jaargang 21 ,

nummer 1
januari 2019

Van de voorzitter
Alweer de eerste nieuwsbrief van 2019.
Binnenkort is de algemene ledenvergadering. Let op de communicatie daarover en
noteer alvast in je agenda.
Wim Kluin heeft afscheid genomen van de vereniging, de vrijdagmorgen toss groep
heeft hem uitgebreid in het zonnetje gezet. De werkzaamheden van Wim zijn overgenomen door Geert van der Donk.
Ook Geert Brouwer stopt met zijn functie als gebouwbeheerder. De taken van Geert Brouwer zijn ook overgenomen
door Geert van der Donk. Geert is als nieuwe groundsman en gebouwbeheerder al geruime tijd aan het meedraaien
geweest om de kneepjes te leren.
Het wordt een spannend jaar zowel op financieel gebied, in verband met de gemeentelijke belastingen, als op andere gebieden. De activiteiten rondom onze nieuwe trainer Jetse en zaken als
zomertennis dienen nu vaste grond te krijgen binnen de vereniging.
Nieuw is de in gebruikname van de KNLTB Club app, maar ook regelingen omtrent kantinediensten en de toegang tot het verenigingsgebouw worden gewijzigd. Daarover later meer.
Vorig jaar oktober zijn 2 van onze 4 beveiligingscamera’s vernield. Op grond van de beelden van
de camera’s is de identiteit van de daders (2 kinderen) achterhaald. De politie is bezig met de aangifte die door de vereniging is gedaan.
In het voorjaar kan het voorkomen dat een team van TV Goutum hun competitiewedstrijd op ons terrein speelt. Dit is in
goed overleg geregeld en we heten hen van harte welkom.
Ik wens iedereen veel tennisplezier, op de baan en daarnaast.
Ed Baakman

Jaarlijkse Algemene LedenVergadering
Deze zal worden gehouden op dinsdag 5 maart 2019 in het clubgebouw.
De vergadering begint om 20.00 uur.
Hierbij nodigen wij u uit de vergadering bij te wonen.
Agenda volgt nog via de mail.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

Info-avond aanvoerders Competitie-teams 2019
Woensdag 27 maart a.s. van 19.00 - 21.00 uur
De aanvoerders van de diverse teams kunnen de competitieformulieren en ballen ophalen in de kantine.
Competitieleiding T.V. Stiens

Tosstoernooi van de Dinsdag- en Vrijdagochtendtoss
Dit toernooi wordt gehouden op 8 maart a.s.
Zet deze datum vast in uw agenda!!!
Inschrijfformulier hangt eind februari in de hal van de kantine.
Organisatoren Bob en Margot

Copy voor de volgende Nieuwsbrief uiterlijk 9 april mailen naar
margot.57@live.nl
De eerstvolgende Nieuwsbrief verschijnt rond 17 april

Afscheid van Geert Brouwer en Wim Kluin.
Vrijdag 28 december 2018 hebben we Geert en Wim vaarwel gezegd. Geert werd in 2006 aangesteld als
Parkbeheerder en Wim kwam 14 april 2008 als Groundsman onze 8 banen verzorgen.
Natuurlijk waren ze er voor de gehele tennisvereniging, maar ze hebben een
speciaal plekje veroverd tijdens de tossmorgens op dinsdag en vrijdag en daarom
wilden we hen niet met stille trom laten vertrekken.
Beide mannen zijn dikke vrienden geworden en dat resulteerde in teamwork zoals
je alleen van vrienden kunt verwachten. Samen hebben ze voor een geweldig
tennispark gezorgd. Om een paar dingen te noemen: gordijnen langs de hekken
zodat we in de luwte kunnen spelen. Steigerpalen onder aan het gaas, zodat de
ballen er niet meer onderdoor gaan. Drainage open houden met zo nu en dan
flink wat graafwerk. En nog veel meer dingen die vaak niemand opmerkt, omdat
het zo gewoon is dat alles er piekfijn uitziet. Maar het komt niet vanzelf.
De mannen zijn dan ook even flink in het zonnetje gezet en we wensen hun nog
veel gezonde en gelukkige jaren. Nogmaals heel hartelijk dank voor de zorgvuldigheid waarmee jullie het park hebben verzorgd en de sfeer hebben verhoogd.
We zullen jullie missen.
Namens de dinsdag en Vrijdagmorgen Toss.
Nanne.

Even kennis maken............!
Hallo ik ben Geert van der Donk en ben jullie nieuwe baan onderhoudsman, en tijdelijk ook parkbeheerder, zeg maar,
de nieuwe Wim Kluin en Geert Brouwer in een.
Zoals sommigen al hebben opgemerkt aan mijn accent, mijn wieg stond niet in Friesland, maar in Boven-Leeuwen in
West Maas en Waal. Hier kwam ik op 18 jarige leeftijd voor het eerst in aanraking met het clubtennis. In ons dorp werd
een tennisclub Bolete genaamd opgericht en omdat ik al vanaf mijn dertiende fanatiek tafeltenniste had ik al een aardige voorsprong qua balgevoel en inzicht in het spelletje ten opzichte van de meeste clubgenoten. Ik werd ook tot mijn
eigen verbazing gelijk de eerste clubkampioen. In dat jaar meldde ik me ook aan voor de technische commissie en
hielp mee met de aanleg van de verlichting voor ons nieuwe park en het maken van de afrastering voor de oefenkooi.
Een paar jaar later begon de gemeente met het privatiseren van sportparken en
gingen we het onderhoud van de toen nog gravelbanen zelf doen en volgde ik
samen met een drietal andere leden een cursus groot onderhoud voor gravelbanen bij de KNLTB. waarin alle aspecten van schoonmaken, egaliseren, aanvullen,
walsen belijning etc. aan bod kwamen. Later zijn we overgegaan op kunstgrasbanen, zodat we het hele jaar door konden tennissen.
Na mijn opleiding elektronica op de MTS heb ik 17 jaar voor Digital gewerkt in de
reparatie van mainframe computers. In 2000 heb ik mijn vrouw Gerdi leren kennen op een skivakantie in Oostenrijk en in 2002 ben ik naar Friesland verhuisd.
Sinds 2003 wonen we in het “dieve Hûske ook wel inbrekkers Hûske of nog erger
Moardenears Hûske aan de Skrédyk 2 te Britsum.
In Friesland heb ik nooit meer een steady baan kunnen vinden en heb o.a. 4 jaar
gazons gemaaid, ben ik 2 jaar brugwachter geweest in Wergea en heb ik het
laatste jaar veel hovenierswerk gedaan.
Begin 2018 is bij mij de ziekte van Parkinson geconstateerd, waardoor ik genoodzaakt ben om het wat rustiger aan te doen. Dus toen tijdens de afgelopen jaarvergadering van TV Stiens werd gemeld, dat men op zoek was naar een nieuwe
onderhoudsman voor de tennisbanen, heb ik me direct gemeld. Ed vertelde me
dat ik maar eens mee moest lopen met Wim Kluin en Geert Brouwer om te kijken
of het iets voor me was. Ik heb het afgelopen jaar veel met Wim en Geert meegelopen om een goede indruk te krijgen van alle werkzaamheden, die variëren van
banen vegen, schoonblazen, heggen en struiken knippen, onkruid wieden, bomen
snoeien, de gravelbanen in het voorjaar speelklaar maken, die de kantine schoonmaakt, en ik wil hen dan ook bedanken voor de tijd en aandacht, die ze in me
gestoken hebben.
Per 1 januari ben ik begonnen als onderhoudsman en de eerste indrukken zijn heel positief, Ik kan alles in mijn eigen
tempo doen, en ik hoop deze parttime baan nog lang te kunnen uitoefenen.
Als mensen klachten hebben of iets mede willen delen omtrent het tennispark, dan kunt u mij bereiken op
tel: 06 44552616.
Tot ziens op de club!

Verslag Nico&Aeltsje Nieuwjaarstoernooi 5 jan. 2019
Het was weer een gezellig toernooi dit jaar, dat werd gesponsord door onze warme bakker Nico en Aeltsje. Bij aanvang kregen we koffie of thee met heerlijke kleine oliebollen, appelflappen en bollen uit hun bakkerij (altijd lekker).
De pasjes werden willekeurig op de borden geplaatst, zodat je soms ook met mensen speelde, die je bijna niet
kende en waarvan je dus ook niet wist hoe sterk ze zijn. Maar er werden leuke wedstrijden gespeeld. Het weer
werkte mee, zodat iedereen 3 wedstrijden kon spelen van 40 minuten.
Er deden meer mensen mee dan er banen beschikbaar waren, dus de mensen die niet speelden konden gezellig
bijpraten in de kantine of anderen aanmoedigen.
Na het tellen van de wedstrijden en games door Kitty werden de prijzen uitgereikt door Nico en Aeltsje zelf. Bij de
nazit werd de clubkas nog gespekt door de vele drankjes die werden genuttigd en daarbij waren weer lekkere hapjes van de bakker, zoals stokbrood met wat lekkers erop en warme stukjes pizza. Ook had Nico nog een hele grote
glazen pot met kerstchocola meegenomen. Alles moet op zei Nico en anders neem je maar een graai mee in je
broekzak, maar niet mee in de wasmachine doen. Er werd flink van gesnoept, maar of het op is gegaan weet ik niet.
Nico en Aeltsje, bedankt voor het gezellige toernooi. Mede door jullie betrokkenheid en het meetennissen van Nico
is de sfeer altijd heel goed.
Bedankt en tot volgend jaar.
Truus
Prijswinnaars: Dames
Heren
1. Kitty Mulder
1. Jan Admiraal
2. Karin Kooistra
2. Alex Vellinga
3. Janneke Bakker
3. Johannes Bijlsma

Hoofdprijswinnaar isTruus Roelofsma die de bakkerskar dit jaar mee naar huis mag nemen.

COMPETITIETEAMS VOORJAAR 2019

In het onderstaande overzicht van de teams zijn de aanvoerders onderstreept. Zij kunnen op woensdag 27
maart a.s. van 19.00 - 21.00 uur hun competitieprogramma, wedstrijdformulieren en ballen afhalen.

Speeldata KNLTB Voorjaarscompetitie 2019
(zie elders in deze Nieuwsbrief)
Dinsdagmiddag Dames 1

Dinsdagmiddag Dames 2

Dinsdagavond Dames 1

Dinsdagavond Dames 2

Tineke Rosema
Titia Siebenga
Margot Lugtenborg
Tet Bikowski

Marie Fontein
Ineke Nicolai
Fetsje de Boer
Lieuwkje Bijlsma
Janneke Bakker
Joke Bakker

Sjoukje Seepma
Berber Bierma
Greet van Dijk-Snijder
Janette Veenstra

Carin Akse
Annetta Brouwer
Tjitske Damstra
Gepke Jaarsma

Woensdag Heren 35+ 1

Woensdag Heren 35+ 2

Donderdag Heren 50+ 1

Donderdag Heren 50+ 2

Eelke van der Wagen
Hans Dijkstra
Herman de Vries
Willem Scholten

Nico Kooistra
Harke Miedema
Anne van Straten
Nico Woudwijk

Sierk de Jong
Onno van der Molen
Tom Kramer
Gerrit de Haan

Johan Jousma
Jan Admiraal
Alberto Nieman
Jan Butselaar
Lute Spandaw

Donderdag 8&9-Tennis 17+

Vrijdag Gemengd 1

Vrijdag Gemengd 2

Vrijdag Gemengd 3

Irma Duinstra
Hendrika Aartsma
Lotte Trap
Gerbrich Faber

Tineke van der Heide
Patricia Butin Bik
Sandra Schoonhoven
Remko van der Heide
Sytse van der Heide
Willem Scholten

Antje Tack
Mirjam Tolsma
Robert Ritzema
Jelte Schreurs
Mark van der Heide

Paulien Langerak
Martina Onderstijn
Ed Baakman
Wally Francis

Zaterdag Gemengd 1

Zondag Groen 1

Reserve-spelers

Lucie v.d. Horst
Joke Bakker
Martine de Jong
Alex van der Horst
Anton Spindelaar
André van Dijk

Floyd Moed
Milton Bakker
Emma van Dijk
Jarno Dijkstra
Jildert Venema
Emma van der Meer

Karin Kooistra
Danielle van der Vijver

Toelichting teamindeling Voorjaarscompetitie 2019
Voorgaande jaren had T.V. Stiens bij het inschrijven van de teams “ploegrechten” om bepaalde teams in dezelfde
klasse in te schrijven als de klasse waarin zij het voorgaande jaar ook hadden gespeeld (mits het team niet gedegradeerd of gepromoveerd was).
Dit jaar heeft de KNLTB dit beleid eenmalig overboord gegooid (zie toelichting hieronder).
Dit kan betekenen dat bepaalde teams in een hogere of lagere klasse worden ingedeeld als dat zij gewend waren.
Ook promotieverzoeken naar een hogere klasse is dit jaar niet mogelijk.
Omdat er een eenmalige teamopgave moet worden gedaan, is er voor elk team een opgave gedaan van de 4 sterkste
spelers, zodat er in ieder geval zo sterk mogelijk is ingeschreven.

Toelichting KNLTB:
Als gevolg van de harmonisatie van de competitievormen zijn de ploegrechten van districts-/ regiocompetities komen
te vervallen. Dit betekent dat er voor alle competitiesoorten (m.u.v. 8&9 Tennis) van maandag tot en met zaterdag
voor ieder team eenmalig een ploegopgave gedaan moet worden. De teams worden ingeschreven in een open klasse.
Dit stelt de KNLTB in staat om een ideale piramide van klassen samen te stellen. Daarna zulle jaarlijks de ploegrechten weer gelden.
Alle competitieteams voor zowel de senioren (incl. 8&9 Tennis) als voor de jeugd (geel en groen) worden ingeschreven één competitie, genaamd: KNLTB voorjaar 2019
In de voormalige landelijke zondagcompetitie blijven de ploegrechten gehandhaafd.

Speeldata voorjaarscompetitie 2019

Inhaaldagen

Wk 14

Wk 15

Wk 16

Wk 17

Wk 18

Wk 19

Wk 20

Wk 21

Wk 22

Ma.

-

8/4

15/4

22/4

-

6/5

13/5

20/5

27/5

Di.

-

9/4

16/4

23/4

-

7/5

14/5

21/5

28/5

Wo.

-

10/4

17/4

24/4

-

8/5

15/5

22/5

29/5

Do.

-

11/4

18/4

25/4

-

9/5

16/5

23/5

-

Vr.

-

12/4

19/4

26/4

-

10/5

17/5

24/5

Za.

6/4

13/4

20/4

-

-

11/5

18/5

Zo.

7/4

14/4

22/4*

-

-

12/5

19/5

Wk 23 Wk 17 Wk 18 Wk 22 Wk 23 Wk 24
-

29/4

30/5

3/6

-

30/4

30/5

4/6

-

1/5

30/5

5/6

6/6

2/5

30/5

-

31/5

-

3/5

30/5

7/6

25/5

1/6

-

27/4

4/5

30/5

8/6

26/5

2/6

-

28/4

5/5

30/5

-

* 22 april valt op een maandag (2e paasdag) en wordt reglementair gezien als de zondag van week 16.

Schoolvakanties 2019:
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie

16 februari t/m 24 februari (Noord)
27 april t/m 5 mei (Noord/Midden/Zuid)
13 juli t/m 25 augustus (Noord)
19 oktober t/m 27 oktober (Noord/Midden)
21 december 2019 t/m 5 januari 2020 (Noord/Midden/Zuid)

Feestdagen 2019:
Goede vrijdag
Pasen
Koningsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Kerst
Oudejaarsdag

vrijdag 19 april
zondag 21 april + maandag 22 april
zaterdag 27 april
zaterdag 4 mei
zondag 5 mei
donderdag 30 mei
zondag 9 juni + maandag 10 juni
woensdag 25 december + donderdag 26 december
dinsdag 31 december

De mannenhoek bij het Nico&Aeltsje toernooi

13/6

10/6

Colofon
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Tennisvereniging Stiens
Bestuur
voorzitter
penningmeester
secretaris
algemeen lid bestuur
commissie Sport
commissie Ontspanning
algemeen/jeugd
algemeen lid
contactpersoon
sponsorzaken
ledenadministratie

Contactpersonen Jeugd

Telefoon
Ed Baakman
06-36137656
Eelke van der Wagen
058-8431971
E-mail: penningmeester@tvstiens.nl
Hetty Andringa
058-2573676
E-mail: secretariaat@tvstiens.nl
Carin Akse
06-25284010
André van Dijk
058-2573320
Kitty Mulder
058-2572477
Lucie van der Horst
058-2575633
vacant
Ed Baakman
06-36137656
Carin Akse
06-25284010
E-mail: administratie@tvstiens.nl
Lucie van der Horst
André van Dijk
E-mail: jeugd@tvstiens.nl

058-2575633
058-2573320

Verenigings Competitie Leider
Dinsdag / woensdag /
donderdag en zaterdag
zondag en jeugdteams

Roelof Keizer
058-2573368
Willem Scholten
058-8441368
E-mail: competitie@tvstiens.nl

Parkbeheer/Groundsman

Geert van der Donk

Tennislessen

Jetse Jongsma
06-34447037
Emiel: jetse@tvstiens.nl
Email: tennisles@tvstiens.nl

Redactie nieuwsbrief

Jacq Wegman
058-2573176
E-mail: redactie@tvstiens.nl
Margot Lugtenborg
058-8439483
E-mail: margot.57@live.nl

Kantine

06-44552616

058-2571511

