
Jaarverslag (Sport)Technische Zaken 2018 
 
 
Beleid  
TC de Weide is een sportieve en actieve tennisvereniging. Voor alle leeftijdscategorieën, 
voor recreatief en competitief tennisspel is op ons mooie park veel ruimte. De (meeste) leden 
zijn betrokken bij de club en de club organiseert diverse activiteiten voor al haar leden. Een 
kort verslag van het afgelopen jaar. 
 
 
Tennistraining 
Dit was de afgelopen 10 jaar uitbesteed aan Tennisschool Koning, De rol van onze 
tennisleraren is erg belangrijk. Het mede door de club gesubsidieerde aanbod voor 2x 
trainen in de week werpt zijn vruchten af. De jeugd beleeft meer plezier in tennis en is meer 
op de baan te zien. Ondanks dat wij met de trainers goede ervaringen hebben, hebben wij 
besloten afscheid te nemen van de organisatie Tennisschool Koning. Het gevoel wat al jaren 
heerste dat de tennisschool te ver van ons af stond werd jaar op jaar bevestigd en daarom 
hebben wij als bestuur afgelopen najaar besloten afscheid te nemen van Tennisschool 
Koning. Wij hebben wel onze trainer Raymond Meijer weten te behouden voor de club. Na 
de zomertraining van 2019 zal hij als ZZP-er de trainingen op zich gaan nemen. Over de 
invulling daarvan het komende jaar meer nieuws. 
 
 
Flextra Open 2018 
Ondanks dat we 2 banen minder in te plannen hadden in verband met de twee aangelegde 
padelbanen hebben wij toch weer een record aantal van 254 spelers weten te verwelkomen 
op ons sportpark. Het competitie voorbereidingstoernooi ,wat traditioneel gehouden wordt in 
week 13 voor de voorjaarscompetitie uit ,was weer een groot succes. Veel sportbeleving, 
lokale betrokkenheid van sponsoren en veel deelnemende spelers van diverse speelniveau’s 
van omliggende clubs zorgden voor een topevent voor 2018 van TC de Weide. De 
organisatie, onder de bezielende leiding van Vincent Martijn had de zaken weer goed voor 
elkaar. Ook het weer zat mee. Voor 2019 hopen wij op een evenaring in aantallen en 
beleving van dit toernooi. Goed voor de club en de kas. 
Geef je alvast op voor 2018, de inschrijving is al weer geopend, www.toernooi.nl. 
 
 
Open AH Offerein Drents Veteranen Kampioenschap 
De deelname, aan dit toernooi wat in de bouwvak begin augustus gehouden wordt, neemt af. 
Het speelschema en het aantal banen biedt ruimte aan meer spelers. In 2014 waren er nog 
161 deelnemers. In 2017 waren er 115 deelnemers in 2018 111 deelnemers. 
Dit unieke veteranentoernooi, voor spelers in de leeftijd van 35 jaar en ouder, biedt aan 
spelers van heinde en verre de mogelijkheid om te recreëren in het mooie Drenthe en 
daarnaast van de tennissport en diverse door de vrijwilligers georganiseerde activiteiten te 
genieten. De TC de Weide-camping is inmiddels een begrip voor vele deelnemers. Het is 
aan de huidige organisatie om dit toernooi weer nieuw leven in te blazen. De organisatie ligt 
in handen van Sandra Overbeek, Hilda Lenten, Roelina Jacobsen, Ietje Jelgerhuis en 
Gerrit Giethoorn. Deze commissie kan echter nog wel wat organisatietalent en 
ondersteuning gebruiken om het weer opnieuw op de kaart te zetten. Wie durft deze 
uitdaging aan te gaan?  
 
 
 
 
 
 

http://www.toernooi.nl/


Clubkampioenschappen Dubbel en Enkel 
Ook in 2017 zijn de clubkampioenschappen wederom gehouden, dit keer onder de leiding 
van Roy Timmermans en Thomas Dwars.  
Wel zien een kleine groei in de deelname, de cijfers afgelopen vier jaar: 
Enkelspel:2014 = 14 spelers, 2015 = 38, 2016 = 37, 2017 = 18 spelers, 2018 = 18 spelers. 
Dubbelspel:2014 = 40 spelers, 2015 = 74, 2016 = 55, 2017 = 40 spelers, 2018 = 50 spelers.  
 
Enkelclubkampioenen zijn geworden:  
Ricardo Wattimena 50+,  
Erik Jan de Vries HE7 Open,  
Dominique Slender HE Open.  
Dominique Boelen DE7 Open. 
Susan Koele DE Open. 
Dubbelclubkampioenen zijn geworden: 
Cees Hersevoort en Gert Doedens HD 55+ 
Roelina Jacobsen en Rob van Geffen GD 55+  
Wibo Hinsen en Gerry Kats HD7,  
Susan Koele en Ewout Verschuur GD Open,  
Floor Geerlings & Manon Smand DD Open,  
Andre Nieuwhof en Peter Timmermans HD Open. 
 
De aantallen deelnemers stabiliseren/ nemen toe. Ik daag een ieder uit om elkaar op te 
zoeken en te (blijven) meedoen aan deze (gratis) door de club georganiseerde 
activiteiten. Ook de dames zijn van harte welkom…… 
 
 
Competitieleiding 
Onze Verenigings Competitie Leider Jacob van  der Heide heeft afgelopen jaar de 
structuur weer goed neergezet voor de voor- en de najaarscompetities, van team opgave tot 
barbezetting en baanindeling en alles wat daar bij hoort. Ook heeft hij de teams voor het 
voorjaar 2019 al weer opgegeven bij de KNLTB. Jacob heeft aangegeven dat er gezocht 
mag worden naar een vervanger voor deze functie i.v.m. drukke werkzaamheden in de 
politiek en zijn baan bij de politie. In 2020 vervalt zijn VCL diplomering voor die tijd moeten 
wij een vervanger hebben gevonden… Omdat je als VCL een cursus moet volgen bij de 
KNLTB heeft hij aangegeven dat hij tot dat moment nog deze functie behoudt.  Heb je 
interesse in de functie van Verenigings Competitie Leider? Meld je dan aan ! 
 
 
Competitie Senioren 
Er zit weer groei in het aantal teams dat deelneemt aan de diverse voorjaars en 
najaarscompetities. Vooral op de vrijdagavond is de deelname explosief gestegen. Ook 
hebben wij een primeur voor de TC. In het najaar namen er twee competitieteams deel aan 
de PADEL competitie. Voor het voorjaar 2019 staat dit aantal al op 5 teams ! 
De KNLTB is op diverse vlakken bezig met het vernieuwen van de competities, 
doelstelling is om het aantal competitie spelende tennissers te verdubbelen van 200.000 
naar 400.000 competitiespelende tennissers, hoe? Zie www.knltb.nl en zoek op 
competitie nieuwe stijl waaronder 8&9 competities/ zomeravondcompetitie/ 
onder35competitie. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.knltb.nl/


Winter Dubbel Competitie 
 
Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag is de winterdubbel competitie in volle gang, dit 
jaar wederom met de mogelijkheid voor leden van HTC uit Hollandscheveld en van HLTC uit 
het Spaarbankbos om deel te nemen.  
Er spelen in deze winter 58 spelers ( 29 dubbels ). 3 dames dubbels, 16 heren dubbels 
en 10 gemengd dubbels. De tweede helft is al ingezet. Er zijn nu totaal 7 finale poules, 
doordat er uit de 1e ronde is gepromoveerd en gedegradeerd is het idee dat de 
sterkten nu nog beter op elkaar zijn afgestemd wat het competatieve spel zal 
bevorderen. 
 
 
Open Hoogeveense Tennisavonden 
 
De open Hoogeveense tennisavonden zijn inmiddels al weer een begrip. In de laatste editie 
is de inschrijving voor de avond in Hollandscheveld voortijdig gesloten om dat er niet meer 
deelnemers op 1 avond in te plannen zijn op de 4 Hollandscheveldse banen. Bij de collega’s 
in het Spaarbankbos is naast de 4 smashcourtbanen ook gebruik gemaakt van de gravel 
banen, deze voelde aan als hartcourt banen omdat deze stijf bevroren waren. Maar dat 
mocht de pret niet drukken. Wij staan nu op de drempel voor de derde en laatste avond in 
deze reeks. Op vrijdagavond 11 januari 2019 opent onze club haar deuren voor de spelers 
van de drie clubs en haar introducees. Ook dit beloofd weer een mooie en gezellige avond te 
worden.  
 
 
Stimulering Jeugdtennis.  
 
De investering die is gedaan door het bestuur de afgelopen jaren in Jeugdtennis werpt haar 
vruchten af, het aantal jeugdleden is daarom stabiel/groeiende. Van 85 in 2015 tot 91 in 
2016 tot 86 in 2017, nu ligt het aantal op 95 jeugdleden. De lage financiële drempel werpt 
vruchten af. Spin Off is ook te zien in toename van tennissende ouders. Tennis is een 
Familie Sport. 
 
Overall kunnen wij terugkijken op een zeer positief jaar, kleine kanttekening is wel dat het 
aantal betrokken tennisleden afneemt. Graag dan ook positief reageren als er op u beroep 
wordt gedaan om een vrijwillige taak op u te nemen. Mocht u zelf een initiatief willen 
ontplooien of ergens in willen en kunnen ondersteunen neemt u dan contact met ons 
op. Wij informeren u graag naar de mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Edgar Muller en zijn andere Jeugdcommissie leden. Zie daarvoor onze site. 
 
 
Padel 
 
Begin 2018 heeft TC de Weide een nieuwe sport in de gemeente Hoogeveen 
geïntroduceerd. Op eigen kracht heeft deze club twee spiksplinternieuwe padel banen laten 
bouwen. Mede door deze investering is het aantal leden gestabiliseerd en zelfs toegenomen.  
De banen zijn nog voor het Flextra Open 2018 (week 13) in gebruik genomen. Onze 
wethouder van Sport Erwin Slomp heeft de banen dit jaar officieel in gebruik genomen, dit 
samen met een padel clinic van onze nationale Top Padel Spelers. Ook zijn er diverse 
activiteiten met en rondom de padelbanen geweest. Zoals bijvoorbeeld Padel en Paella. Ook 
hebben wij een echte, internationaal spelende padeltrainer Brando Kamp aan ons weten te 
binden.  
In het najaar zijn er twee competitieteams van start gegaan. Het team van Thomas Dwars is 
zelfs meteen kampioen geworden. Op naar de TOP klasse dus ! Voor het voorjaar 2019 zijn 
er nu zelfs al 5 teams ingeschreven, op naar een mooi en sportief voorjaar ! 



CLAFIS OPEN DRENTS PADEL TOERNOOI 2018 
 
Van zondag 2 september tot zondag 19 september hebben wij de CLAFIS OPEN gehouden. 
Het eerste Drentse Open Padeltoernooi ooit. Wij hebben geschiedenis geschreven. Het was 
een zeer gezellig en geslaagd toernooi. Twee weken voor de aanvang moesten wij de 
inschrijving sluiten i.v.m. de planning. Je kunt op twee banen nml. minder wedstrijden 
plannen dan op onze tennisbanen. Totaal hebben 25 koppels op onze twee nieuwe Padel 
banen gestreden om met de eer van de titel Drents Padelkampioen naar huis te mogen 
gaan. Voor 2019 hopen wij op nog meer deelname, dit mede door slimmer en nog beter te 
plannen. 
De Clafis Open Drents Padel Kampioenen van afgelopen jaar: 
Peter Timmermans en Esther Timmermans 
Dorine van Gulik en Sanne Termaat 
Pim Holthof en Rik van der Weide 
.  
 
 
Veel tennis- en padelplezier het komende jaar ! 
 
Jack Schaart 
Bestuurslid Technische Zaken 
E jack.schaart@ziggo.nl 
T 06-83327807 
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