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Bestuur en commissies 

De huidige samenstelling van het bestuur en de commissies is te vinden op 

www.boskranne.nl onder de kop Informatie; bestuur & commissies. Daar zijn 

ook de mailadressen van de verschillende commissies te vinden. 

Mailen met het bestuur kan via: info@boskranne.nl 

 

lidmaatschap 
Alle informatie over het lidmaatschap van de tennisvereniging, zoals bijvoor-

beeld kosten en aanmelding als lid zijn te vinden op onze website. De site is 

altijd up to date. Voor leden van omliggende verenigingen die in de winter bui-

ten door willen spelen is het mogelijk om winterlid bij onze vereniging te wor-

den. Info over dit winterlidmaatschap vind je ook op de website. 

TV Boskranne organiseert ieder jaar een ledenactie om extra inkomsten voor 

de jeugd binnen te halen. Van alle leden wordt verwacht dat ze ieder jaar aan 

deze actie meedoen. Van de opbrengst kunnen we als vereniging weer mooie 

zaken realiseren!  

Het opzeggen van het lidmaatschap van de tennisvereniging dient voor 1 de-

cember van het lopende kalenderjaar schriftelijk te worden doorgegeven aan 

de ledenadministratie. Opzeggingen die na deze datum binnenkomen worden 

in behandeling genomen voor het seizoen daarop. Voor adreswijzigingen, aan- 

en afmeldingen kun je contact opnemen via de  

ledenadministratie@boskranne.nl  
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De jeugdcommissie 
De jeugdcommissie werkt samen met de activiteitencommissie en bestaat op 
dit moment uit een enthousiast team, dat met veel enthousiasme en kennis te 
werk gaat. De jeugdcommissie wil de groei van het aantal jeugdleden stimule-
ren en organiseert dan ook verschillende toernooien en evenementen voor de 
jeugd binnen de vereniging. Zij houdt u op de hoogte van alles wat er binnen de 
jeugdafdeling gebeurt. Als u technische vragen kunt u bij de tennisleraar te-
recht. Met andere vragen kunt u één van de commissieleden aanspreken. 
Bij jeugdactiviteiten is altijd veel te organiseren en ook tijdens de activiteiten is 
altijd wel hulp nodig. Wilt u helpen of lijkt het u leuk om plaats te nemen in de 
jeugdcommissie? Laat het even weten. Tenniservaring is niet noodzakelijk om 
mee te helpen onze jeugd met plezier te laten tennissen!! 
 
De taken van de jeugdcommissie bestaan uit: 

 Het stimuleren van de jeugdleden om mee te doen met het  
        clubgebeuren en het tennissen in competitie en toernooien buiten  
           de vereniging. 
 Samenwerken met de trainer m.b.t. competities, toernooien,  
        wedstrijden etc. 
 Het organiseren van alle evenementen, tennis extra, competitie,      

jeugdinstuif, toernooien, etc. 
 Het vertegenwoordigen van de jeugd tijdens de  
         bestuursvergaderingen. 

 
Op de website staat vermeld wie van de jeugdcommissie– en activiteitencom-
missieleden welke taken voor zijn/haar rekening neemt, zodat het duidelijk is 
met wie u contact op moet nemen mocht u vragen hebben. 
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Do’s and don’ts 
 

 Wees zuinig op ons tennispark. Klim niet in de hekken of op het dak 

    van de dug-out. 

 Houd het terrein netjes; afval in de vuilnisbakken. 

 Laat de banen zo achter zoals je ze zelf wilt aantreffen. 

  Als er een bal op de andere baan terechtkomt, wacht dan tot het 

 punt uitgespeeld is op die baan voor je de bal terug vraagt. 

 Het is het beste dat je je naam op je tennisballen zet, zodat er geen 

        misverstand is van wie ze zijn, als ze op een andere baan terecht 

        komen. 

 Loop niet achter spelers langs als ze een wedstrijd aan het spelen 

         zijn, wacht dan ook tot het punt uitgespeeld is. 

 Draag tennisschoenen en tenniskleding op de baan. 

 Laat je mobiele telefoon buiten de baan en zet tijdens het lessen en 

het spelen van een wedstrijd je mobieltje uit of op stil. 

 Als je tennisballen leent van de leraar, moet je ze wel allemaal weer 

terug brengen. 

 Er wordt tijdens wedstrijden en trainingen niet geschreeuwd of ge-

vloekt en niet met rackets gegooid. 

 Bel of stuur een berichtje aan de tennisleraar af als je niet komt trai-

nen. 

 Kom op tijd voor de les, competitie en toernooien. 
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Welkom 
Als nieuw lid van tennisvereniging Boskrânne willen wij je van harte welkom 

heten. Om jou en je ouders iets te vertellen over onze vereniging is deze   

jeugdgids opgesteld. In deze gids geven wij informatie over de vereniging en 

wat je van ons mag verwachten. Ook krijg je informatie over de sport zelf zoals 

bv. wedstrijdreglementen, aanschaf van kleding en materiaal e.d. 

Daarnaast staat in deze gids wat wij als vereniging van jou en je ouders/

verzorgers verwachten. We hopen dat je na het lezen van deze gids heel veel 

zin hebt om bij onze vereniging te gaan tennissen. 

Wij wensen jou en je ouders heel veel tennisplezier! 

Mochten er na het lezen van deze gids nog vragen zijn, dan kun je deze stellen 

aan één van de leden van de jeugdcommissie/activiteitencommissie of be-

stuursleden. 

Tot ziens op de baan! 

De jeugdcommissie 
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Onze vereniging 
Op 1 maart 1976 werd in café “It Reade Hynder” een vergadering gehouden 
voor en door de aspirant-leden van de tennisvereniging van Wommels, waarbij 
de eigenlijke oprichting een feit werd. 
 
In 1979 keurde B&W en de gemeenteraad, de uitbreiding met een oefenkooi, 
annex zitgelegenheid gelegen aan de zijde van het kaatsveld, direct tegen de 
eerste baan aan, goed. 
 
In 1983 is tevens door financiële bijdrage en inzet van de eigen leden een toe-
schouwer accommodatie gerealiseerd, welke een grote aanwinst was en is voor 
de vereniging. Deze voorziening is tegenwoordig beter bekend als de ‘dug-out’. 
 
In 1986 werden baan 1 en 2, inclusief de ondergrond en enige omliggende 
grond, door de tennisvereniging van de gemeente overgenomen. Op 10 sep-
tember 1986 was de officiële opening van baan3. 
 
Op 30 april 1994 werd verbouwde multifunctionele accommodatie in gebruik 
genomen, waaronder de nieuwe kantine.  
 
In 2000 werden vier lichtmasten geplaatst op baan 1 en 2. 
 
In september 2007 zijn baan 1 en 2 gerenoveerd. Hierop is een Porous Kushion 
Kourt vloer aangelegd. 
 
In 2009 is de kantine gerenoveerd en heeft van binnen een mooie facelift on-
dergaan. 
 
In 2016 heeft de dug-out een upgrade gekregen; een nieuw dak en prachtige 
lounge set dragen bij aan veel kijkplezier. 
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Clubtoernooien 
De jeugdcommissie organiseert het hele jaar door verschillende toernooien 
met als hoogtepunt de clubkampioenschappen in september. De toernooiagen-
da wordt elk jaar gepubliceerd op de website van de club: www.boskranne.nl.   
Opgave en verdere informatie is te vragen bij de jeugdcommissie. 
 

Jeugd tennismiddag 
Bij voldoende animo proberen we 1 keer per week een extra tennismiddag te 
organiseren.   Heb je zin in extra training of gewoon een leuk partijtje tennis-
sen? Meld je dan even aan via de jeugdcommissie. Deze middag is bedoeld 
voor de schooljeugd (t/m 14 jaar). Kijk op de website bij ‘jeugd’ wanneer  de 
jeugd tennis middag is of informeer even bij de jeugdcommissie/
activiteitencommissie 
 
 

Kleding en materiaal 
Je mag alleen met tennisschoenen en tenniskleding de baan betreden.  
Zwarte zolen zijn ten strengste verboden. Dit veroorzaakt strepen op de baan, 
die er niet meer af kunnen! Heb je niet de juiste schoenen? Vraag dan de ten-
nisleraar of iemand van het bestuur of uit de commissies om advies. Zij zijn te-
vens gemachtigd een lid de toegang tot de banen te ontzeggen wanneer het 
schoeisel ongeschikt wordt bevonden.  
 
Tijdens wedstrijden, competitie, toernooien en tennislessen behoort men schone 
en algemeen geaccepteerde tenniskleding te dragen.  Dus geen spijkerbroek. Tij-
dens het sporten is het fijn om soepel zittende sportkleding te dragen. En natuurlijk 
tennisschoenen. 
 
Tennisrackets  
Een goed racket is belangrijk voor een tennisspeler. Er zijn vele soorten rackets 
te verkrijgen. Rackets gemaakt van verschillende materialen en met verschillen-
de soorten van bespanning. Ook het gewicht en de lengte van een racket moet 
precies bij de speler passen.  De tennisleraar van de club kan je goed informe-
ren over welk racket bij je past. Het is dan ook mogelijk en raadzaam om via 
hem een tennisracket aan te schaffen. Dit geldt vooral voor de beginners en de 
jeugdleden. Of laat je adviseren in een goed gekwalificeerde sportzaak. 
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Voor de jongere jeugd is er competitie op het kleine MINI veld met zachte bal-
len en ook op het MIDI veld met speciale ballen voor dat veld. 
 
Voor iedereen zijn dus op zijn eigen niveau mogelijkheden om mee te doen. 
 
Van de ouders wordt verwacht dat ze de kinderen begeleiden naar de competi-
tie en af en toe een wedstrijd kunnen tellen. Dat is niet moeilijk en kan ter plek-
ke worden geleerd. Vaak kunnen kinderen het ook zelf al en is een beetje extra 
begeleiding voldoende. 
 
 

Toernooien en activiteiten 
Rood, Oranje, Groen  (ROG) toernooien 
Deze toernooien worden georganiseerd door de KNLTB in de provincie Fries-
land. Mini- en driekwarttennistoernooien zijn bedoeld voor kinderen van 5 tot 
en met 11 jaar om op een leuke manier kennis te maken met het spelen van 
wedstrijden tegen kinderen van andere verenigingen.  
Daarom…... 
 spelen de kinderen op een kleiner veld, namelijk halve afstand 

(minitennis=rood), driekwart afstand (driekwarttennis=oranje=MIDI) en 
op grote veld met zachtere ballen (=groen). 

 spelen de kinderen met speciale zachte ballen. Deze zijn lichter en stui-
ten minder hoog.  

 assisteren de aanwezige ouders bij de wedstrijden. De telling is eenvou-
dig: 1-0 / 2-0 etc. U helpt toch ook?   

 spelen de kinderen korte wedstrijdjes. 
 zijn er  leuke prijsjes, niemand gaat met lege handen naar huis! 
Uitnodigingen voor deze toernooien worden door de jeugdcommissie per mail 
naar alle spelertjes verstuurd.  
 
Diverse andere toernooien buiten de club 
Voor de spelers van 10 t/m 18 jaar worden er buiten de club ook diverse toer-
nooien georganiseerd. Uitnodigingen hiervoor worden per mail verstuurd naar 
de jeugdleden. Ook worden deze uitnodigingen opgehangen achter het raam in 
de kantine. Op www.toernooi.nl zijn alle toernooien ook te vinden en daar kun 
je jezelf inschrijven/opgeven. 
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Info & huisregels 
Banen 
TV Boskranne heeft de beschikking over drie tennisbanen, 2 PKK banen, 1 
kunststof baan (3) en een oefenkooi. Er kan in de zomer en in de winter op de 
banen getennist worden. 
 
Sleutels 
Op het toegangshek, de was- en kleedruimte en het clubhuis zijn sloten ge-
plaatst waarvoor een sleutel vereist is, die niet verkrijgbaar is bij de kantine-
commissie, tegen betaling van een borgsom. Bij beëindiging van het lidmaat-
schap dien je de sleutel weer in te leveren. Je krijgt vervolgens de borgsom 
weer terug. Let erop dat ieder lid die als laatste het tennispark verlaat alle deu-
ren  en het toegangshek weer dient af te sluiten. 
Wij willen ouders er op wijzen dat het niet de bedoeling is dat de sleutel ge-
bruikt wordt door niet-leden.  De laatste jaren hebben we regelmatig overlast  
van jongeren die de dug-out/kleedkamer als jeugdhonk gebruiken.  Schaft u een 
sleutel aan voor uw kind dan willen wij u vragen erop te letten dat alleen uw 
eigen kind gebruik maakt van de sleutel. 

Introducéregeling 
Het kan voorkomen dat uw kind met een familielid of een kennis een partijtje 
wil tennissen. Indien hij/zij geen lid is van onze vereniging, dan is de introdu-
céregeling van toepassing. Voor het tennissen met een  introducé is € 5,00 ver-
schuldigd.  Deze kosten zijn voor het inschrijvende lid. De betaling dient op de-
zelfde dag plaats te vinden bij een bestuurslid. Het bedrag kun je in een enve-
lop stoppen met de naam van het inschrijvende lid en de introducé erop.  
 
Baanreservering 
Omdat het bijna nooit voor komt dat alle banen bezet zijn door recreanten, 
hebben we geen inschrijf verplichting meer. Wel willen we een ieder vragen de 
volgende regels te hanteren als het wel druk is. Na aankomst bij de baan kun je 
minimaal 45 minuten tennissen met andere leden, zowel in enkel- als in dub-
belspel. Indien er geen leden langs de kant wachten, mag je doorspelen zolang 
je wilt. Als alle banen bezet zijn en er leden langs de kant zitten te wachten, die-
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en de leden die het eerst zijn gestart met spelen na 45 minuten de baan te ver-
laten.  
Leden die jonger zijn dan 13 jaar en in het lopende kalenderjaar geen 14 wor-
den, mogen na 19.00 uur alleen spelen als er een baan vrij is. Tijdens georgani-
seerde activiteiten door de AC en JC is recreatief spelen soms niet mogelijk om-
dat alle banen voor deze activiteit worden gebruikt. Dit kunnen competitie, ten-
nisles, toernooien, etc. zijn. Deze activiteiten  zijn altijd te vinden op de website 
bij “agenda”. 
 
Baanverlichting 
Langs baan 1 en 2 staan lichtmasten. Het bedieningspaneel hiervoor zit in de 
hal bij de toiletten. De deur is te openen met dezelfde sleutel als het toegangs-
hek. De lichten moeten ’s avonds uiterlijk om 22.30 uur worden gedoofd om 
overlast met de buurt te voorkomen. (nb: nooit de verlichting na het uitdoen 
gelijk weer aanzetten, daar moet minimaal een pauze van 30 minuten tussen 
zitten). 
 
Website, Twitter en Facebook 
Alle informatie over onze tennisvereniging is te vinden op onze website: 
WWW.BOSKRANNE.NL Je vindt er info over lidmaatschap, tennisles, competitie, 
namen en mailadressen van bestuursleden en commissieleden en nog veel 
meer. Het laatste nieuws, speelschema’s van toernooien enz. enz. We streven 
ernaar de site altijd up to date te hebben.  
Op onze facebookpagina delen we ook onze activiteiten. Volg je ons? Facebook: 
Tennisvereniging Boskrânne. 
Daarnaast delen we berichten via Twitter: @Boskranne 
 
Wedestrijdregels 
Voor de uitleg van de regels voor wedstrijdtennis voor de verschillende catego-
rieën jeugdtennis verwijzen we naar de website onder het tabblad “jeugd”. 
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Lessen 
Voor zowel  jeugd als seniorleden worden er op vrijdag tennislessen georgani-
seerd.  Er is zomer- en wintertraining.  Voor ieder niveau zijn er mogelijkheden. 
De lesgroepen worden o.a. op leeftijd en speelsterkte ingedeeld. Zo zijn er een 
beginnersgroep en ook meerdere gevorderden groepen. De lesindeling van de 
groepen en de les data worden gepubliceerd op de website. Bij slecht weer of 
ziekte van de trainer worden de lessen afgelast. Ook dit wordt aangegeven op 
de website van de club. De lessen worden dan een andere keer ingehaald. 
 
Tennisleraar 
Vanaf oktober 2009 verzorgt tennisschool van der Lecq en Hilwerda de tennis-
lessen bij TV Boskranne. De lessen worden gegeven door Nathan van der Lecq.  
  
 

Competitie 
Alle jeugdleden kunnen al snel meedoen met een competitie. In het jeugdten-

nis kennen we verschillende niveaus.  De teams moeten voor 1 december opge-

geven worden bij de KNLTB. Alle jeugdleden krijgen in november een uitnodi-

ging van de jeugdcommissie. De definitieve competitie indeling wordt in janua-

ri/februari  bekend gemaakt. Nieuwe jeugdleden kunnen gedurende het sei-

zoen instromen in de competitie. 

Voor sommige teams wordt een aparte competitietraining georganiseerd in 

maart. De training wordt verzorgd door een ervaren senior lid van  de club en 

bestaat uit 3 of 4 trainingen van een uur.  De teams die in aanmerking komen 

voor deze training krijgen hiervan apart bericht. 

Voor de verschillende competitievormen verwijzen we naar onze website. Bij 
‘jeugd’ vind je informatie over de competitie 
 
Voor de oudere jeugd wordt de competitie gespeeld op het grote veld met ook 
de regels van het ‘volwassen tennis’. 


