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Ready - Stof 
 
 

 
BESTUUR T.C. 
READY 
VOORZITTER: 
BERT WASSING 
BOVENKRUIER 13B 
VOORZITTER@TCREADY.NL 
0612892623 
 
PENNINGMEESTER: 
HENK LUTJEBOER 
LAAN 1509 7 
SECRETATIS@TCREADY.NL 
592280 
 
SECRETARIAAT: 
RAMON KLAASSENS 
REIDE 2 
SECRETARIS@TCREADY.NL 
851995 
 
LEDEN: 
(VZ. TECH.COMM.) 
JAAP AATEN 
LISDODDE 20 
9679MC SCHEEMDA 
591654 
 
FLORIAN DE WAL 
BOVENKRUIER 22 
9679GG SCHEEMDA 
0646898244 
 
(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  
RAMON KLAASSENS 
secretaris@tcready.nl 

Beste tennisleden, 
Voor ons ligt weer een uitdagend nieuw tennisseizoen. De 
baancommissie staat alweer te trappelen. Dries heeft zich helaas 
teruggetrokken uit de baancommissie, maar gelukkig willen de 
overige mensen het reguliere baanonderhoud blijven doen. Bij het 
aanleggen/klaarmaken van de banen en het zwaardere werk er om 
heen, zullen ze hulp krijgen van andere vrijwilligers. Het ligt in de 
planning uiterlijk zaterdag 17 maart met de banen te beginnen, 
maar gezien de weersvoorspellingen en met name de vorst, wordt 
dat twijfelachtig. 
Uiteraard moeten we Dries bedanken voor al het werk dat hij voor 
onze vereniging heeft gedaan. We zullen als bestuur nog op 
gepaste wijze afscheid van hem nemen. 
De voorbereidingen voor de diverse competities zijn al weer in 
gang gezet. De definitieve indelingen staan elders in dit clubblad. 
Dit jaar zijn Florian en Marnix de competitieleiders. Lammie vond 
het na 10 jaar welletjes en is in de ledenvergadering bedankt voor 
haar inzet en beloond met de Cor Kranenborgbokaal. 
Het is goed te zien dat onze vereniging op allerlei gebied goed 
bezig is. Het ledenaantal groeit langzaam, er komt meer jeugd, de 
sponsoring groeit en we starten in de eerste week van september 
weer met het organiseren van een eigen toernooi. Reserveer deze 
week maar vast in jullie agenda.  
Naast ons traditionele clubblad zijn wij ook te vinden op onze 
vernieuwde website en facebook en krijgt u regelmatig per mail 
een nieuwsflits. Zo blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen en 
activiteiten binnen onze club. 
Fijn is het de vele positieve reacties te horen over de verbouwde 
kantine. Het is een visitekaartje voor ons als vereniging. De 
verbouw heeft hier en daar voor wat wrijvingen gezorgd, maar het 
resultaat mag er zijn. We kunnen weer jaren verder. 
De gemeente Oldambt heeft vorig jaar een inventarisatie gemaakt 
van alle in de gemeente aanwezige sportterreinen met de daarop 
aanwezige opstallen en de onderhoudstoestand ervan. Binnen de 
gemeente zijn diverse verschillende “subsidie”-regelingen 
aanwezig. Men wil dit op termijn uniformeren of misschien 
helemaal weer in eigen hand nemen. Er is inmiddels een voorzet 
gegeven en eind dit jaar zal er een definitief besluit vallen. Er 
wordt dan echter wel gekeken naar het aantal leden binnen de 
club. In ons geval hebben wij dan recht op 2, maximaal 3 banen. 
Dit zal dus consequenties hebben.  
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commissies  
TECHNISCHE COMMISSIE 
VOORZITTER: 
JAAP AATEN (591654) 
 
WEDSTRIJDCOMMISSIE: 
MARNIX BUTER (062806847 
FLORIAN DE WAL 
(06468982445) 
KEA REINDERS (592679) 
OGTB 35+  
 
BAANCOMMISSIE: 
BRAM SWAM (593046)  

 

Uiteraard zijn wij als vereniging gebaad bij de inzet van 
vrijwilligers. Als er onder jullie leden zijn die graag iets willen 
doen binnen onze mooie club, schroom dan niet contact met 
iemand van ons bestuur op te nemen. 
Als laatste wil ik uiteraard iedereen een mooi en sportief 
tennisseizoen wensen. 
 
Groet Jaap Aaten. 

GEERTJAN KOERS (591058) Inhoudsopgave 
BE SCHOLTE (591714) 
JAN VAN STAALDUINEN 
(593679) 
ALEX REIDERS (592679) 
ALBERT SMIT (594634) 
FRE ELZER (593570 
 
KANTINE COMMISSIE 
MARRIE VERSLUIS (593909) 
WIL TWIKLER (591360) 
TJAAKTJE KOERS(591670) 
THEA NIEUWHOF(593340) 
JARL HEINIS (592556) 
 
REDACTIE / PR COMMISSIE 
MARRIE VERSLUIS(593909) 
ANJA BOSCH (592914) 
RICK MOLEMA 
(0655544505) 
 
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. 
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Onze Sponsoren. 
 
Behalve de sponsoren die in Readystof adverteren, hebben we 
ook sponsoren die een reclamedoek of –bord op de baan 
hebben hangen en een banner op de site hebben. 
 
Het zijn:  
Unive Stad en Land 
J.C. Krans Amasus Shipping 
EOC Verzekeringen

INLEVEREN BIJ DE LEDEN VAN 
DE REDACTIE OF PER E-
MAIL: 
marrieversluis@hotmai
l.com 
redactie@tcready.nl 
 
HET ADRES VAN ONZE 
WEBSITE: 

tcready.nl 
 

Hoornstra Weg/waterbouw 
Online Ondernemers 
Auto Oosterhuis 
Sanidrome het Badhuis 
Kluswijs 
Klaassens Adviesbureau 
De sponsorgelden komen ten goede aan onze jeugd voor 
activiteiten en tennislessen. 
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 Ophalen tennispassen in de kantine op dinsdag 20 maart 
 
Beste leden van TC. Ready,  
Na het betalen van uw contributie kunt u de tennispas ophalen in de kantine aan de 
Plantsoenlaan op donderdag 20 maart van 19.00 – 20.00 uur 
Als u de contributie betaald heeft, kunt na 20 maart uw tennispas ophalen bij de secretaris 
Ramon Klaassens, Reide 2 in Scheemda. Tel. 851995 
 

Aanvoerdersavond in de kantine op dinsdag 20 maart. 
 
De aanvoerdersavond is op dinsdag 20 maart in de kantine. Om 19.30 uur voor de KNLTB-
teams en om 19.30 uur voor de OGTB-teams. 
Jullie zullen dan de indeling voor de competitie en de ballen in ontvangst kunnen nemen. Ook 
zal uitleg gegeven worden hoe de uitslagen moeten worden doorgegeven aan de KNLTB via de 
computer. Eerder deed Lammie dat, nu moeten de aanvoerders het zelf gaan doen. Een laptop 
staat daarvoor in de kantine.  De bijdrage competitie en ballen kunnen worden overgemaakt 
t.z.t. 
 
 

Activiteiten senioren 
 
1 apr. Opening tennisbanen om 13.00 uur met tossmiddag, hapje en drankje. 
 5 apr.  Start competitie voor donderdag, zaterdag, zondag en maandag 
 11 apr.  Start tennis voor dames om 9.00 uur en elke volgende wo. 
  Meer info verder in dit blad. 
12 apr.  Start Toss-avonden om 19.00 uur en elke volgende do. 
  Meer info verder in dit blad.  
3 aug.   Senior Plus Event voor alle 50+ van district Groningen/Drenthe 
  Meer info verder in dit blad. 
3 t/m 8  Open Toernooi 
 sept. 
7 sept.  Sponsoravond met spreker en Pubquizz 
5 sept.  Lady’s day 
20 sept.  Hema/Dado voor heren maandag en dames donderdag-competitie 
 7 okt.   Amerikaans Mix-toernooi 
14 sept.  Start najaarscompetitie 
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Groen: 

Activiteiten Jeugd 
 
 
 

Ieder kind speelt in zijn/haar eigen kleur 
 
 

 

 
In Tenniskids Rood maken kinderen van 6 t/m 9 jaar 
kennis met het tennisspel. Ze leren de 
basisvaardigheden op het gebied van bewegen en 
coördinatie. Kinderen van 8 en 9 jaar kunnen in rood of 
oranje spelen, de trainer adviseert of een kind qua 
niveau eerder of langer in een kleur speelt. Kinderen 
die tennissen in rood maken kennis met leuke 
activiteiten en spelen korte wedstrijden. Er wordt in 
rood gespeeld met een zachte rode bal op een minibaan 
(6x12 meter). Het racket is tussen de 43 en 58 cm. 

 
 

In de volgende fase van Tenniskids wordt gewerkt aan 
de verdere ontwikkeling. De kinderen (8 t/m 11 jaar 
oud) leren nieuwe slagen en technieken die hen helpen 
om uiteindelijk te kunnen spelen op een grote baan. Er 
wordt gespeeld op een driekwartbaan (een volledige 
baan die in de lengte is ingekort tot 18 meter). Er wordt 
gespeeld met een bal die geschikt is voor het spelen op 
een driekwartbaan (zachter en lichter dan een gele 
tennisbal). Het racket is tussen de 56 en 63,5 cm. De 
wedstrijden worden steeds langer. 

 
 

 vaard Dit is de laatste fase in de voorbereiding op 
‘hele baan’ tennis. De kinderen zijn 10 t/m 12 jaar oud. 
Kinderen in deze leeftijd zijn groter en in staat om de 
hele baan te bestrijken. Er wordt dan ook op een 'hele 
baan'getennist. Bij de dubbels wordt er gespeeld in het 
dubbelveld, dus inclusief de tramrails. Technieken, 
tactieken en atletische vaardigheden worden in deze 
fase verder ontwikkeld. 

Rood: 

Oranje: 
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_________ 

De wedstrijden worden weer wat langer en het wedstrijden spelen speelt een steeds 
belangrijkere rol. Er wordt in groen gespeeld met een langzame groene bal die geschikt 
is voor tennis op een hele baan en met een racket dat tussen de 63,5 en 66 cm lang is. 

 
Geel: 
Na groen zijn kinderen helemaal klaar om op een hele baan te tennissen met de bekende 
gele bal. Ze beheersen de juiste techniek om op een heel veld rally’s te spelen. 

 

Zie ook: https://www.tenniskids.nl/over-tenniskids/blauw-rood-oranje-en-groen/ 
 

OGTB Voorjaars Jeugd Competitie 
 
Aan alle verenigingen aangesloten bij OGTB. 

Bij deze kunt u jeugdleden aanmelden voor het OGTB Voorjaars Jeugd Competitie 2018. 
 
Zondag 8 april, 15 april, 22 april, 13 mei en 27 mei 2018 wordt de 
OGTB Voorjaars Jeugd Competitie 2018 georganiseerd. Deze competitie 
is bedoeld voor alle jeugdleden dus ook voor beginnende spelers en spelers 
met weinig ervaring! 

 
Deelnemers kunnen zich aanmelden voor de categorieën Rood, Oranje, Groen en 
Geel. 

Opgave: 
Opgave, graag via het bijgevoegde inschrijfformulier, voor uiterlijk 11 
maart per e-mail met de volgende gegevens: Naam, geboortejaar, 
telefoonnummer, e-mail adres, jongen/meisje en categorie (rood, oranje, 
groen, geel). 

 
De VJC valt samen met de KNLTB zondagcompetitie en Groene 
competitie. Spelers die in deze competities meespelen kunnen dus niet ook 
deelnemen aan de OGTB VJC. De speeldata van de Worldtour (Rood en 
Oranje) vallen níet samen met de OGTB VJC dus spelers die hierin 
meespelen kunnen wél inschrijven. 

 
 
Opgaven (Excel-formulier, zie bijlage) mailen naar Mirjam Luttje via mail: 
fam.luttje@home.nl 

 

Voor verdere informatie of vragen kunnen jullie contact opnemen met 
Christian Bessembinders, tel. 06-20881007, christian@bessembinders.com 

 

De deelnemers krijgen van OGTB bericht waar en hoe laat de 
deelnemers verwacht worden voor hun eerste wedstrijd. 

 
Namens het bestuur OGTB 
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Schooltennis voor basisschoolleerlingen.  
 
Ook dit jaar weer krijgen de leerlingen van alle basisscholen in Scheemda 5 tennislessen tijdens 
de gymuren aangeboden.  Berend Jan Kremer zal deze lessen weer verzorgen.  
Voor de afsluitende les op 20 april komen zij allemaal naar de tennisbaan voor een tennis- en 
spellendag.  
Daarna kunnen de kinderen lid worden en tennisles krijgen tegen een gereduceerd tarief.  
Op die manier hopen wij dat, net als vorig jaar, weer meer jeugdleden te kunnen begroeten.  
Behalve de lessen zullen dan allerlei leuke activiteiten worden ontwikkeld, zoals een 
pannenkoekentoernooitje en spelletjesdagen.  
 
 

17 maart Klussendag baanaanleg  
 
Het weekend van 17 maart hoopt de baancommissie met zoveel mogelijk vrijwilligers de banen 
weer speelklaar te maken. Dat is een behoorlijke klus. Daarom de vraag of zoveel mogelijk 
leden de baancommissie willen helpen deze klus te klaren.  
Je kunt je opgeven bij Jaap Aaten. Tel. 0597.591654 of 06.29113704 
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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 
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Tennislessen 
 
Het is de bedoeling om begin april weer te beginnen met de tennislessen. Via bijgevoegd 
opgaveformulier kunt u zich aanmelden bij onze tennistrainer Berend Jan Kremer. Om 
onduidelijkheden over groepsgrootte of over de kosten te voorkomen, zal geprobeerd worden 
om halverwege maart met een indeling van de groepen en bijbehorende kosten te komen. Dit 
geeft ons dan nog wat tijd om nog eventuele wijzigingen of wensen door te voeren.  
Voor vragen of opmerkingen over de lessen kunnen jullie contact opnemen met de trainer 
Berend Jan Kremer, 06 29 47 27 26 of tennislesscheemda@gmail.com of kunt u contact 
opnemen met mij via onderstaande contactgegevens. 
Mochten jullie nog kinderen hebben of weten die graag tennisles willen hebben dan geldt 
hiervoor het aanbod van € 45,- voor 12 tennislessen, inclusief contributie van TC Ready voor 
2018. Aanmelding kan wederom via: tennislesscheemda@gmail.com. 
We hopen dat 2018 weer een mooi tennisjaar wordt en dat we met deze lessen het plezier en de 
sportieve prestaties weer iets kunnen verhogen. 
Met vriendelijke en sportieve groet, 
Ramon Klaassens 
Secretaris TC Ready Scheemda 

 
INSCHRIJF FORMULIER TENNISLESSEN ZOMER 2018 
De lessen worden gegeven op  vrijdag  

06 / 13 / 20 / 27 april, 11 / 18 / 25 mei, 8 /15 / 22 / 29 juni, 6 / 13 / 20 juli, 7 / 14 september. 

De lessen duren 60 minuten (dit is inclusief 10 minuten voor het vegen van de banen, 
administratie, etc.). 

Opgave voor de lessen gebeurt rechtstreeks bij de trainer. Op het opgegeven e-mailadres ontvang 
je de factuur voor het zomerseizoen.  

 
Aantal personen (per 

groep) 

 
Minuten 

 
Kosten (16 lessen) 

7-9 60 € 110,--    p.p. 
6 60 € 147,--    p.p. 

3-5 60 € 220,--    p.p. 
7-9 45 €   82,50  p.p. 
Etc.        

Privéles 30     €   20,--   per les 
 

 
Afwijkende groepsgrootte: in overleg wordt de lengte van de les of het bedrag aangepast. 
Afwijkende lengte van de les: het tarief wordt naar rato aangepast. 
De samenstelling van de groepen zal voornamelijk via jullie aanmelding en in overleg tot stand 
komen. Het bestuur zal waar nodig adviseren. Er zal gestreefd worden naar zo groot mogelijke 
groepen. 
 
Heb je al eerder lessen van mij gehad; dan volstaat een WhatsApp berichtje of een e-mailbericht 
dat je meedoet en hoef je dit formulier niet opnieuw in te vullen. 
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Inschrijving houdt in dat je akkoord gaat met bijgaand lesreglement en verplicht jou tot het 
betalen van de lessen. 
 
Graag ontvang ik van nieuwe lessers de volgende gegevens: 

 Voor‐ & achternaam                M/V     

 Geboortedatum 

 Adres               

 Postcode  + Woonplaats 

 E‐mailadres             

 

 Mobielnummer**        (**mobielnummer van ouders (jeugd)) 

 Bij voorkeur samen met 

Dit (volledig ingevuld en ondertekend) formulier kun je mailen naar: 
tennislesscheemda@gmail.com 

Handtekening 

 

Mocht je nog nadere informatie wensen of vragen hebben dan kun je mij bereiken, bij voorkeur, via de mail 

tennislesscheemda@gmail.com  òf via SMS/WhatsApp  06 – 294 72 72 6. 

LESREGLEMENT  

1.   Inschrijving voor les of training kan uitsluitend door middel van een ingevuld en 
ondertekend inschrijfformulier.  

2. Indien er te weinig deelnemers zich hebben opgegeven voor een groep, zal ik met de 
desbetreffende personen overleggen om tot een oplossing te komen. 

3. De inschrijvingskosten zullen uiteraard afhankelijk en evenredig aan de groepsgrootte en  
trainingsduur en -periode aangepast worden. De groepsgrootte wordt vastgesteld op de 2e 
lesdag. Degene die zich later aanmeldt wordt geacht te betalen voor die groepsgrootte. Wel 
worden de kosten aangepast op het aantal nog te volgen lessen. 

4 Teruggave van het lesgeld bij lesverzuim van de deelnemer door verhindering, blessures, 
verhuizing e.d. is niet mogelijk, tenzij deze een vervanger regelt. Het verschuldigde bedrag 
moet onderling geregeld worden. 

5. Je hebt geen recht op inhaallessen bij afwezigheid, terwijl er wel les wordt gegeven. Bij 
verhindering graag even doorgeven aan de trainer. (mailen of WhatsApp of via SMS). 

6. Niet op les komen, om wat voor reden dan ook, is altijd voor rekening van de cursist. 
7. De les-data kunt u terug vinden op het inschrijvingsformulier. 
8. Mochten er lessen uitvallen door weersomstandigheden, dan wordt de 1ste les wel 

ingehaald, de 2de niet, de 3de wel, etc.. 
9. Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden moeten worden gestopt, 

worden als gegeven beschouwd. 
10. Lessen die uitvallen door ziekte of afwezigheid van de trainer worden altijd ingehaald. De 

les mag gegeven worden door een vervangende trainer. 
11. Inhaallessen kunnen uitsluitend binnen de lesperiode worden ingehaald tot een maximum 

van 3.  
12. De tennisleraar is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit 

voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van lessers. 
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Zomerlidmaatschap 
 
Buiten het gewone lidmaatschap is er ook de mogelijkheid een zomerlidmaatschap te nemen.  
Dit loopt van 1 juni tot 1 sept. en kost  35,- 

Met dit lidmaatschap kun je normaal gebruik maken van de banen in deze periode, maar het 

geeft geen recht om deel te nemen aan toernooien en andere activiteiten van de KNLTB. 

 
Woensdagmorgen : tennis voor dames 
 
Evenals voorgaande jaren gaan wij binnenkort weer van start met “tennis voor dames”op de 
woensdagmorgen. 
We beginnen om 09.00 uur en drinken rond 10.00 uur koffie en tennissen weer tot 11.00 uur. 
Dus dames, reserveer de woensdagmorgen in je agenda… 
 
Wij beginnen zo gauw de banen open zijn in april. 
 
Iedereen is van harte welkom.(opgave is niet nodig) 
Vriendelijke tennisgroetjes 
Carla Arents 
(0597-593525 of carla.arents@gmail.com 

 

Donderdagavond Toss-avond 
 
Elke donderdagavond vanaf 13 april is er een Toss-avond. Vanaf 19.00 uur kan iedereen naar 
de baan komen, ongeacht het niveau. Dus ook voor beginners is dit een mooie kans om te 
oefenen en de andere leden van de vereniging te leren kennen.  
Om 20.00 uur drinken we koffie en na afloop is het altijd gezellig om met elkaar nog wat te 
drinken. 
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van T.C. Ready op 22 januari 2018 
 
Aanwezig: Bert van de Laan, Dries Griever, Anna Stijkel, Jacob van de Werk, A. Doornbos, Alex 
Reinders, Jan Kloosterboer, Thea Nieuwhof, Jarl heinis, Tjaaktje Koers, Lammie Maathuis, Anja Bosch, 
Wil Twikler, Rense Bosker, Rick Molema, Arjen Teuben, Jaap Aaten, Henk Lutjeboer, Theo prenger, 
Florian de Wal, Bert Wassing, en Ramon Klaassens 
 
Afgemeld: Marrie Versluis, Bram Swam, Menso Takens, Marnix Buter, Jeroen keitz, Mischel Schoofs, 
Fre Elzer en Andrea Klaassens 
 
1. Opening 
Bert Wassing schort de vergadering op tot 20.00 uur, omdat er minder dan de helft van de leden 
aanwezig is. 
Om 20.00 uur wordt de vergadering geopend en heet Bert de 22 aanwezigen welkom. 
 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 januari 2017 
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd en Jacob van de Werk wordt bedankt voor het 
opstellen. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Bert deelt mee dat er op dit moment nog een geschil is met de aannemer over de verbouwingskosten 
van de kantine. Op 6 maart zal hier een rechtelijke uitspraak in komen. 
Het afgelopen jaar zijn er twee leden overleden, namelijk Fre Zuidema en Betsy Kranenborg. Hiervoor 
wordt een moment stilte ingelast. 
De presentielijst wordt rondgedeeld. 
 
4. Jaarverslag 2017 van het bestuur 
Jaarverslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
5. Jaarverslagen 2017 van de diverse commissies 
Jaarverslagen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
6. Financieel en verslag verenigingsjaar 2017 
In totaal is er € 19.000 uitgegeven aan de verbouwing van de kantine. Dit zijn kosten voor de 
aannemer en materiaal voor werkzaamheden die zelf zijn uitgevoerd. 
Vooruit ontvangen bedragen bestaat uit B‐fit subsidie voor 2018 en een bijdrage uit het sportfonds 
voor 2 jeugdleden van buitenlandse afkomst. 
De onroerend zaakbelasting over 2016 en 2017 is in 2017 terug ontvangen.  
De opbrengsten van de kantine 2017 zijn minder dan in 2016, terwijl inkoop gelijk is gebleven. Als 
oorzaken wordt er genoemd dat er enkele competitiedagen zijn uitgevallen en dat er gewerkt is met 
kleine flesjes in plaats van grote flessen. 
Telefoonkosten zijn hoger geworden doordat er nu ook internet bij het abonnement in zit. 
Contributies/abonnementen hoger door dubbele hostingkosten ivm nieuwe website. 
 
7. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw kascommissielid 
Rense Bosker doet namens de kascommissie het woord. De administratie zag er goed uit en er waren 
verder geen opmerkingen en geeft het advies het bestuur decharge te verlenen. Per acclamatie wordt 
er akkoord gegeven. Feik Griever is aftredend in de kascontrolecommissie. Bert wenst haar vanwege 
haar ziekte veel beterschap. Thea Nieuwhof geeft aan Feik te willen vervangen. 
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8. Begroting voor 2018 
De afschrijvingen zijn vanaf 2018 hoger door verbouwing kantine. Dit wordt in 15 jaar afgeschreven. 
Er is geen voorziening opgenomen voor eventuele meerkosten n.a.v. rechtszaak. Dit is een mogelijk 
risico, maar besloten wordt dit zo aan te houden in de begroting. 
 
9. Leden en contributie 2018 
Er wordt een inflatiecorrectie toegepast van 1,7%. Dit betekend dat de contributie voor seniorleden 
van € 82,‐ naar € 83,‐ gaat. Jeugdleden betalen voor de zomer € 45,‐ (dit is inclusief de zomerlessen). 
Er zijn op dit moment 123 leden: 108 seniorleden en 15 jeugdleden.   
Op dit moment hebben 8 jeugdleden op de vrijdagavond les in de Eextahal in Scheemda. 
 
10. Prijzen in de kantine 2018 
Voorstel is om de prijzen van flesjes frisdrank te verhogen van € 1,‐ naar € 1,25 en bier/wijn  te 
verhogen van € 1,50 naar € 1,75. De prijs van koffie en thee blijft op € 1,‐. 
Iedereen is akkoord met de prijsverhoging. 
 
11. Verkiezing bestuursleden 
Theo Prenger en Henk Lutjeboer zijn aftreden en hebben zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen 
tegenkadidaten en Theo en Henk worden herkozen. 
 
12. Aftredende commissieleden 
Lammie Maathuis stopt na 10 jaar als competitieleider van TC Ready. Hiervoor wordt zij hartelijk 
bedankt en krijgt Lammie een bos bloemen en de Cor Kraneborg bokaal.  
Florian de Wal en Marnix Buter nemen de rol van competitieleider over. 
Geert Jan Koers stopt als hulp bij de kantinecommissie. Hij wordt hier hartelijk voor bedankt. 
Jarl Heinis en Bas Beentje zijn als nieuwe leden toegetreden bij de kantinecommissie.  
 
13. Rondvraag 
Bert geeft Ramon Klaassens het woord om de afwezigen te noemen van de vergadering, dit is bij 
mededelingen niet gebeurd.(afwezigen staan bovenaan dit verslag genoemd) 
Arjen Teuben vraagt hoe het gaat met de tennislessen in 2018. De communicatie is in 2017 niet goed 
verlopen en daardoor was er onduidelijkheid over de hoogte van het lesgeld. Ramon geeft aan dat 
geprobeerd wordt om dit jaar vooraf duidelijk naar iedereen te communiceren over de lessen, de 
tijden en het lesgeld. Arjen geeft als tip nog mee om de senioren om 18.00 uur te laten beginnen in 
plaats van 17.00 uur. Ramon neemt dit mee in de bespreking met de trainer Berend Jan Kremer. 
Florian geeft aan dat er begin september sinds lange tijd weer een open toernooi wordt georganiseerd 
door TC Ready.  
Anja Bosch vraagt of er meer informatie beschikbaar is over de aangekondigde klusjesdag op zaterdag 
17 maart. Er wordt aangegeven dat hierover een extra nieuwsbrief zal komen met aanvullende 
informatie. 
Anja vraagt of er in 2018 nog aandacht wordt geschonken aan het 95 jarige bestaan van TC Ready. 
Florian reageert dat dit zeker zal gebeurden, o.a. tijdens het toernooi in september. Hier zal 
binnenkort meer informatie over naar buiten komen.  
Anja geeft aan dat het goed gaat met de nieuwsflits. Er zijn alleen nog maar 3 puzzels ingeleverd vanuit 
de laatste nieuwsflits. De inleverdatum wordt daarom uitgesteld. Verder wordt de tip gegeven om het 
mailadres van de nieuwsflits toe te voegen aan je contacten, als de nieuwsflits in de map ongewenst of 
SPAM komt. 
Lammie geeft aan dat er problemen zijn bij de douches in de dameskleedkamer. Het water loopt niet 
goed weg. Afgesproken wordt dat er voor de start van de competitie naar gekeken wordt. 
 
 
Dries Griever geeft aan niet te tevreden te zijn met het proces van de verbouwing van de kantine en 
het eindresultaat. Met name de kwaliteit en afwerking is onvoldoende. Daarnaast had het bestuur de 



 

Readystof maart 2018 – pag. 15 

leden met ervaring op het gebied van verbouwen meer moeten betrekken. Verder wordt genoemd dat 
de baancommissie deze mening deelt. Na een korte discussie wordt dit punt afgerond. 
Bert van de Laan sluit zich aan bij de punten van Dries.  
Thea Nieuwhof geeft aan dat ze het jammer vindt dat er zoveel negativiteit is rondom de verbouwing 
van de kantine. Hiermee wordt de discussie over de verbouwing van de kantine afgerond. 
Bert van de Laan wil het bestuur en de commissies bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Na 
een korte interruptie van Arjen Teuben tijdens deze woorden spreekt Bert zijn dank uit. 
Ramon geeft aan dat leden van de Rabobank in februari kunnen stemmen op TC Ready tijdens de 
clubkascampagne van de Rabobank. Hier wordt binnenkort een mail over rondgestuurd. 
Bert noemt het Amerikaans mixtoernooi van TC Ready dat gehouden wordt in de tennishal in 
Winschoten. Aanmelden kan bij Jaap Aaten. 
 
14. Sluiting van de vergadering 
Bert bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng en nodigt iedereen uit voor een drankje aan 
de bar. 
 

 
 

Recreatie Tennisevent voor uw leden van 50 jaar en ouder! 
 
Heeft u zin in een gezellig tennistoernooi tegen senioren van andere verenigingen? De 
commissie Tennisstimulering van de KNLTB organiseert het voor u! Op vrijdag in de 
provincie Groningen en op maandag in Drenthe.  
De toernooitjes zijn van 10.00 uur tot ongeveer 15.30 uur. Tussen de middag wordt voor een 
lunch gezorgd. Het inschrijfgeld is € 8,- (inclusief koffie en lunch) 
 
De toernooien zijn voor de KNLTB leden van 50 jaar en ouder. Ze hebben een recreatieve 
doelstelling, daarom houden we met de indeling rekening met uw speelsterkte. De wedstrijden 
bestaan uit dubbel- en mixpartijen met wisselende partners.  
 
U kunt zich aanmelden bij onze contactpersoon Marrie Versluis of per mail 
marrieversluis@hotmail.com of direct  bij de inschrijving van het betreffende toernooi.  
Uiterlijk een week voor de speeldatum opgeven. Maar beter eerder, want veel toernooien zitten 
al snel vol.  
Ook onze vereniging organiseert dit jaar weer één van de toernooien en wel op vrijdag 3 
augustus.  
Een leuke gelegenheid om op eigen park tegen anderen uit de provincie te spelen.  
Dus ……….DOE MEE !!!!! 
 
De data van de verschillende toernooien in Groningen vindt u op de volgende blz. en ook op de 
site van de knltb.nl, tennissers, veteranentennis, senior-plus, Groningen-Drenthe. 
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Senior Plus Events 2018 
District Groningen/Drenthe 

zomer 2018  aanvang 09.30 uur Dr  contactpersoon  mailadres cp  telefoon 

  aanvang 10.00 uur Gr          

9 april 2018  TC Annen  John Brinkkemper  john.gretha@gmail.com;  06‐19529558 

13 april 2018  Ltc Nohn  Sjoert de Ruijter  sjoertderuijter@gmail.com;  06‐20302233 

16 april 2018  vrij          

20 april 2018  LTC Kalkwijck  Luppo Imminga  imminga@home.nl;  0598‐320252 

4 mei 2018  MTC Musselkanaal  Ria Westerman  riawesterman@outlook.com;  0599‐661813 

7 mei 2018  Rackem Klazienaveen  Ben Bijl  benbijl2@outlook.com  0591‐546154 

11 mei 2018  GSV Be Quick  Stien de Veij Mestdagh  emdeveijmestdagh@home.nl  06‐83077000 

14 mei 2018  TV Schipborg  Harry Schmidt  wedstrijdcie@tvschipborg.nl  06‐81032358 

25 mei 2018  TC Hefshuizen  Johannes Beukema  j.a.beuk@kpnmail.nl  0595‐433375 

28 mei 2018  Smalhorst Beilen  Jan Drenth  j.e.drenth@ziggo.nl;  0593‐523779 

1 juni 2018  Odivia Blijham  Karel Dekker  kareldekker@ziggo.nl  0597‐561313 

4 juni 2018  De Marsch Paterswolde  Popko de Jonge  popkodejonge@home.nl  050‐3092498 

8 juni 2018  LTC Sla Raak  Martin Deiman  recom@slaraak.com  06‐53591082 

11 juni 2018  t Wold Ruinerwold  Ellie van 't Rood  e.vtrood@hotmail.co  06‐51472543 

15 juni 2018  TC Loppersum  Beno Kamps  benokamps@gmail.com  0596‐571847 

18 juni 2018  Heideslag Erica  Henk Rolink  henk_rolink@hotmail.com;  0591‐302994 

22 juni 2018  STB Stadskanaal  Harry Kruize  hkrgkr@gmail.com  06‐53711712 

29 juni 2018  TV Siddeburen  Derk Smedes  zwaluw20@gmail.com  06‐38270195 

2 juli 2018  LTC Emmen  Joost van Zon  gjvz1948@gmail.com  06‐23758209 

6 juli 2018  LTC Amor Beerta  Stef Arends  stofferarends@home.nl  06‐16634718 

9 juli 2018  AYR vries  Gerard Kiewiet  corger3840@hotmail.com;  06‐30884591 

13 juli 2018  GLTV Cream Crackers  Ans Hagenaars  ans.hagenaars@ziggo.nl;  050‐5261605 

16 juli 2018  TV Sleen  Cor Molenaar  cemolenaar@hotmail.com;  0591‐624347 

20 juli 2018  TATC Ter Apel  Wessel Bartelds  wessel.bartelds@xs4all.nl;  0599‐324298 

27 juli 2018  Aloe Zuidbroek  Dina Hartman  dinahartman@hotmail.com  06‐51883538 

30 juli 2018  HLTC Hoogeveen  Jan Scholing  j.scholing3@ziggo.nl  06‐14402375 

3 augustus 2018  TC Ready Scheemda  Marrie Versluis  marrieversluis@hotmail.com  0597‐593909 

6 augustus 2018  TC Bargeres Emmen  Dirk van der Meer  dirk.vandermeer@home.nl  06‐20444006 

10 augustus 2018  TC Delfzijl  Bert Bronsema  bertbronsema@hotmail.com;  0596‐631196 

17 augustus 2018  LTC Bad Nieuweschans  Hendrik Arends  hendrikarends@gmail.com  0597‐521321 

20 augustus 2018  C.T.C. Coevorden  Annemiek Koster  ctc50plus@gmail.com  06‐43100013 

24 augustus 2018  TC Nieuwe Pekela  Arnold Niessen  arnoldniessen@tele2.nl  0598‐626043 

27 augustus 2018  Kyllot Smilde  Drewes van Dijken  truusvandijken@hetnet.nl  0592‐412520 

31 augustus 2018  TV Siddeburen  Derk Smedes  zwaluw20@gmail.com  06‐38270195 

3 september 2018  Norger TV  Greetje Eggens  seniorplus@norgertv.nl  06‐53873788 

7 september 2018  MTC Musselkanaal  Ria Westerman  riawesterman@outlook.com;  0599‐661813 
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10 september 2018  Havelter Tennisclub  Dick Crouse  crouse@tele2.nl  0521‐342240 

14 september 2018  TC Muntendam  Thijs van Poelgeest  mvanpoelgeest@hetnet.nl  0598‐‐613849 

17 september 2018  LTC Zweeloo  Jantje Hegen  fhegen@home.nl;  06‐50291055 

19 september 2018  TC Veendam  Jan Hidding  toosjan@netvisit.nl  06‐30701349 

21 september 2018  LTC de Kalkwijck  Luppo Imminga  imminga@home.nl;  0598‐320252 

24 septmber 2018  Odivia Eenrum   Pierre Janssen  www.odivia.com  06‐13174059 

28 september 2018  SV Clias Wildervank  Tina Eisses  tina.eisses@netvisit.nl  0598‐618677 

5 oktober 2018  GSM Nieuw Buinen  Erik van der laan  erikvanderlaan01@gmail.com  06‐54127366 

9 november 2017  TC Muntendam  Thijs van Poelgeest  mvanpoelgeest@hetnet.nl  0598‐613849 

 
Contactpersoon:    Ewelien Wage 
w.wage@kpnplanet.nl 
0646813552 
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Definitieve team indeling voorjaarscompetitie 2018 
 
Heren zaterdag team 1 
(1e klasse) 

Heren zaterdag team 2 
(3e klasse) 

Heren zaterdag team 3 
 

Rense Bosker Quirijn Oord Rick Molema 
Waalko Waalkens Jan Kloosterboer Jeroen Keitz 
Ferdy Frikken Bas Beentje Marnix Buter 
Bert Wassing Wim Maathuis Mikal v.d. Bulk 
Willem v.d. Laan Arjen Teuben Michel Schoofs 
 Florian de Wal Edwin Kiewiet 
 Alex Reinders Theo Prenger 
  Joost Thomas 
 
 
Heren zaterdag 35+ Zondag Mix 

(6e klasse) 
 

Pieter Rookmaker Quirijn Oord  
Harry Haken Lennaart Korteweg  
Harry Holt Jeroen Aanen  
Henk Hartman Margot Waalkens  
Bert Klein Carleen Bos  
Menso Takens   
Jan Wolters   
Johan Twikler   
 
Reserves:  Erik Nap en Ramon Klaassen   
 
Heren maandag 50+ Heren maandag 50+  
Jaap Aaten Jacob v.d. Werk  
Henk Kloosterboer Geert Nieman  
Alex Reinders Jaap Wagena  
Jan Wolters Geert Jan Koers  
 Johan Twikler  
 
 
Donderdag dames 
Team 1 

Donderdag dames 
Team 2 

Donderdag dames 
Team 3 

Harma Jager Marrie Versluis Agaath Lula 
Jannie Hartman Betty Brinkman Albertje Bosker 
Lammie Maathuis Marita Heintzmann Akkie Doornbos 
Kea Reinders Thea Nieuwhof Ida de Vries 
 Wil Twikler Alie v.d. Werk 
 Lies Zwiers Lies Zwiers 
 
De onderstreepte namen zijn aanvoerder.  
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Definitieve  indeling OGTB competitie 35+ 2018 
 
 
  TEAM2                                TEAM 4 
  SIMON BOSKER                  THEA NIEUWHOF                    
  BERT VAN DER LAAN       JANKE HILLENGA 
  DETTY HOFSTEE                JARL HEINIS  
  ALBERTJE BOSKER           HENK LUTJEBOER                                            
    
                                                  
 
  TEAM 5                                TEAM 6                                       
  BÉ SCHOLTE                       ZWANIE PLAT                         
  JACOB V. D. WERK            BERT KLEIN                            
  ANNEKE SCHOLTE            MENNO POST                           
  ALI V.D WERK                    THEO PRENGER                     
  DRIES GRIEVER                  KEA REINDERS                       
  MINEKE LUTJEBOER                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                               
 RESERVE’S : 
GEERT  JAN KOERS VOOR 35+  
ONDERSTREEPTE PERSONEN ZIJN AANVOERDER 
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Amerikaans mixtoernooi tc Ready 10 februari 2018, een verslag.  
 
Drie Nederlandse schaatsenrijdsters met outsider gouden plak winnares  Carlijn Achtereekte 
zorgen  voor een clean sweep op de 3000 meter in Peyong Chang...  
Dat is dé opmaat voor het eveneens hoog aangeschreven  mixtoernooi van TC Ready. Met onze 
bloedeigen Jaap Aaten als  perfecte toernooidirecteur -Richard Krajicek zou wensen een kloon 
van hem te zijn -  en ingrediënten als een prima deelnemersveld, een  fijne accommodatie en 
een leuke prijzentafel werd versie 2018 opnieuw een puik toernooi. 
In de emailbriefing vooraf had Jaap laten weten, dat er toevallig 24 deelnemers waren en dat zij 
heel  toevallig gelijkelijk verdeeld waren over de beide geslachten. Resultaat van uitgekiend 
management, schat ik in.  Er waren namelijk  drie velden beschikbaar en er konden telkens 
tegelijk 12 deelnemers voor een partij aantreden. Hoe toevallig kan toeval zijn... 
Bij binnenkomst meldde je ik me bij Jaap. Ik  werd verzocht om tenminste €7.50 te doneren in 
het professioneel ogende  blikken sigarendoosje. Daarna naar de bar om uit handen van Mirjam 
een kop koffie en plak cake/koek te krijgen. Intussen had Jaap met klem een beroep op mij 
gedaan of ik Bettie wilde  vervangen. Zij was geveld door de griep.  Of ik er niet voor voelde 
om voor een half  uurtje van geslacht te veranderen en samen met Marrie een damesdubbel te 
spelen. En wat doe je dan als je zo'n eervol verzoek krijgt en je good will wilt kweken bij je 
debuut in Winschoten. Idd, dat doe je dan maar.  Voor de gelegenheid werd ik Henriëtte en 
door Jaap weggestopt op veld 3.  Ver van het publiek  vandaan mocht ik daar mijn eerste 
balletjes van de avond slaan. Met een 8-2 overwinning werd dubbelpartner Marrie direct in het 
zadel geholpen. Later bij de echte mix, toen ik na een pijnloze geslachtelijke ingreep  weer 
Harry was geworden, wist Marrie met een bescheiden aandeel van mij opnieuw veel games te 
behalen: 11-2. Zo werd zij titelkandidaat nummer 1 bij de dames deze avond. En die elf games 
kwamen mij uiteindelijk ook niet zo slecht uit.  
Zo'n toernooi als deze is uitermate geschikt om tussen de wedstrijden door wat bij te kletsen en 
drinken. Als dat dan ook nog gepaard gaat met een uitstekende catering  van Mirjam 
Schaaphok en echtgenoot en zus dan kun je gewoon geen slechte avond hebben. Natuurlijk 
moet je ook een beetje geluk hebben bij de loting, maar er werd alles in het werk gesteld om 
gelijk sterke dubbels in het veld te brengen. Over het geheel gezien is dat aardig gelukt.  
Boze tongen later op de avond, héél veel later op de avond beweerden, dat één van de winnaars 
de organisatie steekpenningen zou hebben aangeboden om de loting te manipuleren. En dat 
winnen op je debuut normaal gesproken met zo'n deelnemersveld schier onmogelijk is. 
Waarvan akte. 
Het deed goed dat er uit alle lagen van onze leden vertegenwoordigers waren, jong en oud, 
gearriveerde toppers, aanstormend talent, bejaard talent en  eeuwig talent. De laatste categorie 
was wat oververtegenwoordigd. 
Uiteindelijk moet er aan het eind van zo'n avond een prijsuitreiking komen. Kun je bij een 
normaal toernooi nog spreken van de zwakste en de sterkste deelnemer, hier is het meer een 
gevalletje van de ongelukkigste en gelukkigste. Evelien de Jager en Johan Twikler gingen aan 
de haal met de poedel, Marita en Wim werden nummer 2 en Marrie en ondergetekende gingen 
aan de haal met plaats één en een fles  wijn. Ook de andere bij naam genoemde spelers 
mochten uit handen van Jaap een leuke prijs ontvangen.  
Na de prijsuitreiking werd er nog een tijd met elkaar gezellig nagepraat. En toen was er ook een 
moment, waarop Marita op gepaste wijze onze aandacht vroeg. Marita refereerde aan het 
overlijden van Fré en betrok daarbij de rol die TC Ready in hun tennisleven mocht/mag spelen. 
Marita maakte van de gelegenheid gebruik door ons allen aan te bieden: een  uit het hart 
gegeven  postuum rondje van Fré.  Met deze woorden van verbondenheid hieven we nog één 
keer met elkaar het glas.  
 Al met al (...) een avond om nog eens over te doen.     Harry Holt 
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Waarmee mogen we je helpen? 
 

 
 Vredenhofenstraat 3 

Scheemda 

   
             
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 
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Voor méér dan mode alleen 
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Week 18          Jarl Heinis    Week 19        Marrie Versluis 

30 april t/m 6 mei      591412   7 mei t/m 13 mei   593909

Anna Koning                     591582   Agnes Noor  594473

Dries Griever      591318   Albertje Bosker  413373

Hans Slootman  433224   Lammie Maathuis  592714

Lies Zwiers   591909   Geert Nieman  591694

Kea Reinders  592679   Jan Kloosterboer  591528

KANTINEROOSTER 2018 
In onderstaande tabel treft u het kantinerooster voor het komend seizoen aan. 
We gaan er van uit dat elk lid eenmaal per jaar kantinedienst doet. 
Kantinedienst is op maandagavond t/m donderdagavond en tijdens de competitie op  
zaterdagmiddag en zondagmorgen. 
In perioden dat het minder druk is, kunnen de maandag‐ en/of dinsdagavond vervallen. 
Verder uitleg en instructie ontvangt u van de weekleiding  
(naam en telefoonnummer van de weekleiding staan bij de week vermeld), 
voorafgaand aan de kantinedienst. 
De weekleiding zal u enkele weken voor de dienst bellen. Wanneer u zelf een voorkeur  
heeft voor een bepaalde dag, dan kunt u het beste zo spoedig mogelijk contact opnemen 
met de weekleiding om deze dag vast te leggen. Ook in geval dat u perse niet kunt in een 
bepaalde week, vragen wij u contact op te nemen met de weekleiding. 
Er kan dan een afspraak gemaakt worden voor een andere week.  
Iemand die nog geen dienst gedraaid heeft, komt op een reserve lijst en kan ook ingedeeld 
worden tijdens de najaarscompetitie.  
 
 

Week 14                            Tjaaktje Koers   Week 15  Jarl Heinis

2 april t/m 8 april  591670   9 april t /m  15 april    591412

Betty Brinkman  592496   Mikal v.d. Bulk  0627065331

Harma Jager  424845   Feik Griever  591318

Henk  Kloosterboer  412797   Carleen Bos  618852

Theo Prenger  593299   Jaap Wagena  592908

Jacob v.d. Werk  591830   Aito Doornbos  591406

 
 

 
 

   

Week 16  Wil Twikler   Week 17  Thea Nieuwhof

16 april t/m 22 april     591360   23 april t/m 29 april     593340

Quirijn Oord  0618420454   Bert Klein  592899

Zwany Plat  593351   Menso Takens  593308

Tity Koets              0598        446208    Anja Bosch  592914

Harry Haken  413507   Harry Holt  592317

Henk Hartman  591509   Henk Lutjeboer  592280
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Week 20         Wil Twikler   Week 21           Tjaaktje Koers 

14 mei t/m 20 mei     591670   21 mei t/m 27 mei    591360

Agaath Lula  413563   Alex Reinders  592679

Bert vd Laan  591733   Janke Hellinga  424950

Detty Hofstee  592444
 

Henk Jan 
Beishuizen 

593656

Flip Daanje  593004   Reinie Boven  412961

Rense Bosker  432732   Ineke Bontsema  594407

     

Week 22  Thea Nieuwhof    Week 23  Marrie Versluis

28 mei t/m 3 juni    593340   4 juni t/m 10 juni     593909

Otto Bos  618852   Alie v.d. Werk  591830

Simon Bosker  413373   Bé Scholte  591714

Bas Beent;je   594486   Leen Jager  424845

Agnes Frikken  591914   Janny Hartman  591509

Goos Boven  412961   Bert Wassing  0612892623

         

Week 24         Jarl Heinis    Week 25           Marrie Versluis 

11 juni t/m 17 juni    591412   18 juni t/m 24 juni  593909

Joost Thomas    Jeroen Keitz  0653317952

Erik Monnikhof  591097

 

Jan Derks 
Kloosterboer 

412797

Fester Possel  593191   Pieter Rookmaker  594242

Rita Daanje  593004   Jan Wolters  424950

     

 
   

   

Week 26       Tjaaktje Koers   Week 27  Thea Nieuwhof
25 juni t/m 1 juli             591670   2 juli t/m 8 juli  593340

Ida de Vries  593159   Marnix Buter  0628068475

Jaap Spelde  593287   Mineke Lutjeboer  592280

Anneke Scholte  591714   Gerben Loer  593608

Menno Post  592114   Siemie Hut  0596           542568

     

 
 

 
 

   

Week 28  Wil Twikler   Week 29  Marrie Versluis

9 juli t/m 15 juli  591360   16 juli t/m 22 juli  593909

Akky Doornbos  591406   Jennifer Hsu  591097

Johan Twikler  591360   Edwin Kiewiet  0629591500

Wim Maathuis  592714   Andrea Klaassens  423812

Marita Heintzmann  591640   Ina Kolk  592492

Trees Westers  593485   Rick Molema  0655544505
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   HANDLEIDING BARDIENST 
     
      - < 18 jaar verkopen wij geen alcohol 

- Kas niet onbeheerd in de keuken laten staan. 

- Kaartenbak opbergen in de keuken. 

- Aan het einde van de avond kas tellen en noteren op het weekbriefje. ongeveer 20 tot 

30 euro in de kas laten. Het geld dat over is in een zakje doen en samen met de 

sleutels brengen naar degene die de weekdienst heeft, tenzij anders afgesproken met 

de weekdienst. 

- De fooienpot apart houden. 

- Alleen het gastteam krijgt de eerst consumptie gratis. 

- Bier, frisdrank, koffie, thee en koffiemelk etc. aanvullen. 

- Voordat je een nieuwe fles wijn of een pak koffiemelk pakt eerst goed kijken of er nog een 

aangebroken fles of  pak in de koelkast staat.  

- Tussen de bedrijven door: 

- Bloemen water geven zowel binnen als buiten. 

- Het gebruikte materiaal schoonmaken. 

- Het druiprek van de glazen moet elke dag schoongemaakt worden. 

 

Bij het verlaten van de kantine controleren of alle deuren gesloten zijn (nooddeur en deuren 
kleedkamers ook)  en of de verlichting uit is.  
 
 
DE GROTE SCHOONMAAK! 
 
De kantinecommissie heeft de grote voorjaarsschoonmaak van de kantine, kleedkamers en de 
bestuurskamer gepland op donderdag 22 maart a.s. Hiervoor zullen we enige dames 
benaderen. 
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Baanreglement Tennisver. TC Ready 

 
            Binnen onze vereniging gelden regels en afspraken die er voor zijn om alle leden op basis van 
            gelijkwaardigheid in staat te stellen, van de tennisbanen van TC Ready gebruik te maken. 
                       

                  De  ,, gouden regel ,, van het baanreglement, ingaand 2013 
                Bij het toepassen van het baanreglement staat sportiviteit voorop!   
 
      Afhangsysteem klokbanen 
      Het afhangsysteem werkt als volgt: 
     Op het afhangbord wordt door alle gebruikers van een tennisbaan het lidmaatschapspasje 
     opgehangen; tevens wordt de begintijd van het gebruik van de baan aangegeven. 
 
     De speeltijd bedraagt bij enkel of bij dubbelspel 30 minuten. 
    Als men van baan verandert, moet men  15 min. wachten . 
   Voor de tijdsbepaling is de klok op het afhangbord bepalend. 
   Door de week na 18.00 uur doet baan 5 niet meer mee in het afhangsysteem, 
     dit in verband met de ligging van de baan en de laagstaande zon. 
    Tijdens de les of competitiespelen kan men niet op de banen die hiervoor gebruikt 
    worden . 
   
     Afhangen tijdens verlichting 
    Vanaf het moment dat de verlichting aangaat geldt het afhangsysteem alleen voor 
     Baan 1 en 2 .  
    Ook  pasje afhangen op het bord 
    De mensen die van de andere banen komen moeten dan 15 min. wachten, mits 
    de spelers op baan 1 en 2  een half uur gespeeld hebben. 
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Oplossing Kerstcryptogram uit Readystof december 2017 
 

Horizontaal Verticaal
6. haken 1. scholte 
7. doornbos 2. kloosterboer 
8. versluis 3. oord 
9. krans 4. knollema 
11. lutjeboer 5. loer 
12. koers 9. koning 
14. brinkman 10. klooster 
15. griever 13. de jager 
17. kranenborg 14. beentje 
18. hut 16. monnikhof 
19. maathuis 20. bulk 
20. bosch  
 
Vragen 

Horizontaal Verticaal 
6. iemand onderuit halen met 
handwerken (5)  

1. platte vis met hete drank(7) 

7. stond te branden in de woestijn (8)  2. een religieuze landbouwer (12) 
8. deze waterafsluiting is niet dichtbij 
(8) 

3. viel van het slappe en brak zijn k (4) 

9. ligt meestal in de regen op een stil 
plekje (5) 

4. paardenmoeder(8) 

11. een klein oprisping (9) 5. je kunt hem iedereen draaien (4) 
12. deze vrouw weet goed de richting op 
elke zee (5) 

9. laat zich geen Willem IV noemen (6) 

14. heer van een dorpskern (8) 10. bleef alleen zonder landbouwer (8) 
15. stond onder de lat bij de FC (7) 13. gaat met veel haast achter de bal aan 

(2 + 5) 
17. bouwmaterieel en zekerheid (10) 14. je kunt er maar één beste voorzetten 

(7) 
18. staat op de heide (3) 16. geestelijke bij de koning (9) 
19. als deze vriend vreselijk tekeer gaat, 
is zijn achtereinde te klein (8) 

20. enorme massa (4) 

20. het sjieke woud (5) 
 

 

 
En de winnaar is…………………Alex Reinders 
Aan hem zal een doos tennisballen worden overhandigd.  


