
 

 

 

 

 

 
Informatieblad 2016 
Bewaarexemplaar! 
 

 
 

            
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubblad T.C. De Delte 



 

Voorwoord 
 

De Gemeente Achtkarspelen moet bezuinigen. Is dat nieuws? Nou nee, in feite 
niet, want dat moeten ze in Buitenpost al jaren. Toch is het nu menens, althans 
voor de sportclubs in onze gemeente. Onze tennisvereniging hoort ook tot die 
categorie en krijgt er dus mee te maken. Het bestuur van T.C. De Delte was er 
net een beetje aan gewend geraakt dat ze zaken als de aanschaf van gravel en 
nieuwe netten e.d. konden declareren bij de gemeente. Daar kan voortaan een 
streep door, want dat is per 1 januari 2016 over en uit. De sportclubs moeten 
hun broek voortaan helemaal zelf ophouden, de gemeente schuift niet meer.  
 
We hebben verantwoordelijk wethouder Marten van der Veen vaak horen 
zeggen dat sport ontzettend belangrijk is voor het individu en de gemeenschap. 
“Iedereen moet kunnen sporten.” Maar de gemeente trekt dus zijn handen er 
vanaf. Blijkbaar komt de wind ineens uit een andere hoek waaien. Voor T.C. De 
Delte zal dat wel het oosten zijn, want aan die kant heeft de gemeente 
afgelopen jaar de bomen en struiken tot aan de grond toe afgezaagd. Of was 
dat een voorteken? Afzagen…. Zagen aan de stoelpoten?? Feit is wel dat 
hierdoor de begroting van T.C. De Delte er heel anders uit komt te zien. Ook wij 
zullen de tering naar de nering moeten zetten. De groei richting de 100 leden is 
immers niet gelukt. Wellicht was dat in mijn voorwoord van 2015 ook ietwat 
teveel ‘wishful thinking’.  
 
Maar wanneer we samen de schouders er onder zetten, dan moeten we als 
kleine sportvereniging toch tot heel wat in staat kunnen zijn. Tennis is en blijft 
een prachtige sport om te beoefenen en het zou jammer zijn wanneer dat in 
eigen dorp niet langer mogelijk zou zijn. 
 
Namens de redactie iedereen een sportief tennisseizoen toegewenst.  
 
Dictus Hoeksma 

 
   

 



 
 

 
 

 
 



Jaarplanning 2016 
 
Kijk voor actuele informatie op de website www.tcdedelte.nl 
 
Datum    Evenement     
 
12 maart   Samenklussendag    
 
19 maart   Openingstoernooi en ALV   
 
5 april t/m 4 juni Competitie, schema zie verderop in dit boekje 

en op de website  
 
24 en 31 maart   Competitietraining    
 
7 april t/m 30 juni Iedere donderdag tennisles (behalve in  

schoolvakanties) 
 
14, 21 en 28 april ‘Maak kennis met tennis’ lessen  

 
30 april t/m 8 mei  Mei-vakantie 
 
8 juni    Barbecuetoernooi    
         
18 juni    Friesland Cup – ronde 1    
 
Tussen 13 juni en 15 juli  Clubkampioenschappen Enkel, Dubbel 
       
2 juli     Friesland Cup – ronde 2    
 
16 juli t/m 28 augustus  Zomervakantie 
 
10 en 24 september  Eventueel Friesland Cup – ronde 3 & 4  
 
Tussen 29 aug. en 9 sept. Clubkampioenschappen Mix  
    
September  -  november  Dorpencompetitie    
 
30 december   Oliebollentoernooi  
    
 
! En natuurlijk elke maandag clubavond om 19.30 uur ! 

 
 
 

http://www.tcdedelte.nl/


Contactgegevens T.C. De Delte 
 
Bestuur 
 
Voorzitter     Wieger Wiersma  
voorzitter@tcdedelte.nl   0512 – 33 13 34 
 
Secretaris    Jitske de Hoop  
secretaris@tcdedelte.nl   06 – 14 23 98 34 
 
Penningmeester   Catrien Fokkens 
penningmeester@tcdedelte.nl  0511 – 44 46 00 
 
Beheer    Berend Alma  
beheer@tcdedelte.nl   06 – 30 14 03 23 
 
Algemeen bestuurslid    Gerard Leerstra 
algemeen@tcdedelte.nl   06 – 15 04 60 06 
 
 
Overige taken / teamleden 
 
Competitieleider     Ron Loonstra 
competitie@tcdedelte.nl   06 - 30 85 10 11 
 
Kantine     Yvette van Dijk 
kantine@tcdedelte.nl   0512 – 33 13 34 
 
Elektrisch/gas/water   Rene Bakker 
nuts@tcdedelte.nl   0512 – 33 12 37 
 
Website Coördinator   Hendrik van der Veer 
info@tcdedelte.nl   0512 – 84 28 38 
 
Jeugd Coördinator   Janske Poos 
jeugd@tcdedelte.nl   0512 – 33 12 36 
 
Redactie clubblad   Dictus Hoeksma   
redactie@tcdedelte.nl   0512 – 33 17 05 
     Jitske de Hoop 
     06 – 14 23 98 34 
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Postadres  T.C. De Delte       T.C. De Delte 
                                                   De Delte 22 
                                                   9289 JL Drogeham 
 
Website   www.tcdedelte.nl 
 
Algemeen e-mail adres  info@tcdedelte.nl 
 
Facebook   facebook.com/tcdedelte.tcdedelte 

 
Twitter twitter.com/tcdedelte 

volg @tcdedelte  
 
 
Ledenadministratie 
Voor administratieve vragen over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met 
de penningmeester Catrien Fokkens, via: penningmeester@tcdedelte.nl of  
0511 – 44 46 00. 
 
Het tennisseizoen loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Uw 
lidmaatschap voor het volgende seizoen opzeggen kan alleen schriftelijk bij de 
penningmeester vóór 1 december 2016 op het postadres van T.C. De Delte of 
per e-mail: penningmeester@tcdedelte.nl. 
 
Lid worden?  
U kunt zich aanmelden als lid van T.C. De Delte via de website of bij de 
penningmeester, Catrien Fokkens, via: penningmeester@tcdedelte.nl of 
0511 – 44 46 00. 
Als u vragen hebt over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met een van 
de bestuursleden.  
 
Adverteren of sponsoren? 
Bent u adverteerder of sponsor? Of wilt u adverteren in De Service of op de 
website of wilt u sponsor worden van T.C. De Delte? Dan kunt u contact 
opnemen met Gerard Leerstra via: algemeen@tcdedelte.nl of  
06 – 15 04 60 06. 
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Contributie T.C. De Delte 
  
De verschillende contributies zijn als volgt:   
  

Categorie Contributie Maandbedrag 

Jeugd (tot en met het jaar 
waarin je 17 wordt) 

€  48,00 per jaar € 4,00  

Senioren (vanaf het jaar 
waarin je 18 wordt) 

€  90,00 per jaar € 7,50  

  
Voor jeugdleden wordt er ook een aparte aanbieding gedaan voor een 
gecombineerd lidmaatschap met tennisles. Meer informatie hierover staat op de 
website en/of is verkrijgbaar bij jeugd@tcdedelte.nl 
  
De contributie wordt per maand geïncasseerd via automatische incasso. 
  
Het bankrekeningnummer is: 
                                               Rabobank te Drogeham 
                                               t.n.v. De Delte T.V. 
                                               Iban /rek.nr. NL41RABO0363076719  
 
Het tennisseizoen loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Een 
lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging bij de penningmeester van het 
bestuur. Opzegging voor volgend seizoen (2017) moet vóór 1 december 2016 
gebeuren. Ook bij tussentijdse opzegging blijft tot eind december contributie 
verschuldigd. (vastgesteld op 21 januari 1987)  
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Tennisles senioren 
 
De tennislessen zijn dit jaar weer op donderdagavond en staan net als vorig jaar 
(en daar zijn we erg blij mee) onder leiding van Niels de Haan. 
 

Gekozen is om dit jaar 1 serie van 12 
lessen voor de senioren aan te bieden, 
deze worden gegeven vóór de 
zomervakantie. Het tarief voor senioren is  
€ 60,-  De lessen starten op donderdag 7 
april.  
 
Heb je belangstelling? Geef je dan op bij het 
bestuur of kom op donderdagavond eens 
kijken of het wat voor je is. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maak kennis met tennis 
 

Nieuw dit jaar zijn 3 proeflessen ‘Maak kennis met tennis’. Ken jij iemand die 
nog geen lid is of ben je zelf nog geen lid, kom dan eens kennismaken met 
tennis. Doe mee met 3 tennislessen voor slechts 10 euro bij onze trainer Niels 
de Haan en maak kennis met tennis. We hebben daarna een mooi aanbod voor 
je om verder te gaan met de lessen en met tennis. Aanmelden kan via 
secretaris@tcdedelte.nl. 
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Informatie over de kantinedienst 
 
Het afgelopen jaar werden de seniorleden alleen als kantinedienst ingepland bij 
activiteiten waar ze zelf ook aan deelnamen. Dit is goed bevallen, en dus gaan 
we dat komend jaar op dezelfde manier doen. In de praktijk ziet dat er als volgt 
uit: 
 
- Competitietraining:  De kantinedienst wordt gedaan door de aanwezige 

leden. 
- Competitie: De kantinedienst wordt verzorgd door de thuisspelende 

leden. 
- Clubavond: De kantinedienst wordt gedaan door de aanwezige 

leden. 
- Les:  De kantinedienst wordt gedaan door de aanwezige 

leden. 
- Clubkampioenschap: De leden die hieraan meedoen worden ingepland als 

kantinedienst. Als je verhinderd bent moet je zelf voor 
vervanging zorgen. 

- Friesland Cup:  De kantinedienst wordt verzorgd door de thuisspelende 
leden. 

- Dorpencompetitie: De leden die hieraan meedoen worden ingepland als 
kantinedienst.   
Als je verhinderd bent moet je zelf voor vervanging 
zorgen. 

- Overig: Tijdens de activiteiten die door een competitieteam 

worden georganiseerd, zorgt dit team voor 

kantinedienst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Informatie over de kantinedienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingeplande kantinedienst: 

 Je moet aanwezig zijn voor aanvang van de activiteit waarbij je staat 

ingedeeld.  

 De portemonnee met de sleutels en de invulbladen kunnen van te voren 

opgehaald worden bij Yvette van Dijk, Sankop 39.  

 De kantinedienst zorgt voor de bediening en betaling van de 

consumpties.  

 Aan personen onder de 18 jaar mag geen alcohol geschonken worden.  

 Als er iets besteld moet worden, kun je dit doorgeven aan Yvette via 

een briefje in de portemonnee.  

 Mankementen aan gas, water of elektrisch kunnen doorgegeven 

worden aan René Bakker, tel: 331237.  

 Om 23.00 uur moet de baanverlichting uit, en om 24.00 uur moet de 

kantine sluiten.  

 Wil je voor het einde van de activiteit graag naar huis, dan kun je aan 

één van de aanwezige seniorleden vragen of hij/zij jouw kantinedienst 

over wil nemen.  

 Na afloop van de dienst moet de portemonnee weer bij Yvette 

ingeleverd worden. 

 



 

 

 
 

 

 
 



Clubavond 
 
Traditioneel blijft de maandagavond “clubavond”, definitie: avondje tennissen en 
gezellig bijpraten. 
 
Deze avond is voor alle senioren van onze vereniging en zou dus een 
afspiegeling van ons ledenbestand kunnen zijn. Afgelopen jaar leek deze avond 
echter meer op een mannenavond. Natuurlijk zijn wij blij met deze deelnemers, 
maar er kunnen nog wel een paar meer bij. Dus hierbij dan ook de oproep voor 
elk spelend lid om ook eens mee te doen. Ter plaatse wordt er een indeling 
gemaakt, op verzoek van de deelnemers kunnen er natuurlijk ook 
damesdubbels gespeeld worden of juist mix-dubbels. 
 
Data: bijna elke maandagavond (niet tijdens clubkampioenschappen en 
vakanties), start 19.30 uur. 
 
PS: Niet-spelende leden zijn ook van harte welkom voor de gezelligheid! 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Koffietennis? 

 
Wij zouden graag voor onze leden die overdag ook vrije tijd hebben ochtends 
een activiteit willen organiseren: koffietennis. Op een doordeweekse ochtend 
iedere week (tussen april en juli) gezellig met elkaar een potje tennissen en een 
kopje koffie drinken. We zijn benieuwd hoeveel belangstelling hiervoor is.  
 
Graag horen wij van leden die dit aanspreekt de antwoorden op de volgende 
vragen: 

- Spreekt een wekelijkse ochtendactiviteit jou aan en zo ja op welke 
ochtenden zou je kunnen? 

- Zou je dit meer aanspreken als er begeleiding is van onze trainer Niels? 
(jullie krijgen dan van hem spel- en techniektips). 

- Als dit onder leiding van Niels is, dan moeten wij hem uiteraard betalen. 
Hoeveel zou jij hier maximaal voor willen betalen per keer?  

- Of zie jij meer in af en toe een toss-activiteit of toernooitje overdag? 
 

Je reactie kun je sturen aan Jitske de Hoop, via  
secretaris@tcdedelte.nl 
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Jeugdtennis 

 
In 2015 heeft het jeugdtennis van T.C. de Delte een doorstart gemaakt en dit 
jaar staan we met twee mooie lesgroepen van elk 8 kinderen aan de start. Ook 
in 2016 werken we samen met trainer Niels de Haan, die inmiddels zijn CIOS 
heeft afgerond, maar nog een master volgt. Hij is zich aan het specialiseren op 
het jeugdtennis en dit jaar hopen we dan ook een officiële Tenniskids vereniging 
te worden.  
Andere wensen voor dit jaar zijn een lesgroep voor kinderen van 6-7 jaar en een 
groep met 12-18 jarigen. En hopelijk een tossavond voor de jeugd op 
maandagavond vóór die van de senioren.  
 
Werving 
In samenwerking met school zullen ook dit jaar weer school tennislessen 
georganiseerd worden voor de groepen 2 t/m 8 met subsidie van de gemeente. 
Deze lessen zullen op 31 maart en 7 april plaatsvinden bij T.C. De Delte of in de 
gymzaal bij slecht weer. 
Ook in de Brinkpraat is een stukje geplaatst met een aanbod voor proeflessen, 
zowel voor jeugd als senioren. Een ‘Maak Kennis met Tennis’ pakketje voor 
€10,- op 14, 21 en 28 april. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Jeugdtennis 
 
Tennislessen 
Vanaf 31 maart starten de tennislessen voor de jeugd op de donderdagavond. 
De lessen zijn in principe voor kinderen vanaf 6 jaar. Na dertien lessen sluiten 
we feestelijk af met een ouder/kind toernooi op 14 juli.  
Dit jaar zal op proef gestart worden met extra trainingen op een paar 
zaterdagen (4-8x) bij toerbeurt georganiseerd door de trainers van de 
verschillende verenigingen binnen Achtkarspelen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kosten 
Tennislessen zijn  een voorwaarde om mee te kunnen doen met de overige 
activiteiten. De jeugdleden krijgen een vast pakket aangeboden met lessen en 
lidmaatschapsgeld bij de tennisbond KNLTB (€15,50). Voor lessen wordt  
€5 per les gerekend waarbij het lidmaatschap voor T.C. De Delte is inbegrepen. 
Voor sommige activiteiten wordt een kleine extra bijdrage gevraagd.  
 
Overige activiteiten 
Naast de lessen zal nog een aantal andere activiteiten georganiseerd worden, 
zowel clubgebonden als in samenwerking met jeugdafdelingen van 
tennisverenigingen binnen Achtkarspelen. Al met al geeft dit bij elkaar een goed 
gevulde agenda voor 2016 met een zeer gevarieerd aanbod. We hopen 
hiermee veel leden enthousiast te krijgen en te houden.  
 

  



 

Globale agenda jeugdtennis 2016 
 
19 maart Jeugdevent Rood, Oranje, Groen, Geel 

(ROGG) Veenwouden  
 
31 maart Start tennislessen:  

31 maart 
7, 14, 21, 28 april 
12, 19 mei 
2, 9, 16, 23, 30 juni 
7 juli 

 
April en Juni Jeugd “Grand Slam” toernooi woensdagmiddag 

Achtkarspelen 
 
Juni/juli Zomertoss avonden woensdagavond wisselend 

in Kollum/Buitenpost/Surhuisterveen 
 
14 juli Ouder/Kind feesttoernooi als afsluiter van de 

tennislessen  
 
1 september Start serie herfstlessen 7x op donderdagavond 

tot herfstvakantie 
 
16 september   8Karspelen Cup vanaf 17:00u (30 september 

  reservedatum)  
 
Herfst Jeugd “Grand Slam” toernooi woensdagmiddag 

Achtkarspelen 
 
Oktober Afsluitend jeugd “Grand Slam” toernooi 

woensdagmiddag Surhuisterveen 
 
Wintermaanden Regiotrainingen binnenhal DLTC in Drachten op 

zaterdagochtend 
  
Januari/Februari Buitenste Binnen toernooi Veenwouden 

georganiseerd door Buitenpost/Kollum 
 
Contactgegevens 
Coördinator Jeugd is Janske Poos, bereikbaar via mail jeugd@tcdedelte.nl 
Niels de Haan: mobiel (06) 81537178, nielsdehaantennis@hotmail.com 
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De Buorren 40   9289 HH   Drogeham Tel:0512-331502 
 

Email: info@deleyendrogeham.nl  

 
Bij  DE LEYEN  in DROGEHAM  vindt u alles op het gebied van:  
 

- uw tuin 
- uw dieren 
- puikbeste friese kleiaardappelen 
- ijzerwaren/gereedschappen 
- doe-het-zelf artikelen 
- agrarische produkten 
- huishoudelijke artikelen 
- bedrukking van bedrijfskleding 
- dealer gasflessen 
- bloemen/planten 
- enz…enz….enz….enz… 

 

 
De complete agri/dier en tuin formule bij u in de buurt. 

GRATIS THUIS BEZORGING!!! 
 

  

tel:0512-331502


 
Districtscompetitie 

Regiocompetitie Noordoost voorjaar 2016 
 
Op dinsdag 5 april 2016 begint de competitie weer, hieronder vinden jullie de 
informatie over de teamindelingen, algemene informatie en een overzicht van 
de wedstrijden per team. 
 
Graag vóór elke wedstrijd de website van de KNLTB raadplegen, voor de 
aanvangstijden en eventuele wijzigingen. Wijzigingen kunnen tot een week voor 
de wedstrijd door de ontvangende ploeg worden aangepast, waardoor een 
wekelijkse raadpleging van belang is. Daarnaast kan op mijnkntlb.nl de 
aanvoerder van de tegenpartij worden opgezocht, waardoor elke ploeg 
rechtstreeks contact kan opnemen met de tegenstander. 
 
Op de website www.mijnknltb.nl, worden alle uitslagen bekend gemaakt en 
deze uitslagen zijn ook te vinden op www.tcdedelte.nl. 
 
Teamindelingen: 
 

Zaterdag heren 1 4
e
 klasse: 

 

Woensdagavond heren 2 5
e
 klasse: 

 -          Hendrik v/d Veer (aanvoerder) 

 

-          Theo Wijma (aanvoerder) 

-          Jeroen Loonstra 

 

-          Wieger Wiersma 

 -          Berend Alma 

 

-          Gerard Leerstra 

 -          Marinus Kootstra 

  

-          Wietze Reitsma 

 -          Ron Loonstra 

  

-          Pieter van Houten 

  
 

        Woensdagavond Heren 1 4
e
 klasse: 

 

Dinsdagmiddag dames 4
e
 klasse: 

-          Jan Marten Postmus (aanvoerder) -          Tjitske Huisma (aanvoerder) 

-          Rene Bakker 

  

-          Anneke de Vries 

 -          Jaap Mulder 

  

-          Harma Postmus 

 
-          Klaas Fokkinga 

  

-          Reins van der Meer 
-          Heilie van Dijk 
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Districtscompetitie 

Regiocompetitie Noordoost voorjaar 2016 
 

Dinsdagavond dames 5
e
 klasse: 

 

Dinsdagavond dames 1 3
e
 klasse: 

-          Sjoukje Wijma (aanvoerder) -          Anita Bakker (aanvoerder) 

-          Catrien Fokkens 

 

-          Gepke Donker 

 -          Ria Fokkinga 

 

-          Janske Poos 

 -          Aukje Banga 

 

-          Klaziena Posthumus 

-          Jellie Miedema 

 

-          Jitske de Hoop 

 

     
  

    
Competitiemap voor de aanvoerders: 
 
De competitiemap en tennisballen worden binnenkort bij de aanvoerders 
langsgebracht. 
 
Competitiegeld: 
 
Het competitiegeld is dit jaar € 85,- per team, dit wordt gedeeld door het aantal 
spelers in je team en automatisch van je rekening afgeschreven. 
 
Competitie-indeling: 
 
De indeling van de competitie is inmiddels bekend. Wie de tegenstanders zijn 
en wanneer je uit of thuis speelt vind je in het volgende overzicht. 
 

0840 Zaterdag heren, 4e klasse 

Speeldag Datum Wedstrijd 

    Thuis:   Uit: 

1. 09-04-2016 L.T.V. de Bontekoe 5 - De Delte 1 

2. 16-04-2016 De Delte 1 - D.L.T.C. Drachten 2 

3. 23-04-2016 T.C. Nijlan 9 - De Delte 1 

4. 07-05-2016 De Delte 1 - T.C.Z. 2 

5. 21-05-2016 De Delte 1 - T.C. Damwald 2 

6. 28-05-2016 Tilster T.C. 1 - De Delte 1 

7. 04-06-2016 De Delte 1 - T.V. de Molen 

 

 



Districtscompetitie 
Regiocompetitie Noordoost voorjaar 2016 

 

1022 Heren dubbel 35+ woensdag, avond 4e klasse 

Speeldag Datum Wedstrijd 

    Thuis:   Uit: 

1. 06-04-2016 De Delte 1 - T.C.A. Appelscha 2 

2. 13-04-2016 T.V. Oerterp 1 - De Delte 1 

3. 20-04-2016 De Delte 1 - S.V. A.S.C. ’75 1 

4. 11-05-2016 T.V. de Hichte 1 - De Delte 1 

5. 18-05-2016 T.S.O 4 - De Delte 1 

6. 25-05-2016 De Delte 1 - De Marsch 2 

7. 01-06-2016 De Delte 1 - Dundelle 1 

 

1041 Heren dubbel 35+ woensdag avond, 5e klasse 

Speeldag Datum Wedstrijd 

    Thuis:   Uit: 

1. 06-04-2016 Feanwalden 2 - De Delte 2 

2. 13-04-2016 De Delte 2 - Kollumer T.C. 3 

3. 20-04-2016 T.V. de Leechkamp 4 - De Delte 2 

4. 11-05-2016 De Delte 2 - T.V. Buitenpost 1 

5. 18-05-2016 De Delte 2 - T.C.Z 2 

6. 25-05-2016 Franeker T.C. 10 - De Delte 2 

7. 01-06-2016 T.C. Dokkum 3 - De Delte 2 

 

  



 

2635 Dames dubbel 17+ dinsdag avond, 5e klasse 

Speeldag Datum Wedstrijd 

    Thuis:   Uit: 

1. 05-04-2016 De Delte 2 - De Beampipers 5 

2. 12-04-2016 Dundella 1 - De Delte 2 

3. 19-04-2016 De Delte 2 - T.C. de Harkema 1 

4. 26-04-2016 T.V. Buitenpost 1 - De Delte 2 

5. 10-05-2016 T.S.O. 4 - De Delte 2 

6. 17-05-2016 De Delte 2 - T.V. Douwekamp 1 

7. 24-05-2016 De Delte 2 - T.I.O.L 2 

 

2614 Dames dubbel 17+ dinsdag avond, 3e klasse 

Speeldag Datum Wedstrijd 

    Thuis:   Uit: 

1. 05-04-2016 T.V. Marslach 1 - De Delte 1 

2. 12-04-2016 De Delte 1 - T.V. Stiens 1 

3. 19-04-2016 Nomi 4 - De Delte 1 

4. 26-04-2016 De Delte 1 - T.C. Goutum 2 

5. 10-05-2016 De Delte 1 - T.S.O. 2 

6. 17-05-2016 T.V. Hallum - De Delte 1 

7. 24-05-2016 T.V. Trynwalden 1 - De Delte 1 

 

2524 Dames dubbel 17+ dinsdag middag, 4e klasse 

Speeldag Datum Wedstrijd 

    Thuis:   Uit: 

1. 05-04-2016 T.C. Goutum 2 - De Delte 1 

2. 12-04-2016 De Delte 1 - T.V. Oranjewoud 3 

3. 19-04-2016 T.C. de Beampipers 3 - De Delte 1 

4. 26-04-2016 De Delte 1 - T.C. Lauswolt 2 

5. 10-05-2016 T.V. Oerterp 1 - De Delte 1 

6. 17-05-2016 De Delte 1 - T.V. Tjalleberd 1 

7. 24-05-2016 L.T.V. de Bontekoe 3 - De Delte 1 

 

 



 

 

 

 
  



 
Friesland Cup 

 
Vorig jaar hebben we met een team van T.C. De Delte twee spannende 
wedstrijden gespeeld tijdens de Friesland Cup. Twee keer leverden we een 
zware strijd om de winst, maar jammer genoeg trokken wij beide keren aan het 
kortste eind.  
 

In Bakkeveen 
verloren we met  
6-4 tegen een goed 
team van Dundelle 
en thuis konden we 
net niet winnen van 
Metslawier. Die 
laatste wedstrijd 
eindigde in een 
stand van 5-5 en 
11-12 in sets. 
Helaas waren de 11 
sets voor 
Drogeham… 
 
 
 

 
Gelukkig konden we het seizoen toch nog vrolijk afsluiten, want we zijn niet 
gedegradeerd. We kregen (misschien wel vanwege het nipte verlies op 
Metslawier) een bye in de 3

e
 ronde en mogen dus in 2016 opnieuw aantreden in 

de C-poule. 
 
De speeldata voor de Friesland Cup in 2016 zijn:  
18 juni (1

e
 ronde) en 2 juli (2

e
 ronde) 

10 september (3
e
 ronde) en 24 september (finale).  

 
Het is nog niet bekend wanneer we uit of thuis spelen. Houd daarvoor de 
website in de gaten. 
  
 

 
  

http://tcdedelte.nl/wp-content/uploads/IMG_0459.jpg


 

 
 
 

 



 

Jaarverslag 2015 

 
De sfeer op de tennisclub blijft goed, maar het aantal actieve leden loopt wat 
terug. Er waren ook in 2015 weer diverse activiteiten op de tennisbanen, maar 
in het algemeen was de deelname wat minder dan in 2014. Er blijven natuurlijk 
nog genoeg leden die we vaak op de banen zien, want veel actieve leden 
hebben het afgelopen jaar ook competitietraining en tennislessen gevolgd bij 
onze nieuwe enthousiaste trainer Niels de Haan. Veel van hen hebben ook 
meegedaan met activiteiten als de competitie, de clubkampioenschappen, de 
Friesland Cup, de Dorpencompetitie en het Oliebollentoernooi. Dankzij de inzet 
van Jeugd Coördinator Janske Poos en Niels de Haan zijn er in 2015 heel veel 
kinderen op de banen van T.C. De Delte geweest, bijvoorbeeld met 
schooltennis en met de Koningsspelen.  
 
Bestuur en team 
Het bestuur & team hebben zich gericht op de lopende zaken en activiteiten. Er 
is daarbij ook gekeken naar de toekomst van het complex en de banen. 
Gesprekken met de gemeente en dorpsbelang hebben daarin niets opgeleverd, 
het bestuur heeft besloten hierin een eigen koers te varen voor wat betreft het 
onderhoud van de kantine en banen. Verder hebben het bestuur en het team 
een aantal zaken opnieuw ingericht, zoals bijvoorbeeld de tennislessen, ons 
pakket aan verzekeringen en de invulling van de kantinediensten en het 
baanonderhoud. De Jeugd Coördinator en de tennistrainer hebben daarnaast 
veel energie gestoken in het opzetten en invullen van een aantrekkelijk pakket 
van lessen en activiteiten voor de jeugd. Daarbij is ook samenwerking gezocht 
met de gemeente, de school en andere verenigingen.  
 
Leden 
Het aantal seniorleden is ook dit jaar gedaald. In januari 2015 hadden wij 52 
seniorleden, in januari 2016 zijn dat er nog maar 43. Het aantal jeugdleden is 
daarentegen gegroeid van 4 jeugdleden in januari 2015 naar 16 jeugdleden in 
2016.  
  
Competitie en activiteiten 
Aan de competitie hebben in 2015 zes teams deelgenomen: dinsdagmiddag 
dames, dinsdagavond dames (twee teams), woensdagavond veteranen (twee 
teams), en zaterdag heren.  
 
Er zijn in 2015 een aantal activiteiten georganiseerd door verschillende 
competitieteams. Het openingstoernooi kon helaas niet doorgaan.  



 

 
 
 

 
 



Jaarverslag 2015 

 
De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden:  
het competitie slottoernooi & barbecue (juni), de clubkampioenschappen Enkel 
en Dubbel (juni/juli), de Mixdubbel clubkampioenschappen (september),  
‘De slag om de Lytse wei’ (augustus, herenteam van Drogeham en De Harkema 
tegen elkaar met winst voor Drogeham), de dorpencompetitie (oktober/ 
november) en het Oliebollentoernooi (december).  
 
T.C. De Delte heeft in 2015 ook weer aan de Friesland Cup deelgenomen met 
verlies in de eerste twee ronden tegen Bakkeveen (6-4) en Metslawier (5-5 met 
setverlies) en een bye in de derde ronde. De Delte speelt in 2016 opnieuw in de 
C-poule. 
 
Tennislessen 
De tennislessen werden gegeven door de nieuwe tennistrainer Niels de Haan. 
16 seniorleden en ca. 20 kinderen hebben tennislessen gevolgd in het voorjaar. 
Zo’n 12 kinderen hebben deze winter deelgenomen aan regiotrainingen.   
 
Al met al, kunnen we met dank aan de inzet van alle actieve leden, onze nieuwe 
trainer en alle vrijwilligers opnieuw op een mooi tennisseizoen terugkijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 



Samenklussendag 2016 
 

Op zaterdag 12 maart hebben zo’n 25 leden zich heel actief ingezet voor T.C. 
De Delte. Op deze dag, de 2

e
 dag van de landelijke NLdoet actie, hadden we bij 

T.C. de Delte de ‘Samenklussendag’ georganiseerd. Een gezellige dag waarin 
veel leden de handen uit de mouwen hebben gestoken.  
 
Op vrijdag 11 maart was er al een kleine delegatie van 5 mannen heel hard 
bezig met het dak van onze kantine. Geweldig mannen!  
 
De grootste klus was het vervangen van de dakplaten van ons clubgebouw, 
maar daarnaast is er geverfd (kleedkamers), schoongemaakt, gesnoeid, nieuw 
gravel op de banen gelegd enzovoort enzovoort…. 
 
Het resultaat kunnen jullie straks allemaal bewonderen. Wij kijken ernaar uit 
iedereen weer op de banen te begroeten. 
 
 

 
 
Kom van dat dak af… (of nee, maak het toch maar liever waterdicht…) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

Terwijl er buiten mannen op het dak zitten, 
worden binnen de deuren en 
kleedkamermuren aangepakt  



 
 
 
 
 
Effe 
lekker 
snoeien… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Maar al dat snoeiwerk moet ook worden 
weggewerkt 
 



 
 

 
 
 

 
info@hamstra-kozijnen.nl              www.hamstra-kozijnen.nl 
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…. Eerst maar even een welverdiende pauze 
De catering was goed geregeld. Koffie, twee 
soorten soep, broodjes, snacks, cake, 
paaseitjes en later ook bier natuurlijk… 
 
 

 
En dan maar weer verder… 

 



  



 

 
 

 
 

Heel hartelijk dank allemaal voor jullie harde werken  
en de gezelligheid!  

 

En verder… 
 

 
En nog verder… 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
Naast rozen kunt u bij ons ook terecht voor  

gemengde boeketten, kamerplanten, tuinplanten, 
bloembakjes en potterie, 

een breed assortiment voor een gunstige prijs!!! 

 
Ook verzorgen wij bruidswerk en rouwbloemstukken. 

 
Lândyk 2  Drogeham  0512 – 332972 

www.rozenkwekerijhartholt.nl 
 
 

 
 



T.C. De Delte baanreglement 
 

 Reglementen 

 Voorbeeld goede tennisschoenen 

 Tennisbaan sleepreglement 
 

1. Het tennispark is voor iedereen toegankelijk. De tennisbanen zelf 
mogen alleen worden betreden door spelers (en scheidsrechters). 
 

2. De banen staan de hele dag ter beschikking van de leden, behalve 
tijdens wedstrijden en tennislessen. 
 

3. Het seizoen waarin de banen zijn geopend loopt van +/- 1 april tot +/- 1 
november. Bij goed weer kan dit uitlopen. 
 

4. Tennisschoenen zijn verplicht. Zie voorbeeld van goede 
tennisschoenen verderop in dit reglement. 
 

5. Sportkleding is gewenst. Bij officiële wedstrijden is dit verplicht. 
 

6. Als de banen droog zijn moeten deze vóór het spelen worden 
gesproeid. 
 

7. Na het spelen wordt de baan door de spelers gesleept volgens het 
“Tennisbaan sleepreglement”. Lees het reglement. 
 

8. Ieder lid moet zelf voor (gemerkte) tennisballen zorgen. Bij 
tennislessen, competitiewedstrijden, clubavond en toernooien zullen 
door T.C. De Delte tennisballen ter beschikking worden gesteld. 
 

9. Introducés zijn toegestaan. Het lid dat een introducé meeneemt moet 
vooraf een bedrag van € 2,50 betalen aan de penningmeester. 
 

10. De maximum speeltijd is 60 minuten. Heb je al 60 minuten gespeeld en 
er melden zich geen andere spelers, dan mag je gewoon doorspelen. 
Melden er zich wel andere spelers, dan moet je uit eigen beweging de 
baan verlaten en op je volgende beurt wachten. Degenen die de baan 
verlaten moeten slepen. Dit valt binnen de periode van 60 minuten. 

 
11. Als er geen bezwaren zijn, word je verzocht om te dubbelen. 

 

 
 

 



T.C. De Delte baanreglement 
 
 

12. Degene die als laatste het tennispark verlaat, sluit het toegangshek met 
de sleutel af. 
 

13. De sleutel voor het hekwerk moet je zelf aanschaffen. Je kunt deze 
sleutel tegen contante betaling van € 5,00 afhalen bij de voorzitter.  
Als het lidmaatschap eindigt, krijg je bij inlevering van de sleutel weer € 
5,00 terug. 
 

14. De vereniging kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld 
voor enige geleden schade of opgelopen letsel van aanwezigen op, of 
rond de banen. Ook is de vereniging niet aansprakelijk voor geleden 
schade of opgelopen letsel van haar leden tijdens reizen naar en vanaf 
andere plaatsen en het spelen van de wedstrijden daar. 
 

 
Voorbeeld van goede tennisschoenen 

De toplaag van de tennisbanen bij T.C. De Delte is gravel. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 
Tennisbaan sleepreglement 

 
1. Als de banen droog zijn moeten deze vóór het spelen worden 

gesproeid. 
 
 
 

2. Na het tennissen 
de banen slepen 
van buiten naar 
binnen. Van hek 
tot hek om 
groenaanslag te 
voorkomen. 
 

 
 

 
 

 
 
 

3. Na het tennissen, dienen de sleepnetten op de daarvoor bestemde 
haken te worden opgehangen.  

 
 

Niet zo dus ↓ 

 
 
 
 



 
 
 

 
 


