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Voorwoord 
 

We zijn er weer klaar voor, tennisjaar 2017 kan beginnen. Na een druk klusjaar 
vorig jaar, zal er dit jaar wat rustiger aan gedaan worden voor wat betreft het 
opknappen van ons complex. 
 
De energie die we daarmee besparen kunnen we prima inzetten op de baan. 
Jullie worden hierbij dan ook van harte uitgenodigd om de banen intensief te 
gaan gebruiken. Dat kan door op eigen initiatief te gaan spelen of door aan de 
georganiseerde activiteiten mee te doen. En daar zat een klein minpuntje vorig 
jaar. De deelname aan de activiteiten was helaas het afgelopen jaar wat minder 
dan de voorgaande jaren. Dat is erg jammer voor diegenen die de moeite 
namen om iets te organiseren. Wellicht wordt er niet het juiste georganiseerd, 
dan horen we dit als bestuur ook graag. Op de ALV hebben we hierover 
gediscussieerd. 
 
Voor de rest niks dan lof over het afgelopen jaar, dank aan alle vrijwilligers. Met 
of zonder vaste taak dragen heel wat verschillende leden (vaak ook ongezien) 
hun steentje bij. Zonder deze inzet zou onze vereniging geen bestaansrecht 
hebben. 
 
Afgelopen winter is er meerdere malen overleg geweest tussen gemeente, 
Kearn en de tennisvereniging, met als doel een volwaardig tenniscomplex voor 
de toekomst te garanderen. Tot op heden heeft dat voor de (nabije) toekomst 
geen concreet resultaat opgeleverd. De optie om ons complex te verplaatsen is 
voorlopig van de baan. De komende jaren zullen we dus nog steeds zelf de 
zaakjes moeten oplappen en regelen, maar we hebben bewezen dat we dit 
kunnen, dus dat komt goed. 
 
Iedereen alvast weer bedankt voor zijn inzet voor dit seizoen, we hebben er alle 
vertrouwen in dat het een prachtig tennisjaar wordt. 
 
Wieger Wiersma 
Voorzitter 
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Contactgegevens T.C. De Delte 
 
 
Bestuur 
 
Voorzitter   Wieger Wiersma  
voorzitter@tcdedelte.nl   0512 – 33 13 34 
 
Secretaris    Sjoukje Wijma 
secretaris@tcdedelte.nl   0512 – 33 17 84 
 
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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mailto:beheer@tcdedelte.nl
mailto:algemeen@tcdedelte.nl
mailto:competitie@tcdedelte.nl
mailto:kantine@tcdedelte.nl
mailto:nuts@tcdedelte.nl
mailto:info@tcdedelte.nl
mailto:jeugd@tcdedelte.nl
mailto:redactie@tcdedelte.nl
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Contactgegevens T.C. De Delte 
 
 

 
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 2017 tot en met 31 december 2017. Uw 
lidmaatschap voor het volgende seizoen opzeggen kan alleen schriftelijk bij de 
penningmeester vóór 1 december 2017 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. 

 

 
 

http://www.tcdedelte.nl/
mailto:info@tcdedelte.nl
https://www.facebook.com/tcdedelte.tcdedelte
https://twitter.com/tcdedelte
mailto:penningmeester@tcdedelte.nl
mailto:penningmeester@tcdedelte.nl
mailto:penningmeester@tcdedelte.nl
mailto:algemeen@tcdedelte.nl
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Planning 2017 – Senioren* 
(Zie voor de jeugdplanning verderop in dit blad!) 

 

Datum Tijd Wat 

Zaterdag 11 maart 09:00 Samenklussendag  

Zaterdag 25 maart 16:00 Openingstoernooi en ALV 

Maandag 27 maart 18:30 Tennisclinic 

Maandag 27 maart 19:30 Competitietraining 

Donderdag 30 maart 19:30 Clubavond 

Maandag 3 april 18:30 Tennisclinic 

Maandag 3 april 19:30 Competitietraining 

Donderdag 6 april 19:30 Clubavond 

Zaterdag 8 april Morgen/Mid Competitie heren (uit) 

Maandag 10 april 19:00 Tennisles  

Dinsdag 11 april Mid/avond Competitie dames (uit/th.) 

Woensdag 12 april 18:30 Competitie heren (uit/th.) 

Donderdag 13 april 19:30 Clubavond 

Zaterdag 15 april Morgen/Mid Competitie heren (thuis) 

Maandag 17 april  Tweede Paasdag 

Dinsdag 18 april Mid/avond Competitie dames (uit/th.) 

Woensdag 19 april 18:30 Competitie heren (uit/th.) 

Donderdag 20 april 19:30 Clubavond 

Maandag 24 april 19:00 Tennisles 

Donderdag 27 april 19:30 Clubavond 

Zaterdag 29 april Morgen/Mid Competitie heren (uit) 

Maandag 1 mei 19:00 Tennisles 

Dinsdag 2 mei Mid/avond Competitie dames (uit/th.) 

Woensdag 3 mei 18:30 Competitie heren (uit/th.) 

Donderdag 4 mei 19:30 Clubavond 

Zaterdag 6 mei Morgen/Mid Competitie heren (thuis) 

Maandag 8 mei 19:00 Tennisles  

Dinsdag 9 mei Mid/avond Competitie dames (uit/th.) 

Woensdag 10 mei 18:30 Competitie heren (uit/th.) 

Donderdag 11 mei 19:30 Clubavond 

Zaterdag 13 mei Morgen/Mid Competitie heren (uit) 

Maandag 15 mei 19:00 Tennisles 

Dinsdag 16 mei Mid/avond Competitie dames (uit/th.) 

Woensdag 17 mei 18:30 Competitie heren (uit/th.) 

Donderdag 18 mei 19:30 Clubavond 

 
*Check de website voor actuele informatie. Cursief = nog niet zeker. 
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Planning 2017 – Senioren*  
 
 

Datum Tijd Wat 

Zaterdag 20 mei Morgen/Mid Competitie heren (thuis) 

Maandag 22 mei 19:00 Tennisles  

Dinsdag 23 mei Mid/avond Competitie dames (uit/th.) 

Woensdag 24 mei 18:30 Competitie heren (uit/th.) 

Donderdag 25 mei 19:30 Clubavond 

Maandag 29 mei 19:00 Tennisles  

Dinsdag 30 mei Mid/avond Competitie dames (uit/th.) 

Woensdag 31 mei 18:30 Competitie heren (uit/th.) 

Donderdag 1 juni 19:30 Clubavond 

Woensdag 7 juni 18:00 BBQ & tennis 

Donderdag 8 juni 19:30 Clubavond 

Maandag 12 juni 19:00 Tennisles  

Dinsdag 13 juni  19:00 Clubkampioenschappen 

Woensdag 14 juni  19:00 Clubkampioenschappen 

Donderdag 15 juni 19:30 Clubavond 

Zaterdag 17 juni 10:00 Friesland Cup (uit/th.) 

Maandag 19 juni 19:00 Tennisles  

Dinsdag 20 juni  19:00 Clubkampioenschappen 

Woensdag 21 juni 19:00 Clubkampioenschappen 

Donderdag 22 juni 19:30 Clubavond 

Maandag 26 juni 19:00 Tennisles  

Dinsdag 27 juni  19:00 Clubkampioenschappen 

Woensdag 28 juni  19:00 Clubkampioenschappen 

Donderdag 29 juni 19:30 Clubavond 

Zaterdag 1 juli 10:00 Friesland Cup (uit/th.) 

Maandag 3 juli 19:00 Tennisles  

Dinsdag 5 juli  19:00 Clubkampioenschappen 

Woensdag 6 juli 19:00 Clubkampioenschappen 

Donderdag 7 juli 19:30 Clubavond 

Maandag 10 juli 19:00 Tennisles  

Dinsdag 11 juli  19:00 Clubkampioenschappen 

Woensdag 12 juli 19:00 Clubkampioenschappen 

Donderdag 13 juli 19:30 Clubavond 

Maandag 17 juli 18:00-20:00 Ouder-Kind toernooi / 
reservedatum tennisles 

Donderdag 20 juli 19:30 Clubavond 

 
*Check de website voor actuele informatie. Cursief = nog niet zeker. 
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Planning 2017 – Senioren*  
 

 
Datum Tijd Wat 

22 juli t/m 3 september  Zomervakantie 

Ma/Di/Wo in september 19:00 Clubkampioenschappen 
Mix 

Donderdagen vanaf 7 
september t/m einde seizoen 

19:30 Clubavond 

Zaterdag 9 september 10:00 Friesland Cup (uit/th.) 

Zaterdag 23 september 10:00 Friesland Cup (uit/th.) 

Woensdagen okt/nov 19:00  Dorpencompetitie 

Vrijdag 29 december  19:00 Oliebollentoernooi 

 
*Check de website voor actuele informatie. Cursief = nog niet zeker. 

 
 

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

 
Contributie T.C. De Delte 

  
De verschillende contributies zijn als volgt:   
  

Categorie Contributie Maandbedrag 

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

€  24,00 per jaar € 2,00  

Senioren (vanaf het jaar 
waarin je 18 wordt) 

€  90,00 per jaar € 7,50  

  
De contributie wordt per maand geïncasseerd via automatische incasso. 
  
Het bankrekeningnummer is: 
                                               RABO-bank te Drogeham 
                                               t.n.v. De Delte T.V. 
                                               rek.nr. NL41RABO0363076719  
 
Het tennisseizoen loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. Een 
lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging bij de penningmeester van het 
bestuur. Opzegging voor volgend seizoen (2018) moet vóór 1 december 2017 
gebeuren. Ook bij tussentijdse opzegging blijft tot eind december contributie 
verschuldigd. (vastgesteld op 21 januari 1987)  
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NL Doet! ook bij T.C. De Delte 
 
Na een periode van rust werd op zaterdag 11 maart het complex van De Delte 
uit de winterslaap gehaald tijdens de ‘samenklussendag’.  
Dat deze dag gelijk viel met NL Doet! was een mooie bijkomstigheid. Vele leden 
staken de handen uit de mouwen en dat zorgde voor een gezellige sfeer. 
Boenen, vegen, schrobben, timmeren, dakgoot repareren, struiken snoeien, om 
maar eens wat te noemen. Op de banen het nieuwe gravel scheppen, 
uitvlakken en aanwalsen. Lijnen opnieuw leggen, kortom er werd hard gewerkt.           
Om 12 uur stond de soep met broodjes klaar. Dankzij het mooie weer kon er 
buiten op het terras worden geluncht. 
Omstreeks 3 uur in de middag kon geconstateerd worden dat twee banen er al 
strak bij lagen. De derde baan vroeg nog een avondje werk. De kantine was 
brandschoon, het buitenmeubilair gereinigd, het terras aangeveegd en dat 
allemaal in één dag tijd. Medewerkers bedankt!! 

 
Verspreid over het boekje komen jullie verschillende foto’s tegen van de 
werkzaamheden. 
 
 

 
 
 
 
 

Jeroen en René bezig met de bouw van 
een afscheidingswand op baan 4 
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Informatie over de kantine 
 
Ook het komende jaar wordt er alleen kantinedienst ingepland bij de 
clubkampioenschappen en de dorpencompetitie. Bij de overige activiteiten 
wordt de kantinedienst gedaan door de aanwezige of de thuisspelende leden of 
door het organiserende team. 
 
Onder andere door het grote succes van de jeugdafdeling is de 
activiteitenkalender voor de komende maanden weer behoorlijk vol. Soms is er 
tussen de verschillende activiteiten geen mogelijkheid om schoon te maken. 
Daarom de vraag aan de competitiespelers om bij aankomst even de toiletten 
na te kijken en eventueel schoon te maken. 
 
In verband met de hoge kosten hebben we geen papiercontainer meer. In het 
voorraadhok bij de keuken staat een doos waar het oud papier in verzameld kan 
worden. Dat kunnen we gratis inleveren bij VDM. Zij krijgen geld voor het door 
hun ingeleverde papier, en zij schenken dit aan een vereniging in Drogeham. Dit 
heeft ons afgelopen jaar bijna € 1100,00 opgeleverd! Het is niet de bedoeling 
dat er oud papier in de restcontainer komt. Deze moet dan vaker geleegd 
worden, en dat kost ons dan weer geld. 
 
De frisdranken worden dit jaar in blikjes verkocht in plaats van uit flessen. Het 
doel is om hierdoor de kwaliteit te verbeteren. De prijs voor een blikje fris wordt 
€ 1,20. Om te voorkomen dat we hierdoor weer meer afval krijgen, worden de 
lege blikjes apart ingezameld. De lege blikjes kunnen we verkopen aan Van der 
Meulen Metaal in Leeuwarden. Wel graag de blikjes even fijnknijpen voor het 
weggooien in verband met de opslagruimte! 
 
 

 

Catrien en Yvette maken de 
voorraadkast netjes 
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Tennisles senioren 
 
Net als de afgelopen 2 jaar, is ook dit jaar Niels de Haan degene die ons de 
kneepjes van het tennisspel gaat bijbrengen. 
 
Let op: niet de vertrouwde donderdagavond, maar maandagavond is vanaf nu 
de lesavond! 
 
Je kunt je opgeven voor een serie van 12 lessen, deze worden allemaal 
gegeven vóór de zomervakantie. Kosten voor dit pakket = € 70,- 
 
Opgeven kan bij het bestuur. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Clubavond 

 
Aangezien de lesavond verschuift van donderdag naar maandag, verschuift de 
clubavond de andere kant op, dus … donderdagavond = clubavond. 
 
Voor diegene die hier nog nooit is geweest, deze avond draait vooral om 
gezelligheid, waarbij er natuurlijk ook (ontspannen) wordt getennist. 
 
Start 19.30 uur, waarbij ook niet-spelende leden van harte welkom zijn voor de 
gezelligheid! 
 
 

  Prima catering van Heilie 
op de samenklussendag 
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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
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Districtscompetitie 
Regiocompetitie Noordoost voorjaar 2017 

 
Op zaterdag 8 april 2017 begint de competitie weer, hieronder vinden jullie de 
informatie over de teamindelingen, algemene informatie en een overzicht vande 
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 - 4
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 1 - 4
e
 klasse: 

-          Klaas Fokkinga (aanvoerder) -          Harma Postmus (aanvoerder) 

-          Rene Bakker 
  

-          R. van der Meer 
 -          Jaap Mulder 

  

-          Tjitske Huisma 

 -          Jan Marten Postmus 

  

-          Heilie van Dijk 

 

           

http://www.mijnknltb.nl/
http://www.tcdedelte.nl/
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Districtscompetitie 
 

Dinsdagavond dames 2 - 5
e
 klasse: 

 

Dinsdagavond dames 1 - 3
e
 klasse: 

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

-          Catrien Fokkens 

 

-          Gepke Donker 

 -          Jellie Miedema 

 

-          Janske Poos 

 -          Aukje Banga 

 

-          Klaziena Posthumus 

 
 

-          Jitske de Hoop 

 

     
  

    
Competitiemap voor de aanvoerders: 
 
De competitiemap en tennisballen worden binnenkort bij de aanvoerders 
gebracht. 
 
Competitiegeld: 
 
Het competitiegeld is € 100,- 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 vinden jullie in het volgende overzicht. 
 
 

0839 Zaterdag heren, 4e klasse 

Speeldag Datum Wedstrijd 

    Thuis:   Uit: 

1. 08-04-2017 Ten Woude 3 - De Delte 1 

2. 15-04-2017 De Delte 1 - T.C. Nijlan 7 

3. 29-04-2017 T.V. de Horne 1 - De Delte 1 

4. 06-05-2017 De Delte 1 - T.C. de Beampipers 1 

5. 13-05-2017 T.V. de Molen 5 - De Delte 1 

6. 20-05-2017 De Delte 1 - D.L.T.C. 1 
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Districtscompetitie 
 

1022 Heren dubbel 35+ woensdag, avond 4e klasse 

Speeldag Datum Wedstrijd 

    Thuis:   Uit: 

1. 12-04-2017 De Delte 1 - T.C.A. Appelscha 2 

2. 19-04-2017 T.S.O. 3 - De Delte 1 

3. 03-05-2017 De Delte 1 - S.V. A.S.C. ’75 1 

4. 10-05-2017 T.C.O Oosterwolde 2 - De Delte 1 

5. 17-05-2017 De Marsch 2 - De Delte 1 

6. 24-05-2017 De Delte 1 - T.V. Oerterp 1 

7. 31-05-2017 De Delte 1 - Dundelle 1 

 

1029 Heren dubbel 35+ woensdag avond, 4e klasse 

Speeldag Datum Wedstrijd 

    Thuis:   Uit: 

1. 12-04-2017 T.S.O. 2 - De Delte 2 

2. 19-04-2017 De Delte 2 - D.L.T.C. 5 

3. 03-05-2017 L.T.C. Gorredijk 2 - De Delte 2 

4. 10-05-2017 De Delte 2 - Kollum 1 

5. 17-05-2017 De Delte 2 - Nomi 8 

6. 24-05-2017 Ready Again 5 - De Delte 2 

7. 31-05-2017 Ready Again 3 - De Delte 2 

 

2635 Dames dubbel 17+ dinsdag avond, 5e klasse 

Speeldag Datum Wedstrijd 

    Thuis:   Uit: 

1. 11-04-2017 T.C.O. Oosterwolde 5 - De Delte 2 

2. 18-04-2017 De Delte 2 - Dundella 2 

3. 02-05-2017 T.V. Buitenpost 2 - De Delte 2 

4. 09-05-2017 De Delte 2 - T.C. de Beampipers 6 

5. 16-05-2017 T.V. de Noord 1 - De Delte 2 

6. 23-05-2017 De Delte 2 - T.V. de Hichte 1 

7. 30-05-2017 T.I.O.L. 2 - De Delte 2 
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Districtscompetitie 
 

2614 Dames dubbel 17+ dinsdag avond, 3e klasse 

Speeldag Datum Wedstrijd 

    Thuis:   Uit: 

1. 11-04-2017 De Delte 1 - T.V. de Horne 1 

2. 18-04-2017 T.V. Mildam e.o. 2 - De Delte 1 

3. 02-05-2017 De Delte 1 - T.V.in et Hoolt 2 

4. 09-05-2017 T.V. de Beampipers 3 - De Delte 1 

5. 16-05-2017 De Delte 1 - L.T.C. Gorredijk 1 

6. 23-05-2017 H.T.V. ten Woude 2 - De Delte 1 

7. 30-05-2017 De Delte 1 - T.S.O. 2 

 

2525 Dames dubbel 17+ dinsdag middag, 4e klasse 

Speeldag Datum Wedstrijd 

    Thuis:   Uit: 

1. 11-04-2017 T.V. Buitenpost - De Delte 1 

2. 18-04-2017 De Delte 1 - T.V. Trynwalden 2 

3. 02-05-2017 L.T.V. de Bontekoe 3 - De Delte 1 

4. 09-05-2017 De Delte 1 - T.C. Damwald 1 

5. 16-05-2017 T.V. Oerterp 2 - De Delte 1 

6. 23-05-2017 De Delte 1 - T.S.O. 4 

7. 30-05-2017 T.C. de Beampipers 3 - De Delte 1 
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Friesland Cup 
 
Vorig jaar hadden we wat twijfels of we wel weer aan dit toernooi moesten 
meedoen. Een aantal “oud-gedienden” besliste dat dit toch echt moest en 
achteraf bleek dit niet voor niks. Het waren twee zeer geslaagde dagen, waarbij 
handhaving in de C-poule werd bewerkstelligd. 
 
De speeldata voor 2017 zijn als volgt: 
 

1e ronde     17 juni 

2e ronde    1 juli 

Eventuele 3e ronde    9 september 

Eventuele Finale    23 september 

 
Of we thuis of uit spelen hangt af van de loting, hou hiervoor de website in de 
gaten.  
 
 

 
 

 

 
  

Wij zien hier 
overeenkomsten… 
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Jaarverslag 2016 

 
Het afgelopen jaar was een goed jaar voor de club met een aantal positieve 
punten. Zo waren er een aantal mooie financiële bijdragen, werden weer goed 
bezochte activiteiten georganiseerd en waren de jeugdactiviteiten een succes 
met een enthousiaste groep jeugdleden. Met dank aan de inzet van alle actieve 
leden, onze trainer en alle vrijwilligers kunnen we weer op een mooi 
tennisseizoen terugkijken. 
 
Baanonderhoud en kantine 
We begonnen het jaar mooi met een succesvolle ‘samenklussendag’ waarbij we 
met een grote groep leden de banen en het clubgebouw opknapten. Bij de 
vervolgklussen voor het baanonderhoud was er helaas weinig opkomst. Het 
onderhoud is door een kleine groep mensen wel goed opgepakt. Het contract 
voor de sproei-installatie met de huidige leverancier wordt beëindigd, er zijn al 
afspraken gemaakt met een opvolger.  
De kantine heeft in 2016 weer goed gedraaid. Er zijn niet veel mensen die 
gebruik gemaakt hebben van de bonnen met kantinetegoed, maar de 
gebruikers zijn er wel tevreden over. We gaan er daarom mee door. 
 
Bestuur en team 
Het bestuur & team hebben zich gericht op de lopende zaken en activiteiten. 
Daarbij is er opnieuw aandacht geweest voor de toekomst van het complex en 
de banen. Er is onder andere weer contact geweest met de gemeente en 
dorpsbelang. Verder is er extra aandacht geweest voor mogelijkheden om mee 
te doen aan acties. Er zijn diverse giften ontvangen: van de Spar, de Rabobank 
en uit de oud-papier actie van de VDM. Hiermee hebben we onder andere 
kunnen investeren in een vernieuwing van het dak en gaan we nog investeren 
in een aantal faciliteiten voor de jeugd (op ‘baan 4’). Ook hebben we meer 
aandacht aan externe communicatie besteedt in de vorm van artikelen in de 
Brinkpraat, kranten, op websites en via onze eigen kanalen, zoals de website en 
Facebook. 
 
Leden 
Het aantal seniorleden is iets gestegen. In januari 2016 hadden wij 43 
seniorleden, in januari 2017 zijn dat er 49. Het aantal jeugdleden is stabiel met 
15 jeugdleden (in januari 2016 stonden er 16 jeugdleden op papier).  
  
Competitie en activiteiten 
Aan de competitie hebben zes teams deelgenomen: dinsdagmiddag dames, 
dinsdagavond dames (twee teams), woensdagavond veteranen (twee teams), 
en zaterdag heren. T.C. De Delte heeft in 2016 ook weer aan de Friesland Cup 
deelgenomen en we hebben ons wederom kunnen handhaven in de C-poule.  
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Jaarverslag 2016  

 
Er is in 2016 op de club een aantal activiteiten georganiseerd door het bestuur 
en verschillende competitieteams. Het openingstoernooi (maart) werd 
gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering. Dit was een goede 
combinatie. Daarna waren er het competitie slottoernooi & barbecue (juni) en de 
clubkampioenschappen Enkel en Dubbel (juni/juli). De  Mixdubbel 
clubkampioenschappen in september zijn helaas niet doorgegaan. In het najaar 
volgden nog de dorpencompetitie (oktober/ november) en het Oliebollentoernooi 
(december). 
 
Tennislessen 
De tennislessen werden in 2016 opnieuw gegeven door Niels de Haan. 
Ongeveer 23 seniorleden en 15 tot 18 kinderen hebben verschillende vormen 
van tennisles gevolgd. 
 
Jeugd 
Voor de jeugd zijn de volgende activiteiten georganiseerd: 3 lesperiodes - voor 
de zomer 12x, na de zomer 6x en in de winterperiode 16x in de binnenhal van 
DLTC. Daarnaast waren er extra lessen voor kinderen die dat wilden. Als 
afsluiting van de lessen werden een ouder-kind toernooi georganiseerd en was 
er een film en spelletjes activiteit. Daarnaast konden de kinderen in 
samenwerking met andere clubs deelnemen aan 3 Grand Slams en de 
Achtkarspelen Cup.  
 
De jeugdcoördinator heeft ook verschillende wervingsactiviteiten voor de jeugd 
opgepakt. Succesvol waren het schooltennis, de Koningsspelen en het schrijven 
van stukjes in De Brinkpraat. Een werving van 12-18 jarigen met een gerichte 
flyerronde voor 140 kinderen op 100 adressen heeft helaas niets opgeleverd (op 
1 eerdere aanmelding na). 

 

De eerste baan is voorzien van nieuw 
gravel. Berend is aan het uitvlakken. 
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mailto:info@hamstra-kozijnen.nl
http://www.hamstra-kozijnen.nl/


27 

 

Jeugdtennis 
 
Inleiding 
Sinds januari 2015 is de jeugdtak weer nieuw leven in geblazen. Dit kon vooral 
gerealiseerd worden door de samenwerking met Niels de Haan, destijds nog 
studerend aan het CIOS met als specialisatie tennis. Inmiddels is Niels zijn 
eigen tennisschool begonnen en zijn we een officiële Tenniskids vereniging. 
Ook werd de samenwerking met de andere verenigingen binnen Achtkarspelen 
steeds nauwer waardoor meer activiteiten gerealiseerd konden worden. De 
afgelopen twee jaar hebben gemiddeld 20 kinderen op de baan gestaan, een 
mooi aantal voor een klein dorp als Drogeham. Komend jaar staat er weer veel 
op het programma. Hieronder zal het een en ander toegelicht worden.  
 
Tenniskids 
Tenniskids is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar. Met 
speciale ballen, rackets, banen en oefeningen leert zelfs de jongste jeugd de 
sport razendsnel te spelen. Kinderen worden direct in een team met 
leeftijdsgenootjes geplaatst. Zo maken ze snel nieuwe vriendjes en werken ze 
samen naar duidelijke doelen toe. Dat is niet alleen goed voor de fysieke, maar 
ook voor de sociale vaardigheden. Plezier en samenspel; daar draait het om bij 
Tenniskids. 
 
Binnen Tenniskids: 

 Spelen kinderen al heel snel wedstrijdjes; 

 Worden kinderen meteen opgenomen in een team; 

 Leren kinderen op een leuke manier de juiste techniek: 

 Ontwikkelen ze zich niet alleen met het racket maar in hun algehele 

coördinatie en sportbewustzijn. 

 
Rood, oranje, groen (en geel) 
Tenniskids is geheel afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van kinderen. 
Daardoor leren ze het spel razendsnel spelen. Drie kleuren brengen hun 
vooruitgang in kaart: rood, oranje en groen. Bij iedere kleur horen andere 
leeftijden, baangroottes en balsoorten. 
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Jeugdtennis 
 
Rood 
In deze eerste fase maken kinderen t/m 7 jaar kennis met het tennisspel. Ze 
leren de basisvaardigheden op het gebied van bewegen en coördinatie. 
Kinderen van 8 en 9 jaar mogen kiezen of ze in rood of oranje willen spelen. Ze 
maken kennis met leuke activiteiten en spelen korte wedstrijden. Er wordt 
gespeeld met een zachte rode bal op een minibaan (6x12 meter). Het racket is 
tussen de 43 en 56 cm. 
 

 
 
Oranje 
In de tweede fase van Tenniskids wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling. 
De kinderen (8 t/m 11 jaar) 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.  
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Jeugdtennis 
 
Groen 
Dit is de laatste fase in de voorbereiding op ‘hele baan’ tennis. De kinderen 
zijn 10-11-12 jaar. Kinderen in deze leeftijd zijn groter en in staat om de hele 
baan te bestrijken. Technieken, tactieken en atletisch vaardigheden worden 
verder ontwikkeld. De wedstrijden worden weer wat langer en het wedstrijden 
spelen speelt een steeds belangrijkere rol. Er wordt 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 68 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. 
 
Benodigdheden 
Voor Tenniskids heb je niet veel nodig. Met een racket, sportschoenen en in 
sportieve kleding kun je zo de baan op. Geen racket? Geen nood, onze 
vereniging heeft voldoende leenrackets op voorraad. Ben je van plan nieuwe 
tennisschoenen aan te schaffen? Hou dan rekening met de ondergrond: voor 
gravel moet je schoenen met een redelijk glad profiel hebben om de banen niet 
te beschadigen. Hou er rekening mee dat ze erg rood kunnen worden. Voor de 
wintertrainingen in de binnenhal is vereist dat de zolen schoon zijn.  
 
Tennislessen 
Tennislessen worden verzorgd door onze trainer Niels de Haan op de 
maandagmiddag (eerder de donderdag) en begin van de avond. Bij de 
groepsindeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het niveau. De 
afgelopen jaren hebben we steeds drie lesgroepen kunnen vormen.  Als er 
ruimte is, worden er ook wel extra lessen georganiseerd.  
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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 
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Jeugdtennis 
 
Voor en na de zomervakantie wordt een serie lessen verzorgd. Een serie lessen 
wordt traditioneel afgesloten met een leuke activiteit zoals het ouder-kind 
toernooi.  
 
In de winter worden de lessen verzorgd in de binnenhal van DLTC op de 
zaterdagochtend, de zogenaamde regiotrainingen, waarbij kinderen meedoen 
uit de regio Drachten die in de winter ook geen andere mogelijkheden hebben 
op hun eigen vereniging. Gravelbanen zijn in de winter niet bespeelbaar. Zo 
krijgen ze ook contact met andere kinderen uit de omgeving.  
 
Clubavond/zomertoss 
Op de donderdagavond is er vanaf 18.30-19.30 uur clubavond voor de 
jeugdleden voorafgaand aan de clubavond voor de senioren. Tijdens dit uur 
zullen vriendschappelijk wedstrijdjes gespeeld worden, door middel van tossen. 
De begeleiding hiervan zal op toerbeurt geschieden door leden en ouders van 
de kinderen. Clubavond voor de jeugdleden is in de maanden april en mei. In 
juli wordt er zomertoss georganiseerd op de woensdagavond op de 
verenigingen van Kollum, Buitenpost en Surhuisterveen. Daar treffen de 
kinderen dan een keer andere tegenstanders.  
 
Begeleiding clubavond 
Voor de begeleiding van de clubavond hebben we vrijwilligers nodig die gezocht 
worden onder de leden en de ouders. Op toerbeurt worden ongeveer 6 avonden 
georganiseerd waardoor de belasting voor iedereen beperkt blijft. De 
begeleiding bestaat simpelweg uit: 
 
1. Kinderen verdelen op de drie kleuren (rood zal minder vertegenwoordigd 

zijn). De kinderen weten zelf op welke kleur ze spelen. Ze kennen ook de 

spelregels zelf. Op rood moet soms even geholpen worden met tellen. Zie 

voor de spelregels verderop.  

2. Bekijken hoeveel kinderen er zijn en hoeveel banen er beschikbaar zijn 

(enkels/dubbels?). Als het niet goed uitkomt, kan een kind ook even op een 

andere kleur meespelen.  

3. Rackets per kleur in een ton en deze weer willekeurig eruit halen om teams 

te vormen. 

4. Na 15 min bellen voor een volgende ronde 

5. Halverwege een ronde limonade met de aanmaaklimonade, bekers en 

kannen in de kantine. 

6. Na ongeveer 3 rondes is de clubavond voorbij.  
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Jeugdtennis 
 

Zomertoss 
In de maand juli organiseren de verenigingen van Kollum, Surhuisterveen en 
Buitenpost op de woensdagavond van 18.30-20.00 uur drie keer een  
zomertossavond voor alle jeugdleden uit Achtkarspelen. Vervoer bleek de 
afgelopen jaren geen probleem. Op toerbeurt wordt gereden door ouders.  
 
Wedstrijdvormen 
Tenniskids betekent niet alleen uitdagende trainingen maar ook een gevarieerd 
wedstrijdaanbod.  
 
Spelregels  
Veel regels bij de Tenniskidswedstrijden zijn hetzelfde als bij het ‘gelebaltennis’. 
Zo mag je twee keer serveren tijdens een servicebeurt,  je mag ook onderhands 
serveren (rechtstreeks uit de hand, zonder stuit), de bal mag in de rally maar 
één keer stuiten en moet binnen de lijnen geslagen worden. 
 
Ook alle regels over sportief gedrag zijn hetzelfde, dus schelden, met je racket 
gooien of je tegenstander expres afleiden, mag niet. Maar dat spreekt eigenlijk 
voor zich. 
 
De uitzonderingen zitten vooral in de telling. Hier staan ze op een rij:       

 Bij rood bestaat de wedstrijd uit één tiebreak tot de 7. Wie het eerste 7 

punten heeft, heeft gewonnen (7-6 is einde partij). 

 Bij rood serveer je om de beurt. 

 Bij rood geldt de enkelspelzijlijn als servicelijn, in de rally geldt de 

dubbelspelzijlijn als achterlijn. 

 Bij rood speel je nog geen dubbels. 

 Bij oranje speel je 5 games met BPS (Beslissend Punt Systeem bij 40-40). 

Zou houd je altijd een winnaar en wordt er in een dubbel door iedereen 

minimaal 1 keer geserveerd.  

 Bij groen speel je 2 sets om 4 gewonnen games (bijvoorbeeld 4-2 of 5-3). 

 Bij 4-4 in de set speel je een tiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 

punten). 

 Als het 1-1 in sets staat, speel je een beslissende tiebreak tot 7 punten (met 

een verschil van 2 punten). 

 Bij groen geldt het Beslissend Punt Systeem: bij 40-40 levert het winnende 

punt de game op. 

 Tot slot nog een groot verschil met het gelebaltennis bij rood, oranje en 

groen spelen de jongens en meisjes gewoon door en tegen elkaar.  
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Jeugdtennis 
 
Grand Slams 
Door het jaar heen wordt een viertal ‘Grand Slams’ georganiseerd rond de tijd 
dat een echte Grand Slam plaatsvindt. Binnen de verenigingen van 
Achtkarspelen wordt op de woensdagmiddag op de verschillende parken per 
kleur gespeeld. Hieruit komt dan ook een dagwinnaar voort die meestal een 
klein prijsje verdient. De data voor 2017 zijn:  
 

 Woensdag 12/4 Australian Open 15.00-17.00 (rood/oranje) en 17.00-19.00 

(groen/geel) 

 Woensdag 17/5 Roland Garros 15.00-17.00 en 17.00-19.00 

 Woensdag 21/6 Wimbledon 15.00-17.00 en 17.00-19.00 

 Woensdag 11/10 US Open 15.00-17.00 en 17.00-19.00 

 
 
Achtkarspelen Cup 
De Achtkarspelen Cup wordt in 2017 gehouden op vrijdag 15 september van 
17.00-19.00 uur op de verschillende parken binnen Achtkarspelen waarbij het 
gaat om het hoogste aantal punten per vereniging. Om 19.00 uur worden alle 
uitslagen door gegeven en wordt bekend welke vereniging dat jaar met de 
bokaal naar huis gaat.  
 
Competitie 
Bij de verschillende kleuren hoort ook een competitiesysteem, de World Tour 
(Rood en Oranje) en de Groene competitie. Aangezien de lessen zijn bedoeld 
om te leren wedstrijden te spelen, is een vorm van competitie dé manier om 
beter in de sport te komen. Competities vinden plaats in teams waardoor tennis 
eigenlijk geen individuele sport meer genoemd kan worden.  
De landelijke speeldag van de KNLTB is echter helaas de zondag. Daarom is 
voor oranje en groen een onderlinge competitie opgezet met verenigingen 
rondom Achtkarspelen: de 8KRûnom competitie. Hierbij wordt rekening 
gehouden met wensen voor speeldata van zowel spelers als verenigingen.   
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Jeugdtennis 
 

Lidmaatschap 
Lidmaatschap is €2,- per maand waarbij het lidmaatschap bij de KNLTB 
(ongeveer €17,-) is inbegrepen.  Dit wordt maandelijks geïncasseerd door de 
penningmeester en is onder andere bedoeld voor verzekeringen. Lidmaatschap 
ga je aan voor 1 jaar.  
 
Daarnaast volgt nog twee keer een lespakket waarbij alle andere activiteiten zijn 
inbegrepen. 
Voor de zomervakantie betekent dit een eenmalige afschrijving van €65,- en na 
de zomervakantie €35,-.  
De wintertrainingen worden verrekend met DLTC.  
Lespakketten zijn facultatief, maar zijn wel voorwaarde om mee te kunnen doen 
met de activiteiten.  
 
 
Sleutelbeleid/vrij tennissen 
Tegen betaling van €5,- borg kan bij de voorzitter een sleutel afgehaald worden 
onder de volgende voorwaarden: 
 

 Er kan vrij getennist worden, mits er begeleiding van een volwassene bij is. 

Dit geldt voor de basisschool jeugd. Vanaf de middelbare school kan 

zelfstandig getennist worden.  

 Het complex wordt achter gelaten zoals het is aangetroffen. Voor het 

weggaan worden de banen netjes gesleept en de WC’s gecontroleerd. 

 Niet-leden worden verzocht buiten het complex te blijven.  

 Indien blijkt dat bovenstaande voorwaarden niet nageleefd worden, zal het 

sleutelbeleid herzien worden.  

 

 

Hendrik strooit vakkundig het 
nieuwe gravel uit over de baan 
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Planning jeugdtennis 2017 
 

Datum Tijd Wat 

Maandag 27 maart 15:30-18:30 Tennisles jeugd 

Donderdag 30 maart 8:30-12:00 Schooltennis 

Zaterdag 1 april 09:00-10:30 Inhaalles regiotraining 

Maandag 3 april 15:30-18:30 Tennisles jeugd 

Donderdag 6 april 09:00-14:00 Schooltennis 

Donderdag 6 april 18:30-19:30 Clubavond 

Maandag 10 april 15:30-18:30 Tennisles jeugd 

Woensdag 12 april 15:00-17:00 Grand Slam rood/oranje 

Woensdag 12 april 17:00-19:00 Grand Slam groen/geel 

Donderdag 13 april 18:30-19:30 Clubavond 

Donderdag 20 april 18:30-19:30 Clubavond 

Maandag 1 mei 15:30-18:30 Tennisles jeugd 

Donderdag 4 mei 18:30-19:30 Clubavond 

Maandag 8 mei 15:30-18:30 Tennisles jeugd 

Woensdag 10 mei 15:00-17:00 Competitie groen thuis 

Donderdag 11 mei 18:30-19:30 Clubavond 

Vrijdag 12 mei 16:00-18:30 Competitie oranje/groen 

Maandag 15 mei 15:30-18:30 Tennisles jeugd 

Woensdag 17 mei 15:00-17:00 Grand Slam rood/oranje 
(niet in Drogeham) 

Woensdag 17 mei 17:00-19:00 Grand Slam groen/geel 
(niet in Drogeham) 

Woensdag 17 mei 17:00-18:30 Competitie oranje thuis 

Donderdag 18 mei 18:30-19:30 Clubavond 

Maandag 22 mei 15:30-18:30 Tennisles jeugd 

Woensdag 24 mei 16:00-18:00 Competitie groen thuis 

Woensdag 7 juni 16:00-18:00 Competitie groen thuis 

Woensdag 7 juni  18:00-21:00 Competitie BBQ 

Donderdag 8 juni 18:30-19:30 Clubavond 

Maandag 12 juni 15:30-18:30 Tennisles jeugd 

Woensdag 14 juni 15:00-18:00 Competitie groen thuis 

Maandag  19 juni 15:30-18:30 Tennisles 

Woensdag 21 juni 15:00-17:00 Grand Slam rood/oranje 

Woensdag 21 juni 17:00-19:00 Grand Slam groen/geel 

Donderdag 22 juni 15:00-19:00 Competitie groen thuis 

Maandag  26 juni 15:30-18:30 Tennisles jeugd 

Woensdag 28 juni 15:00-17:00 Competitie groen thuis 

Maandag 3 juli 15:30-18:30 Tennisles jeugd 
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Planning jeugdtennis 2017 
 
Woensdag 5 juli 18:30-20:00 Zomertoss 

Woensdag 5 juli  15:00-17:00 Competitie groen thuis 

Maandag 10 juli 15:30-18:30 Tennisles jeugd 

Woensdag 12 juli 18:30-20:00 Zomertoss 

Maandag 17 juli 18:00-20:00 Ouder-Kind toernooi 

Woensdag 19 juli 18:30-20:00  Zomertoss 

ZOMERVAKANTIE   

Maandag 4 september 15:30-18:30 Tennisles jeugd 

Maandag 11 september 15:30-18:30 Tennisles jeugd 

Vrijdag 15 september 17:00-19:00 Achtkarspelen Cup 

Maandag 18 september 15:30-18:30 Tennisles jeugd 

Maandag 25 september 15:30-18:30 Tennisles jeugd 

Vrijdag 29 september  Reserve 8K Cup 

Maandag 2 oktober 15:30-18:30 Tennisles jeugd 

Woensdag 11 oktober 15:00-17:00 Grand Slam rood/oranje 

Woensdag 11 oktober  17:00-19:00 Grand Slam groen/geel 

Maandag 9 oktober 15:30-18:30 Tennisles jeugd 

Maandag 16 oktober 17:00-19:00 Afsluitende activiteit 

 
 

 
 

 
  

Het groen uitgeslagen 
gravel op baan 3 wordt 
door Jaap van de baan 
geschept 
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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. 
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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. 
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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 ↓ 

 
 
 



 

 



 

 

 


