
Jaarverslag Ter Spille 2019 
 
Bestuurlijke ontwikkelingen 
Het bestuur bestond 1 januari 2019 uit Antoine Jagers (voorzitter), Frits Haak 
(penningmeester), Sander Klos (secretaris), Arie Pronk (vz. toernooicommissie), Mark Gerfen 
(vz. technische commissie) en Corinne van Zaaijen (kantinecommissie).   
De jeugdcommissie was nog vacant en activiteiten worden naar behoefte opgepakt. Daarover 
volgt in januari 2020 een gesprek met de ouders. 
Anne Marie Jagers verving tijdelijk sitebeheerder Rob van der Werf. 
 
Nieuwe ontwikkelingen 
Het bestuur vergaderde periodiek in het bijzijn van baancommissaris Martin Jacobs en de 
sponsorcommissie met onder anderen Jan ter Veer en Barry de Haas. Het voornemen vaker 
contact te zoeken met deelgroepen in de vereniging (commissies, leeftijdsgroepen) en externe 
partners als andere tennisverenigingen, scholen en de gemeente kreeg nog geen invulling. Wel 
blijft er met het oog op activiteiten met bewoners van Overkempe contact met Marijke Bos 
(gemeente). 
Andere agendapunten voor het bestuur waren een ontwikkelproject met steun van de 
Rabobank om te groeien van de huidige ruim 160 naar 200 à 210 leden en een meer open club 
te worden. Daardoor stonden we dit jaar voor het eerst met een stand op de jaarmarkt in 
september, lag meer nadruk op zomer- en winterlidmaatschap. Scholen benaderen met een 
‘feestje’ voor bepaalde groepen en uitreiking van een flyer wanneer kinderen hun 
zwemdiploma halen (‘dan is er weer tijd voor een andere sport’) zitten nog in de pijplijn. 
Tevens lopen contacten met het Sportplatform in Olst over hoe verenigingen 
toekomstbestendiger te maken.  
Voor de investeringen in na uitstel van ledverlichting een actielijst gemaakt, gekoppeld aan 
het vijfjarenplan (zie ook onder sponsorcommissie). 
De KNLTB-regio heeft plaatsgemaakt voor een cluster, maar de eerste vergadering daarvan 
werd afgeblazen wegens gebrek aan opkomst9wij waren er wel). De clusters bestaan uit tien à 
vijftien verenigingen, die elkaar een- of tweemaal per jaar ontmoeten om gezamenlijke zaken 
te regelen en ervaringen te delen. 
 
Van de trainer 
Trainer Clemens Tenniglo ging door met het enthousiasmeren van leden voor de technische 
en tactische kant van het tennis. 
Het aantal jeugdleden groeide met een flink aantal, blijvende, nieuwe leden en gelukkig vielen 
er weinig af. Waardoor we per saldo hoger zitten dan de afgelopen jaren. 
Ook dit jaar gaf hij de jeugd les vanuit de Tenniskids-methode. In deze lesmethode wordt 
gespeeld op drie groottes van banen. Beginners spelen in ‘Rood’ op een baantje ter grootte 
van twee servicevakken met een grotere en zachtere rode bal. Met zo’n bal kunnen kinderen 
van 5 tot 8 jaar al snel een rally spelen. Als ze dat aardig lukt, dan gaan ze over in ‘Oranje’. 
Hier wordt gespeeld op een kwartbaan, wat inhoudt dat de baseline (achterlijn) midden tussen 
de bestaande service- en baseline in komt te liggen. Er wordt dan gespeeld met een oranje bal, 
die net zo groot is als een normale tennisbal, maar nog wel iets zachter is. Daarna komt 
‘Groen’. Dit spelen we op de hele baan met groene ballen, die nog maar weinig verschillen 
van de normale bal. Oudere jeugd en senioren spelen in ‘Geel’. Dit is zoals wij allemaal 
tennissen. 
De trainer kreeg ondersteuning van enkele ouders, die ook in het nieuwe seizoen gaan helpen 
bij evenementen voor de jeugd. 



De uren van de jeugd zijn nog steeds verdeeld over vijf groepen, maar qua aantal zijn ze wel 
flink gegroeid. Op dit moment zijn er groepen Rood, Oranje en Groen en twee groepen in 
Geel.  
De oudste lesgroep speelde competitie op zaterdagochtend en op zondag deden teams voor 
Oranje en Rood dat. In het najaar werd een Groen team van ons ook nog kampioen. Mooi om 
te zien dat wat er allemaal is ingestopt aan vaardigheden, er ook uitkomt in wedstrijden. Voor 
het komende seizoen komen er nog meer teams. Nog meer kinderen enthousiast maken voor 
tennis kan onder meer door instuifdagen en schooltennis. 
Bij de senioren waren er ook enkele serieuze groepen die kennismaakten met de sport. Dit 
waren beginners die via de vereniging een aantal proeflessen kregen. 
Succesvol was ook de spoedcursus met aandacht voor slagen die om verbetering vragen. 
Bijna iedereen reageerde met de opmerking: ‘Ik had nooit verwacht dat ik nog zo’n goede 
backhand kon spelen.’ Zo verbeterden basisslagen als forehand, backhand, service en volley. 
 
Kantinecommissie 
De kantinecommissie bestaat gelukkig weer uit drie personen en wel Celien Haak, Gordy 
Köllmann en Corinne van Zaaijen. Gordy is de gelederen in 2019 komen versterken. Corinne 
blijft voorlopig voorzitter en Celien regelt de voorraden, bestellingen en andere praktische 
zaken. Gordy woont namens de commissie de bestuursvergaderingen bij.   
We zijn genoodzaakt de prijzen van de consumpties in 2020 aan te passen aan 
prijsverhogingen. De omzet stagneerde afgelopen jaar. 
Er is een pinapparaat aangeschaft, dat vanaf maart kan worden gebruikt. Het pinapparaat - 
met gebruiksaanwijzing - ligt in de bovenste la achter de bar en de oplader staat bij de 
telefoon. 
De bardiensten zijn redelijk verlopen. Het blijft moeilijk het iedereen naar de zin te maken. 
Streven blijft iedereen maximaal driemaal per jaar in te plannen. Bardiensten overdag en/of 
op doordeweekse dagen inplannen is vrijwel onmogelijk. 
Begin 2020 mailen we een opgavelijst voor de bardiensten 2020. Papieren exemplaren liggen 
op de ALV op 11 februari. 
Voor de duidelijkheid wordt een nieuwe Instructie bardienst opgehangen in de kantine. 
De EHBO-koffer blijft hangen onder het planbord voor de banen. 
Er zijn meer jeugdleden: ze zijn enthousiast aan het lessen en competitiespelen, dus werden de 
nodige glazen limonade geschonken en pannenkoeken gebakken.  
Ook ruim twintig bewoners van Overkempe hadden weer een fijne tennisochtend (met 
lekkers) op ons park onder leiding van trainer Clemens en met hulp van wat oudere spelers. 
Op de scholendag maakten ruim veertig basisscholieren kennis met tennis. 
Tijdens de competities en toernooien blijven we versnaperingen serveren.  
De BBQ aan het eind van de voorjaarscompetitie ging afgelopen jaar niet door. Er was te 
weinig animo, mede door de vele feesten en partijen in de omgeving in juni. Maar het 
initiatief van het damesteam (Pauline, Anne Marie, Miranda, Mariet, Karin en Simone) voor 
een feest op 1 november verliep perfect. Een gezellig feest met alles erop en eraan.  Groot 
succes. De dames hebben het stokje voor 2020 overgedragen aan Martin Hafkamp en Frits 
Haak. 
 
Alcoholvergunning  
De gemeente handhaaft het wettelijk verplichte alcoholbeleid. Tot 18 jaar geen alcohol! 
Controles kunnen de komende jaren tot hoge boetes en intrekking van vergunningen leiden. 
Onze vereniging heeft een vergunning voor zwak alcoholische dranken. Om die te behouden 
moet van zoveel mogelijk leden een instructie verantwoord alcohol schenken aanwezig zijn.  
Om zoveel mogelijk aan onze verplichtingen te voldoen, verzoeken we nogmaals: 



1 als u die bezit, ons een afschrift van uw Verklaring Sociale Hygiëne te verstrekken of 
2 online de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) te volgen en ons een 
afschrift van het behaalde certificaat te verstrekken. 
Deze instructie bestaat uit een informatiefilmpje en twintig vragen, waarvan er zestien goed 
moeten zijn beantwoord. Het is niet moeilijk en een kleine moeite om onze drankvergunning 
te behouden. De instructie is te volgen via de website www.nocnsf.nl/IVA.  
 
Technische commissie 
Afgelopen jaar verliet Antoine Jagers de TC om de rol van voorzitter op zich te nemen. 
Daardoor bleef Mark Gerfen alleen over. Graag zou hij minimaal één persoon erbij willen. 
Wie lijkt dit een leuke taak of voelt zich geroepen te helpen?  
Afgelopen seizoen waren voor- en najaarscompetitie goed bezet. In het voorjaar deden zeven 
heren-, drie damesteams en één jeugdteam mee. Op de vrijdag hadden we weer volle 
bezetting met zes teams! Hier waren de avonden weer gezellig tot in de kleine uurtjes. Van de 
vrijdagteams werd Heren 1 35+ kampioen. Heren 2 haalde het op één punt na net niet, maar 
heeft wellicht komend jaar iets meer succes. 
Op zaterdag zijn twee teams kampioen geworden. Ons jeugdteam vierde dat door met het 
team gezellig uit eten te gaan. Heren 1 17+ kwam na een jaar weer terug door overtuigend 
kampioen te worden zonder een wedstrijd te verliezen. 
Ook dit najaar deden we met vier teams mee op de vrijdagavond, wat ook weer erg gezellig 
was. Helaas werd in de najaarscompetitie geen team kampioen. 
 
Toernooicommissie 
De toernooicommissie bestond afgelopen jaar uit voorzitter Arie Pronk, tevens bestuurslid, 
Hannie Tabor en Iwan. Om het werk, vooral tijdens evenementen, over meer personen te 
kunnen verdelen zoekt de toernooicommissie nog versterking. 
De wintercompetitie ging afgelopen keer niet door wegens te weinig deelname. Voor 2019-
2020 is wel weer een wintercompetitie opgezet. 
De clubkampioenschappen werden in 2019 weer in drie blokken georganiseerd. De dubbels 
zijn bij wijze van proef in een weekend (vrijdag t/m zondag) gespeeld. De deelname hieraan 
was met 20 personen lager dan in 2018. 
De enkels, 27 deelnemers, en de mix, 28 deelnemers, werden weer op traditionele wijze 
georganiseerd. Aan de mix deden zes spelers meer mee dan in 2018. We hopen zo de 
opgaande lijn weer te hebben opgepakt. De deelname van de dames was ook dit jaar weer 
matig. 
Om deelname te bevorderen overwegen we in 2020 de toernooien over bijvoorbeeld 
anderhalve week te plannen, zodat rustdagen de fysieke belasting kunnen verminderen. 
 
Clubkampioenen 
Dubbels 
HD 6: 1. Mark Gerfen / Henk Willems; 2. Bart Gerfen / Marcel Overmars  
HD 8: 1. Frits Haak / Bert van Herp; 2. Henk van Dieren / Arie Pronk 
  
Gemengd dubbel 
MIX 6: 1. Gerdien Nijkamp / Iwan; 2. Karin Veldhuizen / Marcel Overmars 
MIX 7: 1. Hester Hubbeling / Hans Busser; 2. Celien Haak / Bert van Herp 
MIX 8: 1. “Sandra” Klos / Hans Hippe; 2. Hillie van Dreven / Gosse Jongstra 
  
Enkels 
HE 6: 1. Jeroen Wuestman (clubkampioen); 2. Jeroen Exoo 



HE 7: 1. Justin Hendriks; 2. Michiel Samson  
HE 8: 1. Ronald Kappert; 2. Tom Karthaus 
DE 7: 1. Willy van Vreden (clubkampioene); 2. Celien Haak 
 
Sponsorcommissie 
De commissie bestaat uit Jan ter Veer, Barry de Haas, Eelco Bruggeman en Gerard Bourgonje. 
De toetreding van Eelco Bruggeman en Gerard Bourgonje had het nodige effect op de 
sponsoring. 
Wat betreft netsponsoren zoekt de commissie nog naar een invulling hiervan, er is in elk geval 
nog ruimte voor één netsponsor 
Van de bordsponsoren hebben er twee bedankt. Eén van hen is wel vriend gebleven. De 
commissie zoekt twee vervangende bordsponsoren. 
Waarschijnlijk wordt Intersport Bols Teamsport Raalte een nieuwe partner. Het sponsort in de 
vorm van een reclamebord en biedt daarnaast voordelen voor leden van Ter Spille. Zodra de 
sponsoring definitief is, melden we dit.  
De Vrienden van Ter Spille groeiden met zestien nieuwe vrienden, van wie er één na 
wisseling van eigenaar weer heeft bedankt.  Die nieuwe vrienden zijn Image Sign Wijhe, 
Michel Boschman Dienstverlening, Bakkerij Jolink, Brummel Woninginrichting, Frajer 
Bouw, G. Jansma Versgroothandel, Kappert Tuinaanleg, Kwekerij Overmars, L & K 
Montage, Nobach Schoenen & Podologie, Nouk & Lies Mode, Popschool Olst-Wijhe, 
Ripperda Tweewielers, Tuincentrum Hollegien, WELcreaties en Haar & Beauty Huys. 


