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Van de Voorzitter 
 
Als u dit stukje leest, zijn de buitenbanen alweer open of ze gaan zo open. 
De baancommissie heeft weer diverse zaterdagen met de nodige 
vrijwilligers hieraan gewerkt. Volgende keer met iets meer mensen zou 
wenselijk zijn. Vele handen maken licht werk.  
Nu eindelijk met vier verlichte banen, heeft even geduurd, maar het 
resultaat mag er zijn. Op de ALV is er al even een demonstratie gegeven 
van onze verlichting. Als het goed is, komt er een beschrijving voor het 
gebruik hiervan. 
Over de ALV gesproken, hier zijn diverse “nieuwtjes” voor de aanwezige 
leden besproken. Mocht u niet aanwezig zijn geweest hier een kleine 
opsomming:  
 
Ten eerste de vraag over de mogelijkheid van de padelbanen. We hebben 
dit voorlopig op een laag pitje gezet. Dit door een drietal redenen. Ten 
eerste de kosten, als we 2 (wedstrijd) banen (laten) aanleggen, kost dit 
tussen de 60 en 70 duizend euro. Op dit moment is dit een te grote 
uitgave voor de vereniging en kunnen we dit niet verantwoorden. Ten 
tweede speelt er het Omni–sportpark. Mocht dit doorgang vinden, zetten 
wij als vereniging in op 4 tennisbanen en 2 padelbanen. De aanleg op ons 
huidige park zou dus kapitaalvernietiging zijn. Ten derde het extra lawaai 
wat er toch wordt voortgebracht door padel. Denk aan de ligging van ons 
huidig park. Van uitstel komt geen afstel, we houden het op de agenda en 
blijven kijken naar de mogelijkheden. 
 
De sportverenigingen die zoeken naar de mogelijkheden van het Omni– 
sportpark hebben ook op een ander vlak de handen ineengeslagen. De 
voetbalvereniging (S.C. Scheemda), de ijsvereniging, de 
volleybalvereniging (Set Uppers) en wij (T.C. Ready) gaan gezamenlijk de 
Koningsdag in Scheemda organiseren. In het verleden werd dit gedaan 
door andere verenigingen en stichtingen, maar door onenigheid wordt 
dit niet meer gedaan. De Handelsvereniging heeft ons gevraagd dit op 
ons te nemen. Na diverse overleggen hebben we besloten dit te gaan 
doen. Dit kost ons verder niets, wordt grotendeels gesponsord door 
dezelfde Handelsvereniging en andere sponsoren. De opbrengsten 
worden gereserveerd voor de komende jaren Koningsdag en 
Bevrijdingsdag 2025. Hier willen we dan de diverse sporten promoten en 
proberen nieuwe leden te werven. We hopen dat dit een succes wordt. 
 
Waarschijnlijk elders in deze Readystof een flyer van dit gebeuren. We 
hopen dat de leden ook daadwerkelijk even hun gezicht laten zien op 
deze dag. Ook zoeken we nog een viertal vrijwilligers die deze dag willen 
helpen met hand- en spandiensten.  Aanmelden hiervoor bij een van de 
bestuursleden (bestuur@tcready.nl) 
 
Verder zijn alle commissies weer redelijkerwijs op sterkte. Ook de 
jubileumcommissie zal binnenkort de eerste keer bijeenkomen. Dit om 
ons 100-jarig jubileum (mei 2023) te gaan voorbereiden en organiseren. 
Voor goede tips en ideeën houden we ons aanbevolen. Wordt vervolgd.  
 
Ook verdere ideeën die door de aanwezige leden op de ALV zijn geopperd 
worden verder onderzocht. Hier zaten best goede opmerkingen en 
voorstellen bij.  Ook dit wordt vervolgd. 
 
Rest mij u een goed buiten seizoen te wensen. 
Bert 
 

 

mailto:redactie@tcready.nl
http://www.tcready.nl/
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Activiteiten senioren 

 

Datum Activiteit 

3 april 14.00 uur Opening tennisbanen met toss middag, hapje en drankje 

4 april Start competitie voor maandag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 

7 april 19.00 uur Start toss-avonden en elke volgende donderdag 

29 juli Senior Plus Toernooi voor alle 50+ leden district Groningen. Meer info 

verderop in dit blad 

3 t/m 11 

september 

Open toernooi 

7 

september 

Lady’s day 

7 oktober 13.00 uur Afsluitend Amerikaans Mix-toernooi 

 

Alle andere activiteiten worden via de nieuwsflits of e-mail bekend gemaakt. 
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Teams TC Ready  

OGTB  
Team 1 35+ Team 1 55+ 

Jaap Aaten Harry Holt 

Bert Klein  Menso Takens 

Zwanie Plat Marrie Versluis 

Theo Prenger Janke Wolters  

Kea Reinders  

 

   

Competitieteams  
 

Herendubbel 50+ 
maandag Team 1 

Heren dubbel 50+ 
maandag Team 2 

Damesdubbel 
donderdag ochtend 

Dames dubbel 17+ 
vrijdagavond 

Jaap Aaten Jacob van de Werk Janny Hartman-de Haan Lidian Bruining van den 

Berg 

John Buter Menso Takens Harma Jager-Hessels Evelien de Jager 

Henk Kloosterboer Johan Twikler Lammie Maathuis-

Tonkes 

Andrea Klaassens-

Scheeve 

Alex Reinders Jaap Wagena Kea Reinders Heleen Lukens 

Jan Wolters Henk Lutjeboer  Elvira Plinsinga 

 Gerhardus Hagenus  Petra Spuijbroek-

Brontsema 

  
Heren 17+ zaterdag 
Team 1 

Heren 17+ zaterdag 
Team 2 

Heren 17+ zaterdag 
Team 2 

Gemengd zondag 

 

Rense Bosker Mikal van der Bulk Edwin Brongers Arjan Boels 

Ferdy Frikken Marnix Buter Jan ten Have Carleen Bos 

Maurice Hofstede Ramon Klaassens Edwin Kiewiet Lennart Korteweg 

Willem van der Laan Jan Kloosterboer Jan Derks Kloosterboer Quirijn Oord 

Erik Smit Rick Molema Quirijn Oord Margot Waalkens 

Bert Wassing Florian de Wal Michel Schoofs Celyza Wissel 

 Alberto Zanda Joost Thomas  
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Senior Plus Toernooien 2022 Groningen  

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 e-mail 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 29 juli.  

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 hieronder. 
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Verder uitleg en instructie ontvangt u van de weekleiding voorafgaand aan de kantinedienst (naam en 
telefoonnummer van de weekleiding staan bij de week vermeld). 

 

 

 

 

 

Week 18         Marrie Versluis  Week 19       Heleen Lukens 

2 mei t/m 8 mei     593909 
 

9 mei t/m 15 mei  0650983042 

Anja Bosch 0613196686 
 

Janke Wolters 424950 

Mikel vd Bulk 0627065001 
 

Lies Zwiers 591909 

Marnix Buter ? 
 

Heino Groen ? 

  
 

John Buter 563188 

  
 

Betty Brinkman 592496 

Week 20        Lidian Bruining  Week 21          Marrie Versluis  

16 mei t/m 22 mei    0625457115 
 

23 mei t/m 29 mei    593909 

Theo Prenger 593299 
 

Jannie de Haan 591509 

Alex Reinders 592679 
 

Detty Hofstee 592444 

Anneke Scholte 591714 
 

Otto Bos 618852 

  
 

Edwin Brongers ? 

  
 

Fester Possel 593191 

Kantinerooster 2022 
 
In onderstaande tabel treft u het kantinerooster voor het komend seizoen aan. 
Ook kun je de kantinediensten vinden in de Club app, onder ‘diensten’. 
 
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 vrijdagavond, zaterdag en 
zondag. 

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 reservelijst en kan ook ingedeeld worden tijdens de 
najaarscompetitie.  

Week 14                                 Marrie Versluis  Week 15 Jarl Heinis  

4 april t/m 10 april 593909  11 april t/m 17 april   592556 

Lammy Maathuis 592714  Thea Nieuwhof 593340 

Tjaaktje Koers 591670  Zwanie Plat 593351 

Edwin Kiewiet 591500  Johan Twikler 591360 

Alfred Kant ?    

Harma Jager 424845    

     
Week 16 Lidian Bruining  Week 17 Heleen Lukens 

18 april t/m 24 april    0625457115  25 april t/m 1 mei   0650983042 

Kea Reinders 592679  Ida de Vries 593159 

Jaap Spelde 593287  Jaap Wagena 592908 

Menso Takens 593308  Florian de Wal 593071 

Wil Twikler 591360    

Hans Slootman 433224    
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Week 22 Lidian Bruining  Week 23 Jarl Heinis 

27 mei t/m 2 juni   0625457115  6 juni t/m 12 juni     592556 

Petra Spuibroek 0683798863  Alie vd Werk 591830 

Arjan Teuben ?  Jan Wolters 424950 

Joost Thomas ?  Bert Wassing 592781 

     

Week 24        Heleen Lukens  Week 25          Marrie Versluis  

13 juni t/m 19 juni   0650983042  20 juni t/m 26 juni 593909 

Jacob vd Werk 591830  Harrie Holt 592317 

Erik Smit 593287  Siemie Hut 0596542568 

Elvira Plinsinga   Evelien de Jager 0628276034 

 

Week 26      Jarl Heinis  Week 27 Lidian Bruining 

27 juni t/m 3 juli                  592556  4 juli t/m 10 juli 0625457115 

Diana Kiewiet 0622650368  Henk Kloosterboer 412797 

Ramon Klaassens 0622311893  Jan Kloosterboer 591528 

Bert Klein 592899  Ina Kolk 592492 

 

Week 28 Heleen Lukens 

11 juli t/m 17 juli 0650983042 

Agaath Lula 413563 

Mieneke Lutjeboer 592280 

Wim Maathuis 592714 

 

 

 

  



Readystof editie april 2022 – pagina 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



Readystof editie april 2022 – pagina 15 
 

 

 

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 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 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 en ramen gesloten zijn (nooddeur en deuren 

kleedkamers ook) en of de verlichting uit is.  

 

Oproep:  de kantinecommissie zoekt nog wat versterking 

                 WIE WIL ONS HELPEN? 
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Jaarverslag Technische Commissie 2021 

De TC bestaat uit de baan, -wedstrijd en OGTB-commissie. Deze commissies werden vertegenwoordigd 

door Jaap Aaten, Florian de Wal en Kea Reinders. De baancommissie heeft dit jaar eenmaal vergaderd.  

Jaarverslag Baancommissie 2021 

De baancommissie is 2021 gestart met 2 leden; Alex Reinders en Bé Scholte. Deze heren proberen iedere 

maandagmorgen naar het tennispark te komen om de banen en het groen onderhoud te plegen. 

Op een zaterdag in maart hebben we samen met een veel vrijwilligers “corona proof” het park weer 

opgeschoond. De coniferen heg is flink gesnoeid.  Vorig jaar hadden we het klaarmaken van de banen 

uitbesteed, maar dit jaar gaf Alex aan dat we het zelf wel konden doen. De lijnen waren de winter over in de 

banen blijven liggen en door de geringe vorst mooi op hun plaats gebleven. Alleen met de trilplaat erover en 

de lijnen lagen picobello. De banen waren mooi op tijd klaar voor de competitie, maar helaas gooide ook dit 

jaar corona weer roet in het competitieverloop. 

In de corona-periode kon er onder beperkte voorwaarden gebruik van de banen gemaakt worden.     

Kort voor de zomer gaf Henk Lutjeboer aan zich ook aan te willen sluiten bij de baancommissie. Daar waren 

we als vereniging natuurlijk erg blij mee gezien de dunne bezetting van de commissie.  

In de zomer is de achtergevel van de kantine geïmpregneerd en is er nieuwe ledverlichting aan de 

lantaarnpaal geplaatst. Ook zijn de kleedkamers en toiletten voorzien van papierdispensers, dit i.v.m. de 

hygiëne. Het damestoilet en de toegang tot de kantine zijn enigszins aangepast voor invaliden. 

We waren al ruim een jaar druk bezig nieuwe verlichting voor onze banen te krijgen. Onze hoop was dat ze 

op het jaarlijkse toernooi in de 1e van september gereed zouden zijn. Helaas kregen we van de gemeente nog 

geen toestemming en moest ons toernooi ook mede door de corona afgelast worden 

Na de zomer werd het qua corona weer wat vrijer en is door de KNLTB de najaarscompetitie weer opgestart. 

Alex en z’n mannen hebben de banen het hele jaar in prima conditie gehouden. 

De commissie ledverlichting (Marnix, Ramon en Jaap) hebben ondanks veel tegenwerking van de 

gemeente, toch de nieuwe verlichting nog dit jaar weten te realiseren. In november zijn de 6 masten 

geplaatst en kunnen alle banen verlicht worden. In verband met de corona en onze inmiddels aangelegde 

verlichting hebben we besloten de banen zo lang mogelijk open te houden.  

In de zomer hebben we bezoek gehad van een ambtenaar van de gemeente die zich bezighield met milieu-, 

drank- en horecawet. Er moest een betere ventilatie in de kantine aangelegd worden. Een registratie van de 

vrijwilligers in de kantine die voldoen aan sociale hygiëne en bevoegd zijn om alcoholische dranken te 

schenken. Dat hadden we redelijk voor elkaar, maar we moesten wel een registratie bijhouden van het 

afgevoerde frituurvet! In de berging moest de olie en brandstof in een vloeistofdichte bak staan. We hebben 

alles aangepast en na controle was de gemeenteambtenaar akkoord. 

In het najaar heeft ook Harrie Holt zich aangemeld voor de baancommissie. Welkom Harrie, we zijn nu al 

blij met je medewerking. 

Bij deze willen we Alex, Bé, Henk en ook al Harrie en in het bijzonder alle vrijwilligers bedanken voor hun 

inzet.  

Nogmaals iedereen die mee heeft geholpen met het baan en parkonderhoud, bedankt. Zonder jullie als 

vrijwilligers kan een vereniging als de onze niet. 

 Jaap Aaten 

 

OGTB-competitie 2021 

In verband met de corona-epidemie is de OGTB-competitie dit jaar afgelast. 
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