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Verenigingsjaarverslag 2014 

 

Het bestuur heeft in 2014 bestaan uit: waarnemend voorzitter en tevens secretaris Jeanet Nijland, 

penningmeester Aukje Roele, PR-commissaris Kristina Odenhamn, wedstrijd-recreatiecommissaris 

Xander Rijpstra en Parkcommissaris Jeanny van Gemert. In het afgelopen verenigingsjaar is het 

bestuur acht keer bijeen geweest voor een reguliere bestuursvergadering. In de vergaderingen zijn 

naast de praktische, dagelijkse zaken de volgende punten aan de orde geweest: 

 Beleidsplan 2013-2015 en de aanpassingen daarop met een nieuwe organisatie structuur; 

 Afstemmen van de activiteitenkalender; 

 Bemensing van bestuur- en commissieposities; 

 Vrijwilligersbeleid; 

 Overleg met onze trainers; 

 Voorbereiding van de Algemene Leden Vergadering 

 

Na de vorige ALV heeft op initiatief van een aantal leden een gesprek plaatsgevonden met het 

bestuur over de werkwijze en het beleid van 2013. Naar aanleiding van dit gesprek heeft 

toenmalig voorzitter Erik van Ginkel besloten zijn functies -hij was ook voorzitter 

Jeugdcommissie- per direct neer te leggen. Het bestuur bestond toen nog uit vier in plaats van de 

gebruikelijke zeven leden. Al voor de ALV was Margerethe Kurz, bestuurslid vanuit de 

Parkcommissie, eveneens gestopt met haar bestuurstaken. Het wegvallen van twee bestuursleden 

heeft uiteraard invloed gehad op het handelen van het bestuur. We hebben dit voor een deel 

kunnen opvangen. Jeanet Nijland heeft naast haar secretaris-taak de functie van waarnemend 

voorzitter willen vervullen. Jeanny van Gemert heeft weer zitting genomen in het bestuur als 

Parkcommissaris. We zijn hen beiden zeer dankbaar.  

De Jeugdcommissie heeft het niet makkelijk gehad zonder voorzitter.  

Al met al was het voor bestuur en commissieleden een bovengemiddeld intensief jaar. 

 

We hebben keihard gewerkt om onze vereniging aantrekkelijk te houden voor leden, sponsors, 

vrienden en geïnteresseerden. In het voorjaar van 2014 hebben de Parkcommissie en haar 

vrijwilligers voor een prachtig nieuw aangezicht van het clubhuis en het groen gezorgd. Na het 

succesvolle jaar 2012 was er al sprake van een ledendaling in 2013. In 2014 zijn we 

geconfronteerd met een verdere afname van het ledental. Naast ledenwerving besloten wij ons 

vooral te richten op ledenbehoud. 

In 2014 heeft ook de in 2013 ingezette dalende lijn van deelnemendeleden (zowel jeugd als 

senior) bij activiteiten zich verder doorgezet. Meerdere activiteiten hebben een andere vorm 

gekregen dan gepland was vanwege te weinig aanmeldingen. 

 

Om aan deze zaken het hoofd te kunnen bieden is het bestuur gedreven aan de slag gegaan om 

een nieuwe invulling van het beleid op te stellen. Er is met behulp van een enquête onder alle 

leden in kaart gebracht wat de leden aan vrijwilligerstaken willen en kunnen doen. Het bestuur 

heeft zich verdiept in het ontwikkelen van een nieuwe organisatiestructuur. De organisatie van de 

activiteiten zal meer gedragen moeten gaan worden door alle leden. De deelverslagen van de 

verschillende commissies geven een compleet beeld van de diverse werkzaamheden en activiteiten 

zoals deze in 2014 hebben plaatsgevonden. 
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Het bestuur heeft de vereniging bij diverse gelegenheden vertegenwoordigd, o.a. bij een 

vergadering van de Sportraad, vergaderingen van het district Overijssel van de KNLTB, 

bijeenkomsten van de gemeente en het overleg met de verenigingen van Meermanskamp. 

 

In 2014 hebben zich 27 nieuwe leden aangemeld: 11 jeugdleden en 16 volwassenen. 

Het aantal afmeldingen voor 2014 is 31 jeugdleden en 32 volwassenen. 

Op 4 januari 2015 zijn er 296 leden, 61 jeugdleden en 235 volwassenen. 

 

De samenwerking tussen het bestuur en de diverse commissies, evenals tussen de commissies 

onderling was in het jaar 2014 over het geheel genomen goed. 

 

Het bestuur heeft in het afgelopen jaar in het algemeen een goede samenwerking gehad met de 

trainers Marc IJzerman en Martine Dijkman. Indien nodig is Arjan van der Zande ingezet. Het 

bestuur heeft de wensen die de vereniging heeft ten aanzien van haar trainers uitgebreid met hen 

besproken en op papier vastgelegd (zie bijlage in beleidsplan). Ook in 2015 kunnen wij een 

beroep doen op alle drie trainers. 

 

Jaarverslag Parkcommissie 2014 
De commissie bestond in deze periode uit: 

 Voorzitter (waarnemend) – Jeanny van Gemert  per 1 april 2014 

 Inkoop en financiën -  Engelbert Paalman 

 Barbezetting – Abel Wortelboer 

 VSH, aankleding kantine en bijkomende zaken – Truus Mulder 

 Algemeen onderhoud en parkzaken – Ronald Krabbenbos 

 Toon Jongman ondersteunt de commissie. Hij verzorgt het baan- en clubhuisonderhoud. 

Ook Jan Mulderij heeft een ondersteunende taak. Hij haalt wekelijks de afvalbakken leeg en 

zet de container aan de weg. 

Jan Looms, Ab Eggink, Jan Roele, Jan Kurz en Henk Smit onderhouden wekelijks het nieuwe 

‘plantsoen’. 

Algemeen 

De parkcommissie heeft dit jaar  8 keer vergaderd. 

Abel Wortelboer is van maart tot juli door ziekte uit de roulatie geweest. Truus Mulder heeft zijn 

taken waargenomen. 

De leden van de parkcommissie hebben in verband met de vacature van het voorzitterschap van 

januari tot april de bestuurstaken op zich genomen. 

Helaas is op 8 november op 63 jarige leeftijd Annie Meerman overleden. Meer dan 10 jaar heeft 

Annie met veel inzet en altijd goed gemutst ons clubhuis schoon gemaakt.  

Vrijwilligerszaken 

Op enkele punten is het vrijwilligersbeleid in maart 2014 aangepast. Ongewijzigd is, dat de leden 

op enkele uitzonderingen na verplicht zijn een taak te doen voor de club.  

Een verandering is dat een commissie eenmalig  aan alle leden en ouders van jeugdleden aan de 

hand van een takenlijst heeft gevraagd wat men wil doen. 121 Keer is ingetekend op taken van de 

parkcommissie; 81 keer op bardienst en 30 keer op andere taken zoals onderhoud, assisteren bij 

activiteiten en schoonmaken.  Hoewel we eraan moesten wennen de takenlijst bij de indeling goed 

te raadplegen, is de nieuwe werkwijze goed bevallen. Ons is gebleken  dat  de leden in het 

algemeen  gemotiveerd hun taak doen, als ze  zelf een keuze kunnen maken.  
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Bardiensten 

Tot juli heeft Truus met veel inzet alle bardiensten geregeld. Daarna heeft Abel deze taak weer 

met zijn gebruikelijke enthousiasme overgenomen. Het bleek lastig om midden in het seizoen in 

het nieuwe systeem mee te draaien, daardoor zijn enkele mensen voor bardienst gevraagd, die dat 

niet hadden opgegeven. Ook is het moeilijk om mensen te vinden voor toernooien die laat worden 

aangekondigd en die niet in de jaarkalender staan. Ondanks dat heeft Abel  alles goed voor elkaar 

gekregen en hij dankt dan ook alle leden hartelijk voor hun medewerking, die meestal spontaan 

was en soms met enige aanmoediging tot stand kwam. 

Onderhoud  accommodatie 

In maart/april is onder de bezielende leiding van Ronald Krabbenbos en met de hulp van 14 

vrijwilligers  de buitenkant van het clubhuis geschilderd. Ook zijn er nieuwe gevelletters en 

vlaggen geplaatst. Het resultaat mag er zijn! 

Toon is met zijn geweldige inzet een rots in de branding voor onze club! Naast Toon ontfermen 

Jan Looms, Ab Eggink, Jan Roele, Jan Kurz en Henk Smit zich over het nieuwe ‘plantsoen’. Zij 

schoffelen daar elke woensdagochtend waardoor het er spik en span bijligt. 

Engelbert en Toon hebben in april/mei met hulp van vrijwilligers alle beplanting langs de banen  

aan de kant van de Valkenweg verwijderd. Vervolgens is door hen de door  de gemeente geleverde  

nieuwe  lage beplanting geplaatst. Herman ter Borg van de gemeente heeft bij deze klussen 

geholpen.  

Op baan 1 zijn in juni 2 banken vervangen. Aangeboden door onze sponsor de Rabobank, de 

belettering is gratis geleverd door sponsor Reclamemakers. 

Voor buiten zijn 12 plaids aangeschaft. 

De speakers in het clubhuis zijn vervangen. 

Alarm: we zijn overgestapt naar een andere verzekeraar van het pand, waardoor er geen dure 

meldkamer meer achter het alarm hoeft te zitten. 

Eind 2014 is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van zonnepanelen. 

Sinds maart 2000 spelen we met veel plezier op onze kunstgrasbanen, maar inmiddels zijn de 

matten van baan 1 en 2 aan vervanging toe. De gemeente gaat dat in 2015 realiseren. De banen 3, 

4 en 5 zijn een stuk minder versleten. 

Deze worden diep gereinigd en gerevitaliseerd waardoor ze weer een paar jaar mee kunnen. In 

2018/2019 worden deze banen dan vervangen. De gemeente heeft dat in de begroting 

opgenomen en het college zal dat in een brief aan het bestuur bevestigen. 

Omdat kunstgras goed bevalt heeft het bestuur besloten dat als ondergrond te handhaven. Zo 

kunnen wij het hele jaar door blijven spelen op een baan met de eigenschappen, zoals wij gewend 

zijn met een minimum aan onderhoud. De afgelopen jaren is het kunstgras voor tennisbanen 

verder ontwikkeld; er zijn nu meerdere soorten. Onder leiding van Ronald Krabbenbos heeft op 8 

november jl. een representatieve afvaardiging van onze leden samen met 2 heren van de 

Gemeente Rijssen-Holten, van wie wij de banen huren, TV Heeten in het gelijknamige dorp en TC 

De Mors in Rijssen bezocht. Hier werden respectievelijk in 2012 en 2013 de banen vervangen. Op 

deze clubs werd de Holtense delegatie hierover bijgepraat en konden de banen uitgebreid worden 

getest. Na deze keuring is unaniem de keuze gevallen op de banen van TC De Mors. Deze banen 

zijn qua eigenschappen vergelijkbaar met onze huidige banen, waarbij de stuit van de bal, 

snelheid van de baan en het makkelijk erop kunnen bewegen (lopen, draaien en glijden) de 

belangrijkste beoordelingscriteria waren.  

Het bestuur heeft het voorstel van het testteam overgenomen. De gemeente onderzoekt nu of de 

wensen van de vereniging gerealiseerd kunnen worden. Als alles goed gaat vinden de 

werkzaamheden in juni plaats. Wel zodanig dat er steeds op 2 of 3 banen getennist kan worden. 
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Financiën 

De consumptieprijzen zijn gehandhaafd op het niveau van het afgelopen jaar. Evenals vorig jaar is 

ook dit jaar het aantal competitieteams met 3 afgenomen naar 5. Dat is een tegenvaller voor de 

omzet. 

Door een aantal succesvolle activiteiten is de omzet toch gelijk gebleven aan die van vorig jaar. 

Activiteiten 

Engelbert is de spil in het clubhuis. Hij verzorgt de inkoop en de financiën en doet daarnaast veel 

bijkomende zaken. Truus zorgt voor de aankleding , ook verzorgt zij bij activiteiten regelmatig 

eigen gebakken koek en heerlijke hapjes. 

De laatste vrijdagen van januari, februari, maart, september, oktober en november vond de 

klaverjascompetitie plaats. Het waren zoals gewoonlijk gezellige en succesvolle avonden met 

maximale bezetting. Ria Thiele, Renee Klijnsma en Aad Bogers verzorgen deze avonden. 

Bij  toernooien en de competitie is voor een adequate barbezetting gezorgd. 

Er is energie gestoken in de voorbereiding van het afsluitingsfeest van de competitie. Door gebrek 

aan deelname kon dit helaas niet doorgaan. 

Bij enkele jeugdtoernooien, de Nieuwjaarsreceptie, de Holtense dag van het Noaberscuptoernooi, 

het 50+- het straten-, het herfst- en het wintertoernooi hebben we de aankleding en de catering 

verzorgd. 

De parkcommissie bedankt alle leden die in 2014 in de vorm van bardienst en/of een andere taak 

een bijdrage aan onze mooie club hebben geleverd. Ons doel is in 2015 meer leden te verleiden  

om te genieten van onze gezellige kantine. Met name na  een potje tennissen kan het beter. We 

ontvangen jullie met open armen! 

 

Truus, Abel, Engelbert en Ronald hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking en jullie inzet. 

Namens de parkcommissie, Jeanny van Gemert 

 

Jaarverslag PR-commissie 2014 
De PR-commissie bestond in 2014 uit Jeanny van Gemert, Joke Arts, Kaj Morel, Linda Brandes, 

Marnix Schippers, Max Julian Nab en Kristina Odenhamn. 

 

Werkzaamheden en ontwikkelingen 

Kristina Odenhamn is als voorzitter lid van het bestuur en is coördinator van de commissie. In 

deze rol heeft zij het beleid van de commissie verder proberen te structureren. De PR-commissie 

heeft dit jaar een overleg gehad met de hele groep bij elkaar. De voorzitter overlegt 

verder(intensief) op basis van behoefte met de individuele commissieleden. Verder onderhoudt zij 

contact met de extra vrijwilligers die zich via de vrijwilligersenquête hadden aangemeld voor de 

PR-commissie. 

 

Joke Arts verzorgde tot dit jaar de facturatie (inclusief herinneringen) aan vrienden en sponsoren. 

In april trok Joke zich om persoonlijke redenen terug uit de functie. Wij danken haar bijzonder 

hartelijk voor haar inzet. 

Dankzij de geautomatiseerde boekhouding in Afas voor de hele vereniging,  is ervoor gekozen niet 

een nieuw lid facturatie te zoeken voor de PR-commissie. Na het aanleveren van de nodige 

informatie door Kristina en Jeanny kan Aukje Roele, als penningmeester Vereniging nu het facturen 

naar sponsors en vrienden verzorgen. 
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Jeanny van Gemert is als sponsorlid enorm productief geweest. Ze heeft twee vrijwilligers (Thea 

Kuper en Wies Bergsma) die haar ondersteunen bij het zoeken naar vrienden en sponsors.  

In 2014 hebben we 15 (in 2013: 14) sponsors met een winddoek, 13 (in 2013: 11) sponsors met 

reclamebord, 4 (in 2013: 8) sponsors zonder winddoek of reclamebord en maar liefst 50 (in 2013: 

39) vrienden! Wat een totale sponsorinkomst van € 6.943,= opleverde. We hebben met 6 bedrijven 

de overeenkomst dat we in plaats van geld een biervat, dienst of waardebonnen ontvangen voor 

een totaalbedrag van € 750,=. De sponsors hebben aan het begin van het jaar een bedankbrief 

ontvangen. De proef waarmee we in 2013 begonnen met Woody’s  en Sallandshoeve heeft als 

resultaat €72,50 opgeleverd. Daarom is besloten niet door te gaan met deze vorm van sponsoring. 

 

Kaj Morel heeft  als webmaster, zoals uitgelegd tijdens de ALV van februari 2014, de website 

ingericht naar de gebruiksstandaard van de leden. De agenda op de homepage wordt veel 

geraadpleegd. Er worden regelmatig wijzigingen of aanvullingen aangebracht in de logo’s van de 

sponsors en vrienden. De website biedt algemene informatie voor leden en geïnteresseerden. Op 

basis van de aanlevering van de activiteitencommissies, het bestuur, de ledenadministratie en de 

trainers, houdt Kaj de informatie zo actueel mogelijk. Tevens staat op de homepage een link naar 

de TC Holten-Facebook-pagina, waarop de actualiteiten bijgehouden worden. 

 

Marnix Schippers heeft vanaf april de taak om maandelijks de nieuwsbrief van TC Holten samen te 

stellen en te verspreiden. Dit gebeurt met het groepsmailprogramma Mailchimp. Het samenstellen 

gaat in overleg met Renee Klijnsma van de ledenadministratie en PR voorzitter Kristina. In 2014 

zijn 12 nieuwsbrieven uitgegeven; deze bevatte elke keer ledenadministratie informatie, 

bestuursmededelingen, verslagen van de afgelopen activiteiten en aankondigingen van de 

komende activiteiten. Daarnaast verdelen Marnix en Kristina het versturen van overige berichten 

via het groepsmailprogramma Mailchimp. In 2014 zijn er 70 berichten met aankondigingen, 

mededelingen, uitnodigingen en herinneringen van activiteiten verstuurd. Gemiddeld wordt 55% 

van de berichten geopend. 

 

Max Julian Nab heeft dit jaar de pers- en sociale media-taak op zich genomen. TC Holten is actief 

op Facebook  en Twitter. Ga naar onze Facebookpagina en “like” ons. Op dit moment hebben we 

58 mensen die de pagina “leuk-vinden”. De top 3 van de hoogst aantal kijkers in 2014 waren 222 

voor de activiteit bij de Uutmarkt, 283 kijkers voor het bericht over het Stratentoernooi en 305 

kijkers bij het bericht over de Noaberscup. Op Twitter hebben we inmiddels 81 volgers. We 

plaatsen regelmatig nieuws en wetenswaardigheden. 

We hebben in het voorjaar een paar keer en na de zomer meerdere malen in Holtens Extra 

gestaan.  

Dit jaar hebben Iepy Bijma,  Liesbeth Braunius, Jan Kurz en Anton Beuwer, naast de gebruikelijke 

schrijvers van de jeugd en WRC-commissie, bij diverse activiteiten als reporters opgetreden.  

Max-Julian heeft een poging gedaan om de competitieteams enthousiast te krijgen om wekelijks 

voor verslagjes te zorgen. Alleen het team Mix 2 (met bestuursleden Xander Rijpstra en Jeanet 

Nijland) heeft hieraan gehoor gegeven.  

 

Linda Brandes zorgt voor de opmaak en productie van alle promotiemiddelen van zowel de 

tennisclub zelf (huisstijl) als van de doeken en borden van onze sponsors. Daarnaast draagt ze 

zorg voor de levering van winddoeken. In 2014 heeft Linda weer prachtige folders en posters 

ontworpen. Voor de vakantiekaart: posters en kaartjes; voor de kennismakingsactie: flyers en 

posters; voor het lentetennis: posters; voor het 50+ toernooi: posters; voor de 
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clubkampioenschappen: flyers en posters; voor het herfsttoernooi: posters. Vanwege tijdgebrek 

van Linda heeft Kristina de poster voor het Stratentoernooi gemaakt en de flyers voor het Broodje 

Knak-tennis evenement. Het resultaat heeft bijgedragen aan een aantrekkelijke en professionele 

uitstraling van de tennisclub. 

Vanwege de komst van een kindje heeft Linda  besloten per 2015 te stoppen met haar 

werkzaamheden voor TC Holten. Zij zal al het verzamelde beeldmateriaal en haar werkwijze in de 

loop van 2015 overdragen aan Kristina. Wij bedanken Linda heel hartelijk voor haar inzet en alle 

prachtige promotiematerialen die zij de afgelopen jaren verzorgd heeft. 

 

Ook via het prikbord hebben we leden geïnformeerd onder meer door het ophangen van de 

papieren versie van de maandagenda en overzichten van het baangebruik door de trainers en de 

Waerdenborch. Hierbij heeft Laura Kleinendorst, Kristina ondersteund. 

 

Ik dank alle commissie-leden en vrijwilligers hartelijk voor de plezierige samenwerking en hun 

inzet en PR-bijdrage voor TC Holten.  

Namens de PR-commissie, Kristina Odenhamn 

 

Jaarverslag WRC 2014 

De WRC bestond dit jaar uit: 

Xander Rijpstra, Annabeth Hartman, Annemarie van Klaveren, Leon Scholten en  Linda Tuitert.    

 

Haltoernooi 

 Zondag 9 februari 2014 13.30-17.00 uur 

 Opkomst viel tegen met 14 deelnemers 

 Tossvorm 

 2 banen i.p.v. de gebruikelijke 4 

 Was weer gezellig met de traditionele bitterballen na afloop 

 

Beginnersbijeenkomst 

 Dinsdag 11 maart 2014 20.00 uur 

 Bijeenkomst georganiseerd om beginnende leden wegwijs en bekender te maken met de 

club. 

 Helaas weinig opkomst, 2 leden 

  

Openingstoernooi 

 23 maart 2014 13.00-17.00 uur 

 Tossvorm 

 Je kon je van tevoren opgeven (aantal 18), maar je kon ook spontaan inlopen (aantal 

onbekend). Dit laatste deed men i.c.m. het ophalen van de pasjes. 

 Zou aanvankelijk met lunch zijn (i.c.m. de jeugd die ’s ochtends speelde), maar hebben wij 

vanwege de relatief beperkte opgave laten vervallen. Ook hadden meerdere mensen van 

tevoren aangegeven dat zij alleen wilden tennissen en anders niet zouden meedoen. 

 Soms 5 banen bezet 

 Ondanks een moeizame start van de opgaven was het toch een geslaagde dag met genoeg 

animo. 
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Lentetennisavonden 

 9 april t/m 21 mei 2004 

 12 deelnemers 

 Dezelfde opzet als vorig jaar 

 Soms avonden in de planning vrij gelaten, zodat er op de speelavonden meer leven en 

gezelligheid was. 

  

Voorjaarscompetitie 

 5 april t/m 31 mei 2014 

 5 seniorenteams: 1x dinsdagochtend (dames 45+/Gerrie Klein Velderman), 2x 

vrijdagavond (heren 45+/John Kloosterman, mix 45+/Monique van Riet) en 2x zaterdag 

(mix 18+/Erik Hovingh, mix 18+/Jeanet Nijland)  

 Minste aantal teams sinds jaren 

 Mix/Jeanet Nijland kampioen en gepromoveerd van de 5e naar de 4e klasse 

 Afsluiting competitie op 31 mei jl. is niet doorgegaan i.v.m. te weinig deelname 

  

Naoberscup 

 17 t/m 21 juni 2014 

 Toernooi samen met TC Rijssen, TC De Mors en TC Enter 

 Iedere avond op een andere club en de afsluiting met bbq bij TC De Mors 

 Opzet à la FTO met sets tot de 5 en de 3e set als supertiebreak 

 In totaal 43 teams, waarvan slechts 1 uit Holten (2 mixteams konden niet worden 

ingedeeld) 

 19 juni 2014 was het toernooi in Holten met bijna 80 tennissers op de baan 

 Groot succes en veel levendigheid, mede door de versiering en culinaire aankleding met als 

thema het WK-voetbal. Engeland en Griekenland waren 2 van de die avond spelende 

landen, dus alles was daarop aangepast. 

 

Stratentennis 

 Zaterdag 30 augustus 2014 10.00-17.00 uur         

 Groot succes 

 19 teams van 4 of 5 personen (leden en niet-leden) per straat 

 Winnaars: Fazantenweg I met Lotti van den Berg, Ruud Kleinendorst, Jeroen en Leid de 

Vries 

 50+ toernooi 

 Zaterdag 16 augustus 2014 14.00-17.00 uur 

 18 deelnemers 

 Tossvorm 

 Alleen borrel met hapjes, geen bbq, die door Engelbert zijn geregeld 

 

Clubkampioenschappen 

 21 t/m 27 september 2014 

 39 deelnemers 

 Mooi week met goed weer 

 Alle wedstrijden kunnen spelen op de geplande tijden 

 Diverse categorieën:  HD 6-7, HD 8-9, HE 6-7, DD 6-7, DD 8-9, GD 6-7 
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 Uitslagen:  

 HD 6-7: Fred Uenk en Andre van der Waal/Frank van Ellen en Harry ten Wolthuis 6-4/6-3 

 HD 8-9: Nisander Brand en Jakob Spakman/Marc Houbiers en John Kloosterman 7-5/ 

5-7/7-5 

 HE 6-7: Andre van der Waal/Marc Houbiers 6-3/7-5 

 DD 6-7: Linda Tuitert en Marieke Nijland/Martine van Beek en Marieke Thiele 6-3/3-6/7-6 

 DD 8-9: Elly le Coq en Barbara Verhulst/Yvonne Brands en Renate Leppink 6-4/5-7/6-2 

 GD 6-7: Martijn Nijkamp en Jeanet Nijland/Arjen Kirchhoff en Jacqueline van Essen 6-3/ 

7-6 

 

Herfsttennis 

 Zondag 26 oktober 2014 13.00-16.00 uur 

 16 deelnemers 

 Tossvorm 

 In de uitnodiging stond helaas het verkeerde e-mailadres, waardoor veel opgaven niet 

binnen kwamen. Uiteindelijk is er gekozen om toch het evenement door te laten gaan met 

een select gezelschap en zonder wedstrijdleiding.  

 

Wintertoernooi 

 Zondag 23 november 2014 13.00-16.00 uur 

 27 deelnemers 

 Gespeeld in tossvorm met wedstrijden van 45 min. Voor toss gekozen, omdat er 2 dagen 

voor de activiteit mensen zich nog op wilden geven, terwijl de planning al was gemaakt. 

 In de pauzes was er de gelegenheid om snert te eten en Glühwein te nuttigen. 

 Na 16.00 uur tijdens de borrel waren er hapjes gemaakt door Truus en Jeanny. 

 Leuke middag geweest met veel enthousiaste spelers. Activiteit voor herhaling vatbaar. 

 

Namens de WRC, Xander Rijpstra 

 

Jaarverslag jeugdcommissie 2014 
In de Jeugdcommissie zaten: Esther Klein Swormink, Gerrie Poppe,  Marieke Thiele, Rob 

Zwinselman en Carolien Doornink.                                

 

 In de vroege ochtend 16 februari waren 20 enthousiaste kinderen present aan de Potdijk in 

Markelo voor het Jeugd winterhaltoernooi. 

De eerste activiteit van het jaar was een zeer gezellig en geslaagd toernooi. Er werd 

gestreden om de eer en om een haas van chocola, die iedereen maar wat graag wilde 

hebben. 

Om 10 uur werden de eerste rake klappen al uitgedeeld. Er waren drie poules gemaakt en 

per poule werd er door een ieder minimaal 6 keer gespeeld. 

Poule 1 bestond uit de wat oudere jeugd. Luuk van der Linde werd eerste in de poule en 

ging naar huis met de felbegeerde haas. Daarnaast was Bram ten Velde de gelukkige in de 

strijd om plek 3 en 4. Ook hij kon gaan genieten van de haas . 

In poule 2 ging Jente Post er vandoor met de trofee en werd Phillipe Zwinselman ook blij 

gemaakt met een chocolade haas. 

Ten slotte ging het er in poule 3 ruig aan toe. Het was een mooie partij van Kees Martens 
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tegen Annique Fortanier. Mooi rake klappen werden er door beide uitgedeeld, maar Kees 

maakte toch de meeste games, dus hij kreeg de 1e prijs: een heerlijke chocolade haas. 

Voor plaats 3 en 4 gingen DriesMartens en Stan van de Belt de ring in. Dat was ook een 

leuke partij tennis waarin Stan niet onder deed voor Dries. Toch bleek Dries de sterkere van 

de twee te zijn en ging hij er als een haas met de prijs vandoor , of was het nu toch 

andersom?? 

Al met al een zeer geslaagde ochtend en een deel van de middag. 

 

 Zondag 23 maart was het openingstoernooi voor de jeugd. De pasjes werden ook 

opgehaald door de deelnemers. De ochtend begon frisjes, maar met het zonnetje erbij was 

het aangenaam tennisweer. In 3 poules werden er wedstrijden van een half uur gespeeld. 

Om 10.30 uur werd het startsein gegeven. Op baan 1 werd er op een driekwart veld 

gespeeld door onze jongste deelnemers. Geen tijd voor pauze want op baan 5 stonden 

onze tennisleraren Marc IJzerman en Martine Dijkman klaar voor het geven van een clinic. 

Hier werden de fijne kneepjes van het tennisvak bijgebracht. Hier kwamen dan ook de 

zweetdruppels echt los want er moest flink worden gerend. Om 13.00 uur waren de 

wedstrijden afgelopen. Deze sportieve ochtend werd afgesloten met een glas ranja. De 

jeugdcommissie kijkt terug op een zeer geslaagd toernooi. 

 

 Zondag 15 juni Vriendjes en Vriendinnetjes Tennistoernooi. Weinig opkomst. Geen verslag. 

 

 Spelplezier en het ontwikkelen van vaardigheden, daar draait het om bij het spelen van 

wedstrijden. Goed voorbereid door de trainers lieten alle jeugdspelers van TC Holten graag 

zien dat zij het tennisspel ook in competitieverband goed beheersen. De jonge spelers 

hebben de voorjaarscompetitie succesvol afgesloten.  

Oranje: De jongste kinderen (8 t/m 11 jaar) spelen op een driekwart-baan met een zachte 

tennisbal. Deze zogenaamde ‘Oranje-competitie’ is nog in volle gang. Beide teams van de 

tennisclub hebben al laten zien dat zij al een behoorlijk balletje kunnen slaan.  

Groen: De kinderen van 11-12 jaar spelen op een hele baan, met een zachte bal in de 

‘Groene-competitie’. TC Holten startte ook deze competitie met twee teams. De Holtense 

tennissers lieten hun tegenspelers zien dat zij de tennistechniek en tactiek al behoorlijk 

onder de knie hebben. Beide teams zijn tweede geworden. Een resultaat om trots op te 

zijn.  

Jongens tot en met 14 jaar: De jongens hadden een geweldige start van de competitie. De 

tegenstanders in de tweede helft van de competitie bleken echter een maatje te sterk. Het 

team eindigde de competitie op een nette vijfde plek.  

Mix team tot en met 17 jaar: Ook dit team heeft het goed gedaan en laten zien dat zij goed 

overweg konden met een racket. Zij speelden spannende wedstrijden op goed niveau. T.C. 

Colmschate en T.C Hasselt bleken nog net iets te sterk, maar dit betekende wel een mooie 

derde plek.  

 

 Op zondag 24 augustus is op initiatief van Esther Klein Swormink en Kristina Odenhamn 

Morel voor de eerste keer het kind-ouder toss toernooi georganiseerd. 

Doormiddel van het trekken van rackets werden kind-ouder dubbelteams samengesteld. Er 

werden potjes van steeds een kwartier gespeeld. Iedereen deed enthousiast en fanatiek 

mee. Na 5 potjes en een korte koffie/limonade break was het om ongeveer 12 uur weer 

afgelopen.  
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 Vrijdag 29 augustus DISCO-TENNIS avond. Weinig opkomst. Geen verslag. 

 

 Van donderdag 25 tot en met zondag 28 september vonden ook de Jeugd 

Clubkampioenschappen plaats. Voor alle speelsterktes waren een poultjes samengesteld. 

Alle deelnemers speelden 2 of 3 partijen gedurende de 4 dagen. Op zondag vonden de 

finales plaats. 

De Jeugd clubkampioenen 2014 van TC Holten zijn: 

Toby Drent , Stan van den Belt, Indy Drent , Phillipe Zwinselman en Leon van Beek. 

Reacties van de kinderen en ouders waren zeer positief. Indy Drent en Arnica Udema 

speelden bijvoorbeeld samen de meidenfinale en vertelden achteraf: “Het was een 

spannende finale, eigenlijk hadden we deze uitslag niet verwacht. We hebben allebei heel 

lekker gespeeld en nu gaan we samen vieren dat Indy gewonnen heeft". 

Alle finalisten ontvingen een beker uit handen van Jeugdcommissie lid Esther Klein 

Swormink en alle deelnemers kregen een medaille en een groot applaus. We kijken weer 

terug op een geslaagd evenement. 

 

 In oktober en november verzorgde  trainers Marc Ijzerman en Arjan van der Zande 

tennislessen voor de basisscholen in Holten op de tennisbanen van de tennisclub. 

 

 Vrijdag 24 oktober vond de Broodje knak-middag van TCH plaats. 17 kinderen in de 

leeftijd van 5 tot 11 jaar van de verschillende basisscholen uit Holten waren op het 

evenement afgekomen. De groep werd in tweeën gesplitst en onder leiding van Arjen en 

Kaj deden de kinderen leuke tennisspelletjes en -oefeningen. Iedereen deed enthousiast en 

fanatiek mee. Na een uur was het pauze en werden de broodjes knakworst uitgedeeld. Het 

smaakte de kinderen bijzonder goed. Na de pauze werden er nog enkele korte partijtjes 

gespeeld, tot half 6. Toen was het afgelopen. 

 

 Zondag 9 november Ouder kind toernooi. Weinig opkomst. Geen verslag. 

 

Conclusie is dat het op de been krijgen van de jeugdleden niet makkelijk is.  De instuifmiddagen 

zijn niet door gegaan, enkele activiteiten vonden plaats in een aangepaste vorm.  

De jeugdcommissie heeft het niet makkelijk gehad omdat zij zonder voorzitter hebben moeten 

functioneren. Rob Zwinselman kwam er achter dan het hem toch aan tijd ontbrak om echt van 

betekenis te kunnen zijn. Carolien Doornink heeft zich in de laatste maanden van het jaar ingezet 

als extra commissielid.  

 

Verslag op basis van verslagen uit nieuwsbrieven 2014, samengesteld door Kristina Odenhamn. 

 

 


