor onze mooie tennisclub. 
Zonder iemand te kort te willen doen wil ik de mensen van het 
baanonderhoud een compliment geven voor de kwaliteit van de 
banen alsmede het tennispark. We hebben van onze tegenstanders 
in de zaterdagcompetitie enkel positieve geluiden vernomen. Dit 
geldt tevens voor de bezetting van de kantine op de zaterdagen. 
Tennis en gezelligheid gaan naar mijn mening hand in hand en 
daar horen uiteraard ook de nodige versnaperingen bij. Persoonlijk 
heb ik dan ook erg genoten van deze dagen en ik kijk dan ook uit 
naar het nieuwe tennisseizoen. Op bestuurlijk vlak kan ik jullie 
mededelen dat we regelmatig hebben vergaderd over de meeste 
uiteenlopende zaken. De punten waar het bestuur uitgebreid over 
heeft gebrainstormd zijn onder andere: 

- een nieuwe overzichtelijke website (gekoppeld aan Facebook 
etc.) 

- ontwikkeling ledenaantal  
- verbouwing kantine 
- inkomsten vereniging uit sponsoring etc. 
- de KNLTB Clubapp  

Voor alle punten geldt dat het bestuur druk bezig is om de zaken verder 
af te ronden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op  
maandag 23-01-2017 zal ik deze zaken kort met jullie doorspreken.  
De uitnodiging hiervoor vindt u verderop in deze Ready-stof. 
In dit kader wil ik alvast wel noemen dat, door inzet van Florian en 
Dries, er op baan 1 inmiddels al een aantal nieuwe sponsorborden 
hangen. We willen onze sponsoren iets extra’s bieden en met elkaar in 
verbinding brengen. Op deze manier kan het voor sponsoren ook 
aantrekkelijk zijn om zich bij onze tennisvereniging te presenteren.  
 
Ondanks deze positieve ontwikkelingen zijn er helaas ook zorgen. 
Tijdens de eerstkomende ledenvergadering zijn onze secretaris Jakob van 
der Werk en bestuurslid technische zaken Bé Scholte aftredend. Het 
bestuur heeft voor vervanging al wat mensen benaderd, maar helaas 
kunnen wij de openstaande functies nog niet invullen. Derhalve ook een 
oproep aan alle leden om jullie beschikbaar te stellen. Onze vereniging 
staat weer in de steigers en heeft jullie allemaal nodig! Ik besef uiteraard 
dat ieder zijn dagelijkse verplichtingen heeft, maar ook voor onze 
verenging geldt “draag elkanders last”  Een kleine bijdrage aan dit proces 
kan onze vereniging verder helpen. Tenslotte wens ik jullie allen véél 
leesplezier en ik hoop jullie te mogen begroeten tijdens de Algemene 
Ledenvergadering.  
Met sportieve groet, Bert Wassing 
Voorzitter TC Ready  

commissies  
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TECHNISCHE COMMISSIE 
VOORZITTER: 
BÉ SCHOLTE (591714) 
 
WEDSTRIJDCOMMISSIE: 
LAMMIE MAATHUIS(592714) VCL 
KEA REINDERS (592679) OGTB 
35+ EN 50+ 
 
BAANCOMMISSIE: 
DRIES GRIEVER (591318) 
BÉ SCHOLTE (591714) 
GEERTJAN KOERS (591058) 
JAN VAN STAALDUINEN (593679) 
BRAM SWAM (593046) 
ALBERT SMIT (594634) 
FRE ELZER (593570) 
AITO DOORNBOS (591406) 
ALEX REIDERS (592679) 
 
KANTINE COMMISSIE 
VOORZITTER:  
MARRIE VERSLUIS (593909) 
LEDEN: 
WIL TWIKLER (591360) 
TJAAKTJE KOERS(591670) 
THEA NIEUWHOF(593340) 
 
REDACTIE / PR COMMISSIE 
LEDEN: 
MARRIE VERSLUIS(593909) 
ANJA BOSCH (592914) 
 
JEUGD COMMISSIE 
THEO PRENGER (593299) 
 
 
CLUBHUIS: 
“IN ‘T ZIJSPOOR” 
PLANTSOENLAAN 27A  TE SCHEEMDA 
592877 
 
BANKRELATIE: 
RABOBANK “DE DOLLARD”  
NL46RABO035.77.05.351  
 
READY-STOF IS HET OFFICIËLE 
CLUBORGAAN VAN DE TENNISCLUB 
“READY” TE SCHEEMDA. 
HET BLAD VERSCHIJNT TWEE KEER PER 
JAAR, DAARNAAST ZIJN ER 
REGELMATIG NIEUWSFLITSEN VIA DE 
MAIL. 
KOPIJ VOOR HET BLAD OF 
NIEUWSFLITS KUNT U INLEVEREN BIJ 
DE LEDEN VAN DE REDACTIE. 
OF PER E-MAIL: 
marrieversluis@hotmail.com 
redactie@tcready.nl 
 
 
 
 
HET ADRES VAN ONZE WEBSITE: 
HTTP://WWW.TC-READY.NL  
OF HTTP://WWW.TCREADY.NL 
 

 
LEDENMUTATIES 
Aanmeldingen v.a. apr. 2016 
Ina Kolk 
Gerben Loer 
Edwin Kiewiet 
Ramon Klaassens 
Andrea Klaassens 
Waalko Waalkens 
Rick Molema 
Marcel Krans 
Marnix Buter 
 
Afmeldingen m.i.v. 1 jan.2017 
Jan Jager 
Louis de Groot 
Reini v.d. Laan 
Annet Delger 
 
Uiterste inleverdatum voor kopij voor de volgende 
Readystof:  19 februari 2017. 
Het inleveren van kopij voor de Nieuwsflitsen kan altijd. 
De redactie zorgt dan dat het in de eerstvolgende 
Nieuwsflits komt. 
 
Inhoudsopgave 
 
Pag. 3   voorwoord 
Pag. 4   inhoudsopgave,  ledenmutaties 
Pag. 5   uitnodiging Algemene ledenvergadering 
Pag. 7   Jaarverslag Bestuur 2014  
Pag. 9    Jaarverslag Technische- en Baancommissie    
Pag. 11 Jaarverslag Wedstrijdcommissie KNLTB 
              En OGTB-comp. 
Pag. 13 Jaarverslag Kantinecommissie 
              Jaarverslag Redactiecommissie 
Pag. 14 Jaarverslag Jeugdcommissie 
Pag. 15 Voorlopige indeling competitieteams 
               
Pag. 16  voorlopige indeling OGTB-teams  

  Am. Mix TC. Ready 
              Am. Mix OGTB 
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UITNODIGING VOOR DE 93e ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN T.C. 
READY. 

 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze Algemene ledenvergadering op maandag 
23 januari 2017 om 19:45 uur. In ons clubhuis Het Zijspoor te Scheemda. Indien het vereiste 
ledental om 19:45 uur niet aanwezig is, zal er een tweede vergadering worden gehouden, die 
om 20:00 uur begint.  
 
De financiële overzichten en het voorstel voor het moderniseren van de keuken en de bar + 
offerte hiervan liggen vanaf 19:30 uur voor ieder ter inzage.  
 
Agenda: 
  1 Opening. 
  2 Notulen van de Algemene ledenvergadering van 25 januari 2016. Deze notulen staan in de 

maart editie van Ready- Stof van 2016 en zullen tijdens de vergadering beschikbaar zijn.  
  3 Ingekomen stukken en mededelingen.  
  4  Jaarverslag 2016 van het Bestuur, zoals opgenomen in Ready-stof van december 2016.  
  5 Jaarverslagen van de diverse commissies, zoals opgenomen in Ready-stof van december 

2016.  
  6 Financieel verslag verenigingsjaar 2016.  
  7 Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid.  
  8  Begroting voor 2017. 
  9 Contributie 2017. 
10  Prijzen in de kantine. 
11 Bijdrage competitiespelers, zomer en najaar. Vorig jaar is op de ALV besloten om de 

bijdrage voor de competitie te verhogen van €30,00 naar het bedrag wat moet worden 
afgedragen aan de KNLTB. Dit is voor 2017 €36,68. De bijdrage voor de OGTB competitie 
wordt gelijk aan de afdracht. Ook dit is vorig jaar op de ALV voorgesteld.  

12 Voorstel voor het moderniseren van de keuken en de bar.  
13 Verkiezing bestuursleden. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Bé Scholte en Jacob van der 

Werk. De voorzitter heeft geen leden kunnen vinden die zich beschikbaar stellen voor een 
bestuursfunctie. 

 Kandidaten kunnen door de leden schriftelijk worden ingediend bij de secretaris voor 
maandag 16 januari 2017, waarbij per kandidaat de handtekeningen van 10 seniorleden 
vereist zijn en een bereidverklaring van de kandidaat.  

 14 Verkiezing nieuwe commissieleden.  
 Dit jaar is het laatste, dat Lammie Maathuis VCL is. Er is een nieuwe VCL nodig. Wie wil 

hiervoor een cursus volgen en wil VCL worden? 
 Voor de Jeugd- en kantinecommissie zijn dringend nieuwe leden nodig en er is een nieuwe 

recreatiecommissie nodig.  
15 Rondvraag. 
16 Sluiting van de vergadering. 
 
Het bestuur. 
 
Na afloop van de vergadering is er gelegenheid het glas te heffen op het jaar  
2017. U komt toch ook?  
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JAARVERSLAG 2016 VAN HET BESTUUR VAN T.C. READY. 

 
Het tennisseizoen 2016 ligt achter ons. Het jaar 2016 begon goed voor T.C. 
Ready, de club had na 2 jaar weer een voorzitter en met het nieuwe bestuurslid 
Florian de Wal was het bestuur weer compleet. Dit is een goede zaak voor T.C. 
Ready.  
Op pagina 3 van deze Ready-stof  staat de samenstelling van het bestuur. 
Begin maart waren de banen nog erg nat. De enthousiaste leden van de 
baancommissie hebben er voor gezorgd dat de banen klaar waren voor de start 
van de competitie. Dit was een mooi resultaat van de baancommissie. De opening 
van de banen was op zondag 3 april. Er deden velen van T.C. Ready mee, het was 
een gezellige middag en de eerste competitie wedstrijd was op maandag 4 april. 
In het kader van het B-Fit project zijn aan de groepen 3,4 en 5 van OBS Jaarfke 
en Eexterbasisschool 5 tennislessen tijdens de gymles gegeven. De eerste les was 
op 10 maart en de laatste les was op 15 april en op vrijdag 22 en 29 april was er 
een afsluitende les op de tennisbaan. Aan deze afsluitende les op vrijdag 29 april 
hebben de kinderen van groep 3 en 4 
van Annewieke ook meegedaan. Aan deze kinderen zijn 10 tennislessen tegen een 
gereduceerd tarief aangeboden en gratis lidmaatschap 2016 van T.C. Ready. 9 
Kinderen hebben les genomen. Later zijn er nog 3 kinderen bij gekomen. Na de 
zomervakantie hebben een aantal van deze kinderen nog 5 lessen gehad. Voor les 
in de hal waren er te weinig kinderen, maar zij willen wel graag weer in april 
2017 verder gaan. Het B-Fit project loopt tot 1 november 2017. Dus ook in 2017 
zal er schooltennis worden gegeven op OBS Jaarfke en Eexterbasisschool. 
Voor het eerst sinds enige jaren werd dit jaar weer les gegeven aan een groepje 
senior leden. De leden die les kregen waren heel enthousiast. Het bestuur hoopt 
dat dit stimulerend werkt, zodat in 2017 nog meer senior leden les gaan nemen.  
Op zaterdag 14 mei was er een clinic voor jong en oud. De opkomst was 1 
volwassene en 3 kinderen. Berend Jan, de trainer, heeft deze clinic gratis 
gegeven. 
Van Waalstede Vastgoed heeft T.C. Ready in juni 2016 een brief gekregen, dat 
T.C. Ready gebruik maakt van gronden van RailSide B.V. Onze vereniging is 
geen eigenaar van de grond, maar huurt de grond. De gemeente Oldambt is 
eigenaar van de grond en daarom is deze brief doorgestuurd naar de gemeente. De 
gemeente heeft geantwoord, dat er sprake is van verjaring, omdat de stukjes baan 
al meer dan 20 jaar op de grond van Railside b.v. liggen. Na dit antwoord is van 
de partijen niets meer vernomen.  
Het bestuur wil in 2017 aan niet leden een voetbalzomerarrangement aanbieden. 
Voetballers kunnen dan van 1 mei tot 1 augustus voor €25,00 tennissen. 
Dit jaar zijn er sinds enkele jaren weer clubkampioenschappen gehouden. Er werd 
gespeeld in de categorieën gemengd dubbel en heren dubbel. De wedstrijden 
werden gespeeld vanaf woensdag 31 augustus t/m zaterdag 3 september. 
Bijzonderheden staan in de nieuwsflits van september 2016.  
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Dit jaar waren de Oldambster Kampioenschappen van 5 t/m 11 september in 
Beerta. 
De vrijwilligerdag was op zondag 30 oktober. Het was een arrangement Stampot/ 
Gronningse bonentafel en 9 holes Pitch en Putt. Er waren 27 deelnemers, dit was 
een mooie opkomst. Het weer was goed en de bonen smaakten prima. 
Op 1 november 2016 had T.C. Ready 115 senior leden en 6 junior leden en er zijn 
nog 11 junior leden, die deze zomer les hebben gehad en gratis lid waren van T.C. 
Ready. Aan de ouders van deze kinderen zal eind 2016, begin 2017 worden 
gevraagd of hun zoon/dochter lid wil worden. 
Het bestuur heeft in 2016 zeven keer vergaderd.  
Het financieel jaarverslag wordt niet in Ready - Stof afgedrukt, maar ligt vanaf 
19:30 uur op de Algemene Ledenvergadering ter inzage. 
De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 23 januari 2017. 
Leden die zich voor deze vergadering willen afmelden kunnen een bericht naar de 
secretaris sturen. 
 
Alle leden die zich dit jaar op de een of andere manier hebben ingezet voor T.C. 
Ready, wil ik namens het bestuur van harte bedanken. 
 
Jacob van der Werk 
Secretaris T.C. Ready Scheemda  
Tel. : 0597-591830 
Email: jvdwerk@home.uni-one.nl 
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 Jaarverslag van Technische-  en Baancommissue  2016 

 
De commissie bestaat uit 9 personen: 
Dries Griever , Fré Elzer , Geertjan Koers , Bram Swam , Bé Scholte , Albert Smit, 
Jan van Staalduinen , Aito Doornbos en Alex Reinders. 
 
Deze heren komen elke maandagmorgen op het tennispark om de banen weer in orde te 
brengen en groenvoorzieningen aan te pakken. Ze doen dit met liefde. (Chapeau) 
 
Begin maart 2016 waren we al weer actief. Het gravel was op tijd besteld, maar kwam maar 
niet. Steeds weer bellen, maar het bleef weg. Gelukkig hadden we nog wat voorraad, zodat 
we dat konden gebruiken.  
 
Beste leden, om de banen in goede conditie te houden, moet men na het spelen de banen niet 
alleen binnen de lijnen, maar ook daarbuiten (van hek tot hek en tussen de beide banen) 
slepen. Dat voorkomt algaanslag. 
 
De hele zomer lagen de banen er goed bij, dit ook met dank aan de leden die regelmatig 
gingen slepen.  
 
We besproeiden de banen met grond- en leidingwater, maar dat is nu verboden dor de firma 
Verhoeve watertechniek. Er zit nl. te veel ijzer in het grondwater, wat een verkeerde werking 
op de kleppen heeft.  
 
De baancommissie is half november begonnen met het opruimen van de banen. Het hele 
park wordt winterklaar gemaakt.  
 
De baancommissie zal, zoals het nu voorstaat, ook weer in 2017 klaar staan, zodat ook 2017 
weer een fijn tennisjaar zal worden.  
 
Ik wil nog even zeggen dat 6 van de 9 leden van de baancommissie gediplomeerd zijn voor 
baanonderhoud. 
 
Ik wil iedereen bedanken voor hun inzet, ook de mensen die hebben meegeholpen de banen 
klaar te maken. Want leden, neem dit van mij aan: zonder vrijwilligers kan een vereniging 
niet draaien, dus wees daar zuinig op! 
 
Voorzitter baancommissie/Technische commissie 
Dries Griever  
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Energieweg 3 | 9679 TZ Scheemda 
Tel.: 0597–532244 | Gsm: 06-54708854 
 Fax: 0597-531520 
 

 

 
HAKO – SCHEEMDA 
 
verkoop, onderhoud 
en reparaties: 
tuin- en parkmachines 
gereedschappen 
 
 
 
TEVENS VERHUUR VAN 
DIVERSE MACHINES. 
 
www.hako-scheemda.nl 

Readystof december 2016     pag.10 
 



 
JAARVERSLAG WEDSTRIJDCOMMISSIE 2016 
  
In de districtcompetitie speelden het afgelopen seizoen 9 teams mee. 
 
Er werden dit jaar 2 teams kampioen: heren zaterdag 4e klasse, heren maandag 
hoofdklasse 50+. 
  
Het 1e herenteam van de zaterdag 2e klasse eindigde op de 2e plaats. 
 
De heren van het 35+ team zaterdag hoofdklasse en het 2e team bereikten dit jaar 
beiden de 5e plaats. 
 
Het 2e team heren dubbel maandag 3e klasse werd 4e. 
  
De dames dubbel donderdag 1e klasse werden 4e. 
Het 2e team dames dubbel donderdag 2e klasse behaalde helaas de laatste plek en 
het 3e team dames dubbel donderdag eindigde als 3e. 
 
In de najaarscompetitie werd er door drie heren teams deelgenomen.  
Het 1e team 2e klasse en het 2e team spelend in de 3e klasse werden beiden 2e. Het 
3e team 4e klasse eindigde als laatste. 
 
Hierbij wil ik vooral de baancommissie bedanken voor het goede onderhoud van 
de banen en de kantinecommissie voor hun werkzaamheden tijdens de 
competitiewedstrijden. 
 
Lammie Maathuis VCL 
 
 
 
JAARVERSLAG 2016  OGTB  

 
Afgelopen jaar hebben er 4 teams 35+ en 1 team 55+ mee gedaan aan de comp. 
van de OGTB. 
Voor en najaarsvergaderingen van de OGTB werden bijgewoond door 2 personen 
van T.C.Ready. 
Amerikaans mixed toernooi werd gehouden op 6 en 7 febr. Werd goed bezocht 
door de leden van de OGTB verenigingen. 
Kea Reinders 
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Waarmee mogen we je helpen? 
 

 
 Vredenhofenstraat 3 

Scheemda 
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JAARVERSLAG 2016 VAN DE KANTINECOMMISSIE 
De kantinecommissie draaide dit jaar met 4 leden: Tjaaktje, Wil, Thea en Marrie. 
Als ondersteuning konden wij een beroep doen op Geert Jan, die o.a. voor de 
bloemetjes zorgt.  We vergaderden maar 1 keer officieel als start van het seizoen 
en verder regelden we tussendoor wat er gedaan moest worden. 
Behalve de kantinediensten regelen, zorgden we ook weer voor de verschillende 
toernooitjes, zoals Lady’s day, Hema-dado, Am. Mix en het SPT. 
Aan het SPT deden dit jaar zelfs 40 mensen mee, die allemaal van een lekkere 
lunch voorzien moesten worden.  
Ook op de toss-avonden is er altijd wel iemand van de kantinecommissie voor 
een kop koffie en een drankje.  
De thema-avond kon helaas niet doorgaan wegens onvoldoende deelname.  
Doordat dit jaar behalve in de voorjaarscompetitie ook in de najaarscompetitie 
met 3 teams op zaterdag werd gespeeld, werd er een extra beroep op de 
kantinecommissie gedaan. Maar ook dat lukte weer en het was voor de kantine 
natuurlijk een mooi extra inkomstenbron.  
Wel merk je dan dat het aantal commissieleden eigenlijk te weinig is. Dus wie 
voelt zich geroepen en heeft er zin in om de kantinecommissie te versterken.  
 
Tijdens de wintermaanden wordt er in de kantine bridge gespeeld door 2 groepen. 
Tjaaktje neemt dan de organisatie voor koffie, thee en drank voor haar rekening.  
 
Alle leden die kantinedienst gedraaid hebben, hartelijk dank. Op deze manier 
kunnen we nog steeds zorgen dat het gezellig is op de banen en iedereen die daar 
zin in heeft na afloop van het tennissen nog even een drankje kan doen.  
Ook alle dames, die voor het seizoen begint, helpen met de grote schoonmaak, 
hartelijk dank. En ook Margriet, die elke maandagmorgen de kantine en 
kleedkamers schoonmaakt. 
Marrie Versluis 
 
JAARVERSLAG VAN DE REDACTIECOMMISSIE 
De redactie, die dit jaar versterkt is met Anja Bosch heeft voor een iets andere 
opzet gekozen om de leden te informeren. Ons clubblad Ready-stof komt nu nog 
twee keer per jaar uit. In december met alle jaarverslagen en de agenda voor de 
jaarvergadering in januari en in maart met alle info voor het nieuwe seizoen. 
Verder komt er regelmatig een Nieuwsflits uit, die via de mail wordt gestuurd. 
Deze wordt gemaakt door Anja. Zij besteedt er veel aandacht aan, wat ook wel 
blijkt uit de leuke reacties van de leden. Email: redactie@tcready.nl 
Indien u geen e-mail heeft ontvangen van de Nieuwsflits, check even uw 
spambox. We hebben alle senioren, die hun e-mailadres hebben doorgeven, de 
Nieuwsflits gestuurd. Indien u nu voor het eerst hoort over de digitale 
Nieuwsflits, meld u aan met uw e-mailadres en u ontvangt de volgende 
Nieuwsflits ook.  
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De site www.tc-ready.nl is dit jaar helaas niet operationeel geweest. Hij is nog 
wel in de lucht, maar de informatie is verouderd en kan niet meer worden 
vernieuwd. Aan een nieuwe site wordt gewerkt en we hopen dat die volgend 
seizoen weer in de lucht is.  
Dank aan de leden die ons clubblad bij de leden hebben bezorgd.  
Marrie Versluis 
 
Jaarverslag jeugdcommissie 2016 
Dit jaar kunnen we terugkijken op een aantal leuke activiteiten waarmee we de 
jeugd proberen te enthousiasmeren voor het tennis. Daarover informeer ik jullie 
graag in het onderstaande verslag. 
 
B-Fit en de tennislessen 
Op OBS  Jaarfke en Eexterbasisschool zijn dit jaar tijdens de gymlessen van 
groep drie, vier en vijf tennislessen gegeven in het kader van B-Fit. Onze 
enthousiaste tennistrainer Berend Jan Kremer verzorgde deze lessen. De 
leerlingen hebben met veel plezier de lessen gevolgd, zo kregen we van een 
leerkracht te horen. Daardoor konden we dit seizoen starten met 12 kinderen die 
zich voor de tennislessen hadden opgegeven. Een mooi aantal waar we hopelijk 
volgend jaar verder mee kunnen. Een aantal van deze kinderen is na de zomer nog 
verder gegaan met een serie lessen. We hopen dat we deze positieve 
ontwikkelingen kunnen vasthouden en verder kunnen uitbouwen. 
 
Pannenkoektoernooi  
10 september hadden we het pannenkoekentoernooi. Een zeer geslaagde ochtend 
met veel hulp (dank je wel Bas en Jeroen), toeschouwers en gezelligheid. We 
deden veel spelletjes waaronder natuurlijk het favoriete koningsspel. De ladder 
was voor velen lastiger dan gedacht, maar daar werd het juist leuker van.  
Aan het eind was er de beloning: pannenkoeken. Sommige kinderen aten ze voor 
het eerst. . Dat het goed weer bleef, hielp natuurlijk zeker. Alle vrijwilligers, 
hartelijk dank voor jullie bijdrage. Het was een mooie ochtend waarbij je weer 
eens ziet dat sport verbroedert. Een ochtend dus om trots op te zijn. 
 
Ogtb   
4 september werden op ons park wedstrijden van de OGTB gespeeld. De 
weergoden waren ons slecht gezind. De hele dag regen. Enkele meedenkende 
ouders stelden voor om de wedstrijd een week te verzetten en dat is gelukt. 11 
september kwamen de kinderen in de categorie geel(12 t/m 16 jaar).Het was een 
leuke dag met veel spannende partijen. 
 
Volgende jaar 
Onze wensen en/of doelen voor volgend jaar: We hopen allereerst dat de kinderen 
die nu les hebben gehad, volgend jaar doorgaan met tennis. Natuurlijk hopen we 
dat we daarnaast nog nieuwe jeugdleden mogen inschrijven. Verder hoop ik dat 
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er ouders zijn van jeugdige leden die in de jeugdcommissie willen. Heb je 
interesse? Laat het me weten. 
Al met al kijk ik terug op een leuk en sportief  jaar met positieve ontwikkelingen. 
Laten we dat in 2017 voortzetten. 
 
Theo Prenger 
 
 
 
 
Voorlopige team indeling voorjaarscompetitie 2017 
 
Heren zaterdag 1:   Heren zaterdag 2:   Heren zaterdag 3: 
Bert Wassing     Florian de Wal  Erik Nap                         
Bas Beentje    Jan Kloosterboer  Mikel vd Bulk 
Rense Bosker   Marnix Kolder  Jeroen Griever 
Wim Maathuis   Willem vd Laan  Ramond Klaassens 
Waalko Waalkens   Rick Molema  Jeroen Keitz 
Marcel Krans   Quirijn Oord  Alex Reinders 
         Michel Schoofs  
  
Reserves:  Jan Derks Kloosterboer /Arjen Teuben    
 
Heren zaterdag 35+:  Heren maandag 50+: Heren maandag 50+: 
Fester Possel   Jaap Aaten   Jacob vd Werk 
Harry Haken   Henk Kloosterboer Geert Jan Koers 
Henk Hartman   Menno Post   Marius Muller 
Harry Holt    Alex Reinders  Geert Nieman 
Bert Klein    reserve:  Jan Wolters Jaap Wagena 
Menso  Takens 
  
Donderdag dames :  Donderdag dames: Donderdag dames: 
Harma Jager   Agaath Lula    Marrie Versluis 
Jannie Hartman   Albertje Bosker   Betty Brinkman 
Lammie Maathuis   Akkie Doornbos   Marita Heintzman 
Kea Reinders   Ida de Vries    Tjaaktje Koers 
     Alie vd Werk   Thea Nieuwhof 
     Lies Zwiers    Wil Twikler 
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Voorlopige   indeling OGTB competitie 35+ en 55+  2017 
 
Team 2                                   Team 4 
Simon Bosker               Thea Nieuwhof                    
Detty Hofstee                             Janke Hellinga 
Albertje Bosker                       Jarl Heinis  
Bert v.d. Laan                           Henk Lutjeboer                                          
Res. Henk Hartman                                                         
 
Team 5                                        Team 6                                   Team 55+      
Be Scholte                                   Theo Prenger                          Marrie Versluis 
Jacob v.d. Werk                          Bert Klein                               Marita Heintzmann 
Anneke Scholte               Jaap Aaten                              Henk Lutjeboer    
Ali v.d. Werk                              Zwanie Plat                             Dries Griever 
Dries Griever                              Kea Reinders                       
Mieneke Lutjeboer                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 reservers: 
Geert Jan Koers voor  35+ en 55+ 
Onderstreepte personen zijn aanvoerder.  
 
Amerikaans Mixtoernooi TC. Ready 
 
Ook dit jaar houden wij ons traditionele Mixtoernooi in de Winschoter 
Tennishal en wel op zaterdag 11 februari 2017 van 19.30 – 22.30 uur 
Maar daarvoor kun je al even gezellig koffie drinken met elkaar en erna 
is nog een borrel.  
Het inschrijfgeld is € 7.50 
Je kunt opgeven tot zondag 5 februari bij Jacob v.d. Werk 
jvdwerk@home.uni-one.nl   Doen!!!! 
 
 
Amerikaans Mixtoernooi OGTB 
 
Het jaarlijkse Amerikaans Mixtoernooi van de OGTB is dit jaar op  
zaterdag 4 en zondag 5 februari in de Winschoter Tennishal. 
Waarschijnlijk is Aloë de organisator.  
Hoe en waar je je kunt opgeven is nog niet bekend. Een mail daarover 
zal worden verstuurd zodra dat bekend is. 
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Linda 
Schoonheidssalon & Pedicure 

                             
Definitief ontharen d.m.v. de 
    Plasmalite 
 Kleurenanalyse 
     www.harmony-in-colours.nl 
Zelf u BABOR verzorgings- 
   producten bestellen! 
    www.babor-shop.nl/salon-pedicurelinda               
 

Halteweg 2c, Heiligerlee 

T: 0597-433338 

 Lid Anbos  Lid ProVoet  
     www.schoonheidssalon-linda.nl 

 
 
 

               
 
 
 

Het Bestuur van  TC. Ready 
wenst iedereen 

 
Prettige Kerstdagen 

en 
een gelukkig en sportief 

Nieuwjaar. 
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Voor méér dan mode alleen 
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