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Beste clubgenoten,
Afgelopen zaterdag (02-03-2019) zijn de vrijwilligers en
bestuursleden weer begonnen met de aanleg van de tennisbanen
alsmede het netjes maken van het park. De 2 komende zaterdagen
zal men hier vervolg aan geven om ervoor te zorgen dat ons
tennispark er dit jaar weer “schier” bij ligt. Het blijft mij zorgen
baten dat het telkens dezelfde mensen zijn die zich inzetten voor
onze club. Met nadruk op onze want met elkaar dragen wij TC
Ready. Nu is dit wel van alle tijden en zoals het bij de meeste
verenigingen gaat, maar ik wil hierbij toch nog eens alle leden
oproepen om te kijken welke bijdrage men aan TC Ready kan
leveren. Deze bijdrage hoeft niet groot te zijn. Door deze bijdragen
kunnen we er wel met elkaar voor zorgen dat we de kosten in
bedwang houden en de contributie laag.
Voor de komende zaterdag (16 maart van 9.00 tot 12.00 uur)
zoeken wij nog mensen om te helpen. Dit betreft aanleg banen,
snoeien, schoonmaken, vegen etc. Dus voor iedereen is er wel een
taak te doen. We zien jullie allen graag.
Kijkende naar het weerbeeld gaan wij ervan uit dat de banen en het
park ruimschoots voor de eerste competitierondes speelklaar
zullen zijn. Dat valt of staat uiteraard ook met het aantal helpende
handen de komende weken. Ik kijk er samen met mijn
teamgenoten weer naar uit om met de competitie te beginnen.
Langs deze weg wil ik dan ook alle teams succes wensen het
komende jaar in de competitie!
Tenslotte wil ik jullie alvast attenderen op de tweede editie van ons
open toernooi. Deze staat gepland in de eerste week van september
2019. Na het succes van vorig jaar hopen we dat dit jaar een nog
groter succes gaat worden. Doordat het toernooi nu niet
samenloopt met de Run van Winschoten hopen we nog meer
deelnemers en toeschouwers te ontvangen. Het toernooi staat open
vanaf 17 jaar en voor alle niveaus. Voor het toernooi hebben we
spelers en vrijwilligers (kantine, groundsman etc.) van onze
vereniging nodig. Derhalve ook mijn oproep aan iedereen om jullie
bijdrage aan het toernooi te leveren. Laten we er met elkaar weer
een succes van maken in 2019.
Met sportieve groet,
Bert Wassing
Bestuur TC Ready
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van T.C. Ready op 21 januari 2019
Aanwezig: Marnix Buter, Thea Nieuwhof, Akkie Doornbos, Bert van de Laan, Alex Reinders,
Rense Bosker, Menso Takens, Jarl Heinis, Anja Bosch, Tjaaktje Koers, Dries Griever, Jacob van
der Werk, Florian de Wal, Jaap Aaten, Henk Lutjeboer, Theo Prenger, Berend Jan Kremer, Bert
Wassing en Ramon Klaassens.
Afgemeld: Marrie Versluis, Albert Smit, Wim Maathuis, Lammie Maathuis, Aito Doornbos,
Marjon van der Pennen, Andrea Klaassens, Jan Kloosterboer, Bram Swam, Henk Kloosterboer,
Jan Derks Kloosterboer, Rick Molema
1. Opening
Bert Wassing schorst om 19.45 uur 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 aanwezigen welkom.
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 januari 2018
Pagina 1 geen opmerkingen, pagina 2 geen opmerkingen, pagina 3 geen opmerkingen. De notulen
worden goedgekeurd en de secretaris wordt bedankt voor het opstellen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
- De presentielijst wordt rondgedeeld.
- Afmeldingen worden genoemd.
- Geen ingekomen stukken ontvangen voor Algemene Ledenvergadering.
4. Jaarverslag 2018 van het bestuur
Jaarverslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
5. Jaarverslagen 2018 van de diverse commissies
Verslag technische commissie goed gekeurd, er staat geen jaarverslag van de wedstrijdcommissie
in Readystof en dit verslag volgt ook niet later. Verslag OGTB goed gekeurd.
Jaarverslagen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
6. Financieel en verslag verenigingsjaar 2018
- Er is € 2.500, - extra betaald naar aanleiding van een schikking van de rechtszaak. De uitkomst
van de rechtszaak was dat het bedrag waar het geschil over ging ongeveer voor 50% voor rekening
van TC Ready kwam. In de balanspost is ook de afschrijving meegenomen.
- Bij de kantine opbrengsten zijn ook de opbrengsten voor de bridgeavonden meegenomen.
- Groot verschil bij belasting onroerend goed. In 2017 grote teruggave ontvangen van de gemeente,
in 2018 is deze teruggave niet geweest.
- Toernooi heeft zichzelf bedropen, de kantine omzet was extra.
- Is het een idee om de ballen die gebruikt zijn op het toernooi te gaan verkopen? Dit kan zorgen
voor extra opbrengsten.
- Bij algemene kosten staan ook de kosten voor de vrijwilligersdag.
- Bij de subsidie van de gemeente is het goed om op te letten dat het juiste bedrag wordt uitbetaalt
(Menso)
7. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw kascommissielid
Jarl Heinis neemt het woord namens de kascommissie. Samen met Rense Bosker en Thea
Nieuwhof kascontrole uitgevoerd. Er zijn geen bijzonderheden gevonden en kascontrolecommissie
stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen.
Jarl Heinis neemt afscheid als kascontrolecommissielid. Alex Reinders neemt zijn taak over.
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8. Begroting voor 2019
- Toernooi is niet opgenomen in begroting, omdat die zichzelf moet bedruipen.
- Kantine inkomsten zijn voorzichtig begroot.
- Verder geen bijzonderheden.
Verder geen opmerkingen, dus begroting is goedgekeurd.
9. Leden en contributie 2019
Ledenaantal was op 1 januari 2018 125 leden (113 senior, 12 jeugdleden). 1 januari 2019 129 leden
(110 senior en 19 jeugdleden).
De contributie gaat gelijk met de inflatie omhoog. Dit komt neer op € 1 per lid.
10. Prijzen in de kantine 2019
De prijzen van de kantine blijven ongewijzigd t.o.v. 2018.
11. Verkiezing bestuursleden
Florian neemt afscheid van het bestuur en Bert vraagt Florian naar voren. Hij bedankt Florian voor
zijn inzet en overhandigd hem een bos bloemen en een kleinigheidje.
Marrie Versluis neemt afscheid van het bestuur, maar kon helaas niet aanwezig zijn vanavond.
Bert Wassing is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten en Bert
worden herkozen.
12. Aftredende commissieleden
- Aftredende commissieleden zijn: Dries Griever, Aito Doornbos, Bram Swam, Albert Smit en Fré
Elzer.
- Aan afscheid van Dries is aandacht geschonken tijdens de vrijwilligersdag.
- Aito Doornbos neemt afscheid, maar is zelf helaas niet aanwezig. Zijn vrouw Akkie neemt de bos
bloemen en presentje in ontvangst.
- Bram Swam neemt afscheid, maar kon helaas niet aanwezig zijn i.v.m. ziekte. Jaap Aaten zal
Bram nog een kleinigheidje en bos bloemen langs brengen.
- Albert Smit neemt afscheid, is geopereerd aan de knie. Heeft zich afgemeld, maar hoopt terug te
kunnen komen als lid. Presentje en bos bloemen wordt gebracht.
- Fré Elzer neemt afscheid maar kan helaas niet aanwezig zijn. Jaap regelt dat Fré Elzer een bos
bloemen en een presentje krijgt.
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13. Rondvraag
- Akkie Doornbos: De vorige keer heeft haar team voor 4 wedstrijden ballen gekregen, terwijl ze
maar 3 keer thuis hoefden te spelen. Dit graag beter afstemmen. Marnix licht toe dat de ballen
vooraf ingekocht worden en dat goed afstemmen hierdoor soms lastig is. Jacob van der Werk geeft
aan dat het bij hem wel goed is opgelost.
- Menso Takens: Is er nog een lief en leed categorie. Ramon geeft aan dat dit in de
bestuursvergadering wordt behandeld
- Menso Takens: Als iemand van buiten komt die ergens anders lid is. Hoe wordt hier mee om
gegaan qua contributie? Henk geeft aan dat voor deze leden een half jaar lidmaatschap wordt
gehanteerd.
- Anja Bosch: Er is nog niks gezegd over de toekomst van de club en wat doen we eraan om meer
jonge volwassenen op de club te krijgen? Bert licht toe dat we proberen meer jongeren erbij te
betrekken. Kunnen er meer inloop activiteiten worden georganiseerd? Jaap geeft aan dat dit al veel
gedaan is. Ramon licht toe, leden maken leden. Wellicht een berichtje in het voorjaar laten zetten
in het streekblad of iets dergelijks. Bert licht toe dat we dit gaan bekijken als bestuur hoe we dit
kunnen invullen.
- Alex Reinders: Er is een nieuw ziekenhuis. Zou goed zijn om hier een aanbod te doen. Ramon
geeft aan dat hier een voorstel ligt, maar daar is nog niet op in gegaan.
- Jarl Heinis wou dit punt aanstippen. Ramon geeft aan dat hier opnieuw naar gekeken zal worden,
maar geeft aan dat ziekenhuis redelijk op zichzelf is.
- Menso Takens geeft aan dat als de gemeente wil deprivatiseren, wij voet bij stuk moeten houden
qua jaarlijkse subsidie. Want dit is volgens Menso een levenslang akkoord, maar dit wordt door de
rest uitgesloten. Hier zal het bestuur naar kijken.
- Dries Griever: Roggeveld stond niet genoemd in de laatste Readystof. Johan heeft Dries hier wel
op aangesproken.
- Dries Griever: Bert loopt soms bij binnenkomst op het park zo de seniorleden voorbij en zegt
niks. Bert geeft aan dat hij dit niet bewust doet en zal hier rekening mee houden.
- Jacob van de Werk: Is er al een gesprek geweest met de gemeente? Bert geeft aan dat dit gesprek
nog niet geweest is.
- Jacob van de Werk: Komt er nog weer schooltennis? Ramon geeft aan dat dit in het bestuur is
besproken en dat Marrie dit met Jacob zou oppakken. Er is nog een klein budget over van de
subsidie en TC Ready doet hier nog een bijdrage bij. In plaats van 5 zullen er nu 3 lessen worden
gehouden.
- Jacob van de Werk: Wie zitten in de baancommissie. Jaap geeft aan dat dit Alex Reinders, Bé
Scholte, Jan van Staalduinen en Geert Jan Koerts zijn. Dit ook goed weergeven in de volgende
Readystof. Jaap Aaten geeft aan dat nieuwe leden welkom zijn. Verder zal de commissie
ondersteund worden in de piekperiodes door vrijwilligers en bestuursleden. Verder zal er in de
maand maart een drietal klusdagen worden gepland. De bedoeling is de eerste drie zaterdagen.
- Bert van der Laan: Ik wil iedereen bedanken voor zijn/haar inzet voor de vereniging.
- Ramon: Ik wil de Rabobank clubkasactie onder de aandacht brengen. Hier komt nog een mail
van.
- Jaap: Amerikaans mixtoernooi op 9 februari. Op dit moment 12 aanmeldingen, moeten ongeveer
24 aanmeldingen zijn.
14. Sluiting van de vergadering
Bert bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng en nodigt iedereen uit voor een drankje
aan de bar.
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Ophalen tennispassen in de kantine op dinsdag 19 maart
Beste leden van TC. Ready,
Na het betalen van uw contributie kunt u de tennispas ophalen in de kantine aan de Plantsoenlaan
op dinsdag 19 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. Dit kan tussen 19.00 en 20.00. Tel. 851995
Aanvoerdersavond in de kantine op dinsdag 19 maart
De aanvoerdersavond is op dinsdag 19 maart in de kantine. Vanaf 19.00 voor de KNLTB-teams en
de OGTB-teams.

Activiteiten senioren 2019
31 maart

Opening tennisbanen om 13.00 uur met toss middag, hapje
en drankje

6 april

Start competitie voor zaterdag, zondag, maandag en donderdag

10 april

9.30 uur start tennis voor dames en elke volgende woensdag

11 april

19.00 uur start toss avond en elke volgende donderdag

2 augustus

Seniorplus Toernooi, zie info op pagina 17

31-08 t/m 08-09

Open Toernooi

10 september

Start najaar competitie

11 september

Lady’s Day

26 september

HeMaDaDo toernooi

6 oktober

Amerikaans Mix toernooi
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Uitleg Blauw, rood, oranje en groen tennis voor de jeugd
Tenniskids is geheel afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van kinderen. Daardoor leren ze het spel razendsnel
spelen. Vier kleuren brengen hun vooruitgang in kaart: blauw, rood, oranje en groen. Bij iedere kleur horen andere
leeftijden, baangroottes en balsoorten.

Blauw
Speciaal voor de jongste jeugd is er Tenniskids Blauw. In deze eerste fase maken kinderen van 4 tot 6 jaar kennis met
het tennisspel en de vereniging, waarbij plezier centraal staat. Met verschillende eenvoudige en speelse oefeningen
ontwikkelen de kinderen hun eerste bal- en racketvaardigheden. De oefeningen, zoals tikspelletjes en balspelletjes
met en zonder racket, zijn volledig afgestemd op de leeftijd van het kind. Daarbij zijn er vier verschillende thema’s
ontwikkeld in de belevingswereld van het kind; dierentuin, ridders & prinsessen, circus en op vakantie. Na afloop
ontvangen de kinderen een diploma.
Rood
In Tenniskids Rood maken kinderen van 6 t/m 9 jaar verder 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 in de Tenniskids competitie: de Rode competitie. Daarnaast
kunnen zij meedoen aan korte toernooitjes, vaak van een dag of dagdeel. Er wordt in rood gespeeld met een zachte
rode bal op een minibaan (6x12 meter). Het racket is tussen de 43 en 58 cm.

Oranje
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.
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De wedstrijden worden steeds langer en in deze fase kunnen kinderen deelnemen aan de Tenniskids
competitie Oranje competitie. Ook kunnen kinderen in oranje meedoen aan toernooitjes, dit zijn meestal
eendaagse toernooitjes.

Groen
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 atletisch
vaardigheden worden in deze fase verder ontwikkeld. De wedstrijden worden weer wat langer en het wedstrijden
spelen speelt een steeds belangrijkere rol. De Tenniskids competitie die bij deze fase hoort is de Groene competitie.
De groene toernooitjes die worden georganiseerd zijn vaak over meerdere dagen verspreid zijn. Tevens zijn
groene toernooitjes soms gekoppeld aan een open jeugdtoernooi. 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. De kinderen in de leeftijd van 11 t/m 17 jaar kunnen dan ook
mee gaan doen aan de KNLTB jeugdcompetitie in het voor- en najaar.

De kinderen van onze club doen meestal mee aan de Voorjaarscompetitie.
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Schooltennis voor basisschoolleerlingen
Ook dit jaar krijgen de leerlingen van alle basisscholen in Scheemda weer tennislessen tijdens de
gymlessen aangeboden. Berend Jan Kremer zal deze lessen verzorgen.
Voor de afsluitende dag op vrijdag 10 mei komen zij allemaal naar de tennisbaan voor een
gezellige tennis- en spellendag.
Daarna kunnen de kinderen lid worden en tennisles krijgen tegen een gereduceerd tarief. Op die
manier hopen we 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.
Klusdagen
Op zaterdag 2 en 9 maart zijn er klusdagen geweest. Op 16 maart volgt er nog een klusdag. Hier
hopen we met zoveel mogelijk vrijwilligers de banen weer speelklaar te maken. Ook willen we dan
alle resterende onderhoudswerkzaamheden op het park aanpakken. Voor wie mee wil helpen,
graag om 9.00 uur aanwezig zijn. Voor meer informatie kun je bij Jaap Aaten terecht, tel. 591654,
jaapaaten@gmail.com
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Hier kan uw advertentie staan
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Tennislessen 2019
Ook dit jaar worden er weer tennislessen aangeboden bij TC Ready vanaf de tweede week in april.
Zoals jullie gewend zijn worden de lessen verzorgt door Berend Jan Kremer. Nieuw dit jaar is dat
TC Ready meer gaat samenwerken met de verenigingen Tiolo (Meeden) en LTC Oude Pekela.
Berend Jan geeft ook bij deze verenigingen les en dit betekent dat jullie vanaf dit jaar ook op
andere dagen kunnen lessen. Dit schema ziet er als volgt uit:
Trainingsdagen
Dinsdag
Tiolo (Meeden)
Donderdag LTC Oude Pekela
Vrijdag
TC Ready Scheemda
De kosten voor de lessen zijn als volgt opgebouwd:
Senioren
Groep 3 – 5 personen
Groep 6 personen
Groep 7 – 9 personen

€ 230 p.p.
€ 153 p.p.
€ 115 p.p.

Junioren
12 lessen + contributie 2019

€ 45 p.p.

Voorafgaand aan de lessen zal er met iedereen die zich heeft aangemeld worden overlegd over de
wensen en groepsindeling van de lessen.
Wil je meer informatie over de tennislessen of wil je je aanmelden, neem dan contact op met
Ramon Klaassens via secretaris@tcready.nl of 06 22 31 18 93.
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Woensdagmorgen: tennis voor dames
Evenals voorgaande jaren gaan we op woensdag 10 april weer van start met tennis voor dames.
We beginnen op de nieuwe tijd van 9.30 uur, rond 10.30 uur drinken we koffie en daarna
tennissen we door tot 11.30 uur.
Dus dames, reserveer de woensdagmorgen in je agenda…

Donderdagavond: toss avond
Elke donderdagavond vanaf 11 april is er een toss avond. Vanaf 19.00 uur kan iedereen naar de
baan komen, ongeacht het niveau. Dus ook voor de beginnende spelers is dit een mooie kans om te
oefenen en andere leden van de vereniging te leren kennen.
Neem ook gerust je vriend/-in, buurvrouw/-man, kennis mee, zodat zij ook kennis kunnen maken
met onze club.
Tegen 20.00 uur drinken we koffie en daarna spelen we nog wat partijtjes. Na afloop is het altijd
gezellig om met elkaar nog wat te drinken.
Ook dit jaar zullen we proberen een Bitterballenracket avond te organiseren, wanneer: verrassing!
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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 2
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 pagina en ook op de
site van de knltb.nl, tennissers, seniorentennis, senior-plus, Groningen-Drenthe.
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Data Senior Plus Toernooi District Groningen/Drenthe 2019
zomer 2019

aanvang 09.30 uur Dr

contactpersoon

mailadres cp

telefoon

aanvang 10.00 uur Gr

8 april 2019

TC Annen

John Brinkkemper

john.gretha@gmail.com

0592 866310

12 april 2019

LTC Kalkwijck Hoogezand

Luppo Imminga

imminga@home.nl

0598-320252

26 april 2019

LTC Nohn Sappemeer

Sjoert de Ruijter

sjoertderuijter@gmail.com

06-20302233

3 mei 2019

MTC Musselkanaal

Ria Westerman

riawesterman@outlook.com

0599-661813

6 mei 2019

Klazienaveen

Ben Bijl

benbijl2@outlook.com

0591-546154

10 mei 2019

GSV Be Quick

Stien de Veij Mestdagh

emdeveijmestdagh@home.nl

06-83077000

13 mei 2019

TV Schipborg

Harry Schmidt

wedstrijdcie@tvschipborg.nl

06-81032358

17 mei 2019

STB Stadskanaal

Harry Kruize

hkrgkr@gmail.com

06-53711712

24 mei 2019

TV Hefshuizen Uithuizen

Johannes Beukema

j.a.beuk@kpnmail.nl

0595-433375

27 mei 2019

TC Smalhorst Beilen

Hilly Kluitert

hillykuitertdeweerd@kpnmail.nl

06-15634786

31 mei 2019

Odivia Blijham

Karel Dekker

kareldekker@ziggo.nl

0597-561313

7 juni 2019

LTC Sla Raak Winschoten

Martin Deiman

recom@slaraak.com

06-53591082

21 juni 2019

Loppersum

Beno Kamps

benokamps@gmail.com

06-22485239

24 juni 2019

Heideslag Erica

Henk Rolink

henkrolink@hotmail.com

0599-615560

28 juni 2019

Siddeburen

Derk Smedes

zwaluw20@gmail.com

06-38270195

1 juli 2019

LTC Emmen

Joost van Zon

gjvz1948@gmail.com;

06-23758209

5 juli 2019

Amor Beerta

Stef Arends

stofferarends@home.nl

06-16634718

8 juli 2019

AYR Vries

Gerard Kiewiet

corger3840@hotmail.com;

0592-345869

12 juli 2019

GLTV Cream Crackers

Ans Hagenaars

ans.hagenaars@ziggo.nl;

050-5261605

15 juli 2019

TV Sleen

Cor Molenaar

cemolenaar@hotmail.com;

0591-624347

19 juli 2019

TATC Ter Apel

Wessel Bartelds

wessel.bartelds@xs4all.nl;

0599-324298

26 juli 2019

Aloe Zuidbroek

Dina Hartman

dinahartman@hotmail.com

06-51883538

29 juli 2019

HLTC Hoogeveen

Jan Scholing

j.scholing3@ziggo.nl;

0528-234304

2 augustus 2019

TC Ready Scheemda

Marrie Versluis

marrieversluis@hotmail.com;

0597-593909

5 augustus 2019

TC Bargeres Emmen

Dirk van der Meer

dirk.vandermeer@home.nl

0591-613166

9 augustus 2019

TC Delfzijl

Bert Bronsema

bertbronsema@hotmail.com;

0596-631196

16 augustus 2019

LTC Bad Nieuweschans

Hendrik Arends

hendrikarends@gmail.com

0597-521321

19 augustus 2019

CTC Coevorden

Annemiek Koster

ctc50plus@gmail.com

0524-223565

23 augustus 2019

TC Nieuwe Pekela

Arnold Niessen

arnoldniessen@tele2.nl

0598-626043

26 augustus 2019

Kyllot Smilde

Ale Postema

a.h.postema@ziggo.nl

0592 413086

30 augustus 2019

Siddeburen

Derk Smedes

zwaluw20@gmail.com

06-38270195

2 september 2019

Norger TV

Greetje Eggens

greetje.eggens@xs4all.nl

0592-612304

6 september 2019

MTC Musselkanaal

Ria Westerman

riawesterman@outlook.com;

0599-661813

13 september 2019

TC Muntendam

Thijs van Poelgeest

mvanpoelgeest@hetnet.nl

0598-613849

16 september 2019

Zweeloo

Ferry Booij

ferry.b@xs4all.nl

06-24942250

18 september 2018

TC Veendam

Jan Hidding

toosjan@netvisit.nl

0598-614569

20 september 2019

LTC de Kalkwijck

Luppo Imminga

imminga@home.nl;

0598-320252

23 september 2019

Odivia Eenrum

Pierre Janssen

janssenmpj@hotmail.com

0595-491544

27 september 2019

SV Clias Wildervank

Tina Eisses

tina.eisses@netvisit.nl;

0598-618677

4 oktober 2019

Nieuw Buinen

Erik van der Laan

erikvanderlaan01@gmail.com

06-54127366

8 november 2019

TC Muntendam

Thijs van Poelgeest

mvanpoelgeest@hetnet.nl

0598-613849

Contactpersoon Senior Plus Toernooi: Ewelien Wage
w.wage@kpnplanet.nl
0646813552
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Definitieve indeling competitie teams 2019
Heren zaterdag 1
2e klasse
Bert Wassing
Jan Derks Kloosterboer
Ferdy Frikken
Rense Bosker
Willem van der Laan

Heren zaterdag 2
3e klasse
Rick Molema
Jan Kloosterbooer
Mikal van de Bulk
Marnix Buter

Heren zaterdag 3
4e klasse
Ramon Klaassens
Michel Schoofs
Joost Thomas
Edwin Kiewiet
Florian de Wal

Heren zaterdag 35+
Dubbelcompetitie
Menso Takens
Harry Haken
Menno Post
Johan Twikler
Bert Klein
Fester Possel
Harry Holt
Algemene reserves: Erik Nap, Bas Beentje, Alex Reinders, Theo Prenger, Henk Kloosterboer, Jan Wolters

Zondag mix
6e klasse
Quirijn Oord
Lennart Korteweg
Jeroen Aanen
Margot Waalkens
Carlijn Bos

Donderdag dames
Harma Jager
Jannie Hartman
Lammie Maathuis
Kea Reinders

Heren maandag 50+
Dubbel
Jaap Aaten
Henk Kloosterboer
Alex Reinders
Jan Wolters
John Buter

Donderdag dames
Dubbel
Agaath Lula
Albertje Bosker
Akkie Doornbos
Ida de Vries
Alie van der Werk
Lies Zwiers

Heren maandag 50+
Dubbel
Jacob van der Werk
Jaap Wagena
Geert Jan Koers
Johan Twikler

Donderdag dames
Dubbel
Marrie Versluis
Marjon van de Pennen
Marita Heinztmann
Thea Nieuwhof
Wil Twikler

Onderstreepte personen zijn aanvoerder.
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Definitieve Indeling OGTB 35+ 2019
Team 4
Thea Nieuwhof
Janke Hillenga
Jarl Heinis
Henk Lutjeboer

Team 5
Bé Scholte
Jacob van de Werk
Anneke Scholte
Dries Griever
Bert van der Laan
Mineke Lutjeboer

Team 6
Zwanie Plat
Bert Klein
Menno Post
Theo Prenger
Kea Reinders

Onderstreepte personen zijn aanvoerder.
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Verslag Amerikaans Mixtoernooi 9 februari 2019
Beste leden van TC Ready,
Graag wil ik mij even aan u voorstellen als nieuw (competitie lid)! Ik ga nl. KNLTB-dames
donderdag spelen in het team van Marrie Versluis. Ik ben Marjon van der Pennen, wonende in
Rhede-Ems, Duitsland en ik ben lid bij Odivia Blijham. Aangezien daar het dames-zondag team
uitvalt, heb ik in de omgeving gezocht- en gelukkig gevonden!- naar een team om door te kunnen
gaan met KNLTB-wedstrijdjes tennissen, want ik dat wil ik nog lang niet opgeven op m’n 60ste!
Zodoende werd mijn eerste activiteit het Amerikaans Mix Toernooi in de hal in Winschoten op 9
februari jl. Ik werd heel leuk ontvangen en heb een fijne tennisavond beleefd met vele, nieuwe,
vriendelijke tennissers! Hartelijk dank daarvoor! Er werden spannende partijen gespeeld en op
alle banen was veel plezier. Een goede sfeer, ook in de kantine en er werden lekkere hapjes
verorberd. Dat er ook punten werden geteld…ach, daar had ik geen tijd voor om mee bezig te zijn,
het was veel te gezellig! Dus eigenlijk als verrassing: bij de dames kreeg ik de hoofdprijs, een fles
fijne rode wijn. Voor de dame met de minste punten was er een eenpersoons flesje wijn. (Anja,
red.) Evenzo bij de heren. (Joost, Theo, red.) Twee mensen (helaas, namen weet ik niet meer)
werden bedankt met een mooie bos bloemen voor hun jarenlange inzet voor de vereniging. (Bram,
Marrie, red.) Daarna de gezellige ronde en ben ik thuisgekomen met een goed gevoel en zie ik het
voorjaar en de start van het tennisseizoen bij jullie vol goede moed tegemoet!
Sportieve groetjes, Marjon
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Kantinerooster 2019
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.
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 per se 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 najaar competitie.
Week 14
1 april t/m 7 april
Betty Brinkman
Tity Koets
Henk Kloosterboer
Theo Prenger
Jacob v.d. Werk

Tjaaktje Koers
591670
592496
0641667934
412797
593299
591830

Week 15
8 april t /m 14 april
Mikal v.d. Bulk
Harma Jager
Carleen Bos

Week 16
15 april t/m 21 april
Quirijn Oord
Zwany Plat
Kea Reinders
Harry Haken
Henk Lutjeboer
Michel Schoofs

Thea Nieuwhof
593340
0618420454
593351
592679
413507
592280
0625350463

Week 17
22 april t/m 28 april
Bert Klein
Menso Takens
Anja Bosch
Harry Holt
Jan Kloosterboer
Johan Twikler

Week 18
29 april t/m 5mei
Anna Koning
Dries Griever
Hans Slootman
Lies Zwiers

Jarl Heinis
592556
591582
591318
433224
591909

Marrie Versluis
593909
0627065331
424845
618852

Jaap Wagena

592908

Aito Doornbos

591406

Week 19
6 mei t/m 12 mei
Wim Maathuis
Albertje Bosker
Lammie Maathuis
Evelien de Jager
Geertjan Koers
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Wil Twikler
591360
592899
593308
592914
592317
591528
591360

Tjaaktje Koers
591670
592714
413373
592714
591058

Week 20
13 mei t/m 19 mei
Agaath Lula
Bert vd Laan
Detty Hofstee
Flip Daanje
Rense Bosker
Florian de Wal
Week 22
27 mei t/m 2 juni
Otto Bos
Goos Boven
Bas Beentje
Agnes Frikken
Ina Kolk

Week 24
10 juni t/m 16 juni

Marrie Versluis
593909
413563
591733
592444
593004
432732
0646898244
Wil Twikler
591360
618852
412961
594486
591914
592492

Tjaaktje Koers
591670

Joost Thomas
Erik Monnikhof

591097

Fester Possel

593191

Rita Daanje

593004

Andrea Klaassens

423812

Week 26
24 juni t/m 30 juni

591714

Reinie Boven

412961

Ida de Vries

593159

Week 23
3 juni t/m 9 juni
Alie v.d. Werk
Bert Wassing
Leen Jager
Janny Hartman
Jennifer Hsu

Week 25
17 juni t/m 23 juni
Jeroen Keitz
Jan Derks
Kloosterboer
Pieter Rookmaker
Jan Wolters

Ida de Vries

593159

Jaap Spelde

593287

Anneke Scholte

591714

Rick Molema

Menno Post

592114

Siemie Hut

Akky Doornbos
Johan Twikler
Edwin Kiewiet

Marita Heintzmann

Thea Nieuwhof
593340
592679
424950

Bé Scholte

Week 27
1 juli t/m 7 juli
Marnix Buter
Mineke Lutjeboer

Week 28
8 juli t/m 14 juli

Thea Nieuwhof
593340

Week 21
20 mei t/m 26 mei
Alex Reinders
Janke Hellinga

Jarl Heinis

592556
591406
591360
0629591500

591640
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Jarl Heinis
592556
591830
0612892623
424845
591509
591097

Marrie Versluis
593909
0653317952
412797
594242
424950

Wil Twikler
591360
0628068475
592280
0655544505

0596 -542568

Handleiding Bardienst
-

-

< 18 verkopen wij geen alcohol!
NIEUW: vanaf 31-03-2019 kan er gepind worden
Kas niet onbeheerd in de keuken laten staan
Kaartenbak opbergen in de keuken
Aan het einde v/d avond kas tellen en noteren op weekbriefje, ongeveer 20 tot 30 euro in de
kas laten. Het papiergeld 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
Alleen het gastteam krijgt de 1e consumptie gratis
Bier, frisdrank, koffie, thee en koffiemelk etc. aanvullen tijdens je dienst
Voordat je een nieuwe fles wijn of pak koffiemelk opent, eerst goed kijken of er nog een
aangebroken fles of pak in de koelkasten staat
Tussen de bedrijven door: bloemen water geven, zowel binnen als buiten
Het gebruikte materiaal schoonmaken
Druiprek van de glazen moet elke dag schoongemaakt worden
Instructie voor pinautomaat volgt

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, keuken en de
kleedkamers gepland op donderdag 21 maart a.s. Hiervoor zullen we enige dames benaderen.
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Baanreglement Tennisvereniging 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, ingaande 2013
Bij het toepassen van het baanreglement staat sportiviteit voorop!
Sinds 2018 maken we geen gebruik meer van klokbanen met afhangsysteem.
De volgende regels gelden nog steeds:
-

De speeltijd bedraagt bij enkel- of dubbelspel 30 minuten
Als men van baan verandert, moet men 15 minuten wachten
Tijdens de tennislessen of competitiespelen kan men niet op de banen die hiervoor gebruikt
worden.
Na de zomer zijn baan 1 en 2 op vrijdag beschikbaar voor de tennislessen, dit i.v.m.
verlichting
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