
Jaarverslag tennisclub de Wispel   2018 - 2019. 

Op5 november 2018 vond samen met de badmintonclub de jaarvergadering plaats inús 
Doarpshûs. 

Het afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest, het eerste deel heeft vrijwel geheel in het 
teken gestaan van de renovatie van de tennisbanen. Met de daar voor ingestelde 
werkgroep, steun vanuit de s.v. Wispolia, zelfwerkzaamheid van de leden en met hulp van 
diverse mensen uit allerlei geledingen is het uiteindelijk gelukt om de aanleg van de nieuwe 
tennisbanen en de omgeving te realiseren.  Er ontstond o.a. vertraging door foutieve aanleg 
van de banen t.o.v. de lichtmasten.  Begin april kon het seizoen gelukkig starten op de 
nieuwe banen. 

Het bestuur vond versterking en werd voor eerst aangevuld met Arjen Post, Houkje van 
Randen en Mirrian Otten.   

Deze groep kwam maandelijks bij elkaar of vaker als het nodig was. Er werd een 
ledenwerfactie gehouden onder m.n. oud-leden en in april en mei vonden er een aantal 
instuiven plaats voor volwassenen. Eind mei vond de opening plaats, dit in gezamenlijkheid 
met de s.v. Wispolia vanwege het vieren van de opening van het voetbalveld voor de jeugd 
en de renovatie van het trainingsveld. Naast de diverse activiteiten werden er op die dag 
clinics gegeven voor jeugd en volwassenen. 

Tennislessen 

De tennislessen voor de senioren werden verzorgd door Jelte H. Postma,De dames- en 
herengroep waren eerst apart maar zijn in tweede instantie samengevoegd. Er was een serie 
lessen voor en na de grote vakantie. Voor de jeugd waren er dit seizoen nog geen lessen. 

Activiteiten: 

Gedurende de wintermaanden kon er weer vierkeer worden getennist in de tennishal in 
Drachten, dit werd georganiseerd in samenwerking met de verenigingen van Nij Beets, 
Rottevalle en Tijnje. De belangstelling was wisselend maar over het algemeen goed. 

De gebruikelijke activiteiten zoals de (dorpen-)toernooien, voor de senioren hebben plaats 
gevonden in mei, juni, juli en september.  

In juni /juli werden er drie instuiven gehouden voor de jeugd.  Dit kreeg een vervolg met 2 
clinics op de basisschool met aansluitend de mogelijkheid om lessen te volgen bij onze club.  
Deze clinics en lessen worden verzorgd door Paul Plantinga.  

 

 



Competitie 

Het is tot nu toe nog niet gelukt om een of meer teams te vormen om deel te nemen aan de 
competitie van de KNLTB.  Hiervoor is de animo tot op heden onvoldoende.We zijn ons aan 
het oriënteren op alternatieve mogelijkheden. 

Ledenbestand 

In het voorjaar is er een ledenwerfactie gehouden, dit heeft een aantal nieuwe leden 
opgeleverd.  

Commissies/ werkgroepen 

Werkgroep vervanging tennisbanen: deze bestond uit het bestuur aangevuld met een 
aantal leden: Houkje van Randen, Henk Hofstra, Theo Dijkhuis, Arjen Post. Deze groep is na 
afloop van de renovatie opgeheven. 

Werkgroep onderhoud banen en omgeving 

Deze bestaat uit Theo Dijkhuis en Wikje Galema.  Pieter de Jong is op afroep beschikbaar 
voor technische klussen. 

Tot slot willen we iedereen bedanken die in het afgelopen bijzondere jaar actief is geweest 
en natuurlijk ook alle vrijwilligers die op een of andere manier hebben meegeholpen.  

Hetbestuur van TC de Wispel,  


