
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lawn Tennisclub IJlst                                                                Najaar 2012 

 

2 
 

 



Lawn Tennisclub IJlst                                                                Najaar 2012 

 

3 
 

INHOUDSOPGAVE 
 

VAN DE REDACTIE...................................................................4 

VAN DE VOORZITTER ..............................................................6 

OPGAVE REGIOCOMPETITIE  VOORJAAR 2013 ..................7 

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING ......8 

VAN DE BAANCOMMISSIE ....................................................12 

TERUGBLIK VOORJAARSCOMPETITIE 2012 ......................14 

MAAT CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2012 ............................15 

TOP 10 RANKING 2012 ..........................................................16 

INTERNE COMPETITIE ...........................................................17 

TELLEN EN FRIESLAND CUP ...............................................18 

WINTERTOERNOOI 2013 .................................................19 

COMPETITIE IJLST ZH 2, 35+, SEIZOEN 2012. ....................20 

GEMENGD ZATERDAG 3
E
 KLAS...........................................21 

LADIESDAY 6 SEPTEMBER 2012 .........................................22 

UITGESPROKEN GEERT NIEVEEN ..................................23 

DE JEUGD VAN LTC IJLST ....................................................25 

VAN DE KANTINECOMMISSIE ..............................................27 

VOOR EEN JAAR BIJGETEKEND .........................................28 

BESTUURSLEDEN..................................................................30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lawn Tennisclub IJlst                                                                Najaar 2012 

 

4 
 

VAN DE REDACTIE 
 

Nieuw en anders 
 
Veel nieuwe leden deden hun intrede. Zij kwamen, zagen en 
overwonnen. Tennislessen kregen een impuls. Nieuwe 
kampioenen waren geboren. En het is goed. De geschiedenis 
kende al zulke momenten. De clubgeschiedenis nog maar weinig.  
 
Na dit Bijbels en Romeins intro nog meer aandacht voor nieuw en 
anders. Wie had gedacht dat LTC IJlst nog eens terrasverwarmers 
zou aanschaffen? En dat er behalve om een bitterbal nu ook 
gevochten wordt om een warme plek. 
 
Soms zie je een nieuw lid, blijkt het een stewardess. 
Plotseling was er gebak op de dinsdagavond. Nieuw en nooit vertoond. (Waarvoor nogmaals 
dank) 
 
Nieuw en maar een beetje anders worden de nieuwe banen. De ondergrond blijft gravel. 
Nieuw is dat door een hardere laag en een niet merkbare ronding over 2 banen de 
afwatering beter zal zijn .Hoe schuin zal baan 5 dan lopen?   
 
Ook nieuw en verrassend is de door de kantinecie. geboekte skivakantie bij SKI4U. Het 
statiegeld bleek dit jaar voldoende voor een uitje over de grens. Met dank aan de nieuwe 
leden. 
 
Het nieuwe virtuele Snoek Kersttoernooi bleek een schot in de roos. Het 
tennisdatingprogramma kwam tot meerdere succesvolle matches. 
 
De vrijwilligersavond heeft na twee keer jeu de boule, dit jaar een succesvolle biljartinhoud 
(bij Evert) gekend. Een nieuwe insteek en een vrije avond voor de kantinecie. De golfclinic 
(o.l.v. Harm Donker) volgend jaar zal echt vernieuwend zijn. 
 
Opvallend en voor herhaling vatbaar is de deelname van een ouder-kind team (Willem en 
Geertje Spoelstra) bij de clubkampioenschappen. Voorheen was dit voorbehouden aan het 
ouder-kind toernooi.  
 
Veel nieuw, maar gelukkig ook nog veel oud en vertrouwd. LTC-IJlst zorgt nog steeds voor 
veel verbinding en sportplezier.  
Met een tennisgroet het nieuwe jaar in. Bekijk voor zowel historische overzichten en foto’s en 
het actuele nieuws ook de WEBSITE. 
 
Jan Snoek, namens de redactie 
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VAN DE VOORZITTER 
 

Veel enthousiasme bij IJlster tennisclub. 
 
Het tennisjaar 2012, dat bijna teneinde is, stemt mij zeer positief. 
Ik zal dit illustreren met een aantal voorbeelden. 
Bij onze tennisvereniging zien we in tegenstelling tot veel verenigingen in andere dorpen en 
steden veel nieuwe leden. 
Zowel jong en oud doen fanatiek mee aan de training. Het laatst gehouden mix toernooi kon 
zich verheugen op een formidabel aantal inschrijvingen van 41 paren. Ik heb nog nooit 
zoveel deelname gezien! Het was voor de technische commissie een hele puzzel en zij 
besloten om praktische redenen de finales te houden  op een zondagmiddag. De talrijke  
toeschouwers konden  weer genieten van prachtige tenniswedstrijden met ook nieuwe 
verrassende  finalisten. Ik ben blij met al die nieuwe gezichten, want een vereniging moet 
dynamisch blijven. 
Nieuwe leden zijn zowel goed voor de sportieve prestaties, maar geven ook andere impulsen 
en ideeën. We zijn dan ook content dat bijv. in het algemeen bestuur de jongeren zich 
roeren. 
 
Ook veel enthousiasme tref ik aan  bij de werkgroep die zich bezighoudt met de renovatie 
van de banen. Nadat de ledenvergadering in februari jl. groen licht had gegeven voor de 
renovatie is er veel overleg geweest op allerlei fronten. Met de gemeente, 
ingenieursbureaus, aannemers en met andere clubs. Elders in dit nummer zal Cor de Jong 
jullie nader informeren. Ik ben blij dat wij nu zover zijn dat de renovatie in het najaar kan 
starten en dat we in het voorjaar  kunnen aantreden op een vernieuwd park. Dat betekent 
wel dat in het najaar 2012 en in het voorjaar 2013 het tenniscomplex “in uitvoering” zal zijn.  
Ik wil hierbij onze groundsman Henk Eiling prijzen dat het hem en anderen toch nog gelukt is 
de “oude banen” in 2012 toch altijd weer speelklaar te krijgen. Er word door hem en anderen 
van de baancommissie vele uren arbeid in gestoken. 
 
De kantinecommissie heeft ook niet stil gestaan. De kantine werd binnenskamers met veel 
energie gepimpt, de prijzen zijn een klein beetje aangepast, er zijn nog meer plannen in het 
verschiet. 
 
De jeugd heb ik vooral op de training gezien met onze uitstekende trainer Geert van de 
Velde. Met veel plezier zie ik de jongens en meisjes  mee doen. En we zien de resultaten in 
de door de jeugdcommissie georganiseerde toernooien. Ik schat in dat de jeugdleden 
volgend jaar veel gaan oefenen op het toekomstige minibaantje. 
De disco avond op 6 oktober jl. was superleuk en goed georganiseerd. Ik heb namelijk zelf 
die avond nog even getennist met discoverlichting en op de achtergrond leuke muziek.  
 
Naast al dit enthousiasme vind ik ook dat elk lid van de vereniging zijn steentje hoort bij te 
dragen aan  het reilen en zeilen van de club. We hebben iedereen nodig. Een ieder draagt 
een stukje verantwoordelijkheid. 
Dat betekent dat je bijv. wel eens een kantine of schoonmaakdienst moet draaien of dat je 
gevraagd kunt worden voor een commissie. En dat we ons aan de regels moeten houden. 
En dat we elkaar scherp houden in bijvoorbeeld het vegen van de baan of het op tijd betalen 
van een consumptie. 
Kortom, nu en straks, gezamenlijk werken aan een vitale tennisvereniging die met de 
fantastische inzet van de vele vrijwilligers, met vol vertrouwen kan uitzien naar 2013. 
 
De voorzitter, 
 
Canisius Smit 
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OPGAVE REGIOCOMPETITIE  VOORJAAR 2013 
 
De sluitingsdatum voor de opgave van de voorjaarscompetitie is 1 DECEMBER 2012 
 
Dus voor 1 december  wil ik van de aanvoerders weten of / met wie/ en welke dag ze 
volgend seizoen competitie willen spelen. 
 
Ook nieuwe teams kunnen zich  aanmelden! 
 
Er  zijn diverse mogelijkheden voor de senioren: 
  -Dinsdagavond  damesdubbel ( NIEUW)! 
  -Damesteam op dinsdagmiddag, donderdagmiddag of zaterdag. 
  -Gemengddubbel  op vrijdagavond 
  -Gemengd op zaterdag 
  -Heren (zowel 18+, als 35+ ) op zaterdag.  
  -Herendubbel 35+ op woensdagavond 
  -Herendubbel 50+ op donderdagavond. 
Voor opgave en verdere informatie mariabrink@live.nl 
 
Competitiedata voorjaar 2013 

 Wk14 Wk15 Wk16 Wk17 Wk18 Wk19 Wk20 Wk21 WK22 Wk23 

ma  8/4 15/4 22/4 29/4 6/5 13/5 2e 
Pink 

27/5  

di  9/4 16/4 23/4 Kon.dag 7/5 14/5 21/5 28/5  

woe  10/4 17/4 24/4  8/5 15/5 22/5 29/6  

do 4/4 11/4 18/4 25/4  Hemelv. 16/5 23/5 30/5.  

vr. 5/4 12/4 19/4 26/4   17/5 24/5 31/5  

za. 6/4 13/4 20/4 27/4  11/5  25/5 1/6  

zon 7/4 14/4 21/4  5/5 12/5 Pinkster 26/5 2/6  

 
Regio competitie voor de Jeugd: 
 
Opgave jeugd bij Koos  Nederhoed:  nederhoed@wanadoo.nl 
De mogelijkheden: 
Indoor op de zondagen 14 en 21 april, 12 en 26 mei wordt deze competitie  
gespeeld voor fase rood (mini 5-8 jr) en fase oranje (midi 8-10jr)  met 2 jongens of 2 meisjes.  
Indoor opgave voor 1 februari 2013 
-woensdagmiddag :2 jongens /meisjes t/m 12 jr, er worden dan 2 enkels en 1 dubbel 
gespeeld. 
- Vrijdagmiddag 17.00 u: 2 jongens of 2 meisjes t/m 17 jr. (2he/de + 1xdubbel) 
- Zondag  : jongens/meisjes t/m 14 jr. (min 4 per team) 
Opgave voor 1 december 2012. 

 
 Maria Brink VCL  

mailto:mariabrink@live.nl
mailto:nederhoed@wanadoo.nl
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Notulen van de algemene 
ledenvergadering  

L.T.C. IJlst d.d. 16 maart 2012. 
Locatie: Stadsherberg 'Het Wapen van IJlst' 
 
1. Opening 
Voorzitter Canisius heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering om 20.15  
 
Aangezien er niet voldoende senior-leden aanwezig voor besluitvorming, sluit de voorzitter 
deze vergadering en opent direct aansluitend een nieuwe vergadering met identieke agenda. 
 
30 leden (bestuursleden uitgezonderd) hebben de presentielijst getekend. 
15 leden hebben zich voor de vergadering afgemeld. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt onveranderd vastgesteld 
 
3. Mededelingen 
Geen mededelingen 
 
4. Verslag algemene ledenvergadering 4 maart 2011 
Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt onveranderd aangenomen. 
 
5. Jaarverslag 
De voorzitter noemt een aantal bijzondere gebeurtenissen van afgelopen jaar. 
 
Allereerst aandacht voor het vele werk dat is verricht door de werkgroep renovatie. Er zijn 
veel zaken uitgezocht en veel gesprekken gevoerd. De resultaten zullen we straks tijdens 
deze vergadering uitvoerig bespreken. 
 
In het voorjaar hebben een tweetal studenten van de opleiding sport en management hun 
resultaten van hun onderzoek binnen onze vereniging gepresenteerd. In het algemeen wordt 
onze vereniging positief beoordeeld (financiën op orde, vrijwilligersbeleid, laagdrempelig). 
We kregen toch een aantal aandachtspunten mee: 

 De jeugd is niet meer zo honkvast, probeer deze langer te binden met activiteiten 

 Zoek meer contact met andere verenigingen 

 Werf nieuwe leden in een wijdere omgeving van IJlst 
 
De toegang tot ons park is weer in orde. We lopen nu langs Fysio Wymbrits. Wij zijn met 
Fysio Wymbrits in gesprek wat we voor elkaar kunnen betekenen. 
 
Het contract met onze trainer Geert v.d. Velde hebben we verlengd. We hebben goede 
ervaringen met Geert en een stukje continuïteit is belangrijk. 
 
Het bestuur wil dit jaar experimenteren met het beschikbaar stellen van 2 of meerdere banen 
aan het bedrijfsleven of een andere vereniging uit de buurt. De banen worden tegen betaling 
beschikbaar gesteld, wel buiten het competitieseizoen en vooraleerst voor 1 of 2 dagdelen. 
Dit spekt de kas en levert wellicht nieuwe leden op. 
 
En als laatste een compliment voor het kapitaal van de vereniging, de vrijwilligers. Het zijn 
niet alleen de leden die actief zijn in allerlei besturen of commissies, maar ook de leden 
achter de schermen. Timmer- of verfwerk, hulp bij bevoorrading en wat al niet meer. Een 
groot compliment. 
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Voor de vrijwilligers was er het afgelopen seizoen ook weer een afsluiting. Wederom een jeu-
de-boule toernooi, een groot succes. 
 
6.  Jaarrekening 2011 en begroting 2012 
Onze penningmeester Dirk Slot neemt het woord. Allereerst door zijn voorganger, Johan 
Frankena credit te geven voor de goede overzichten. 
 
Jaarrekening 2011 
Als vereniging hebben we het goed gedaan. Dat mag ook wel, want we staan voor een 
belangrijke periode (renovatie). Over 2011 hebben we € 4.300 hoger resultaat geboekt dan 
2010.  
Het ledental was nagenoeg constant (278). De huidige stand is 26 nieuwe leden en 32 
afmeldingen.  
De kantine heeft een goede omzet gedraaid, dit jaar wordt ook weer een hogere omzet 
verwacht. De gemeentelijke jeugdsubsidie wordt de komende drie jaar afgebouwd. In de 
sponsoropbrengsten zit nu de sponsoring van de clubkampioenschappen inbegrepen. In de 
post onderhoud zit onder een bedrag voor het ISA onderzoek (nodig voor de renovatie) en 
aanpak van het materiaalhok.  
De algemene kosten zijn lager, onder andere omdat in 2010 een bedrag was opgenomen 
voor de nieuwe website. We ontvangen meer rente omdat we meer saldo hebben. 
 
Begroting 2012 
De begroting 2012 is gebaseerd op werkelijke kosten.  
De post contributie blijft gelijk omdat we een gelijkblijvend aantal leden verwachten. De 
kantine wordt opgefrist, dit heeft geen tot weinig invloed op de cijfers omdat er veel werk 
door vrijwilligers wordt uitgevoerd. 
Verder geen bijzonderheden over 2012. 
Op de balans staat nu een eigen vermogen van €  51.000 en een voorziening van € 40.000 
 
Conclusie van de penningmeester: We zijn een gezonde, gezellige en betaalbare vereniging. 
 
Vraag van lid: Het eigen vermogen groeit. Kan een deel van dat EV niet beter naar een 
reservepost onderhoud. Balanstechnisch krijg je dan een beter overzicht. 
Antwoord: Het bestuur vindt dit een goed voorstel, gaat de penningmeester mee aan de slag. 
 
Verslag kascommissie: 
De kascommissie, bestaande uit Luko Koopman en Hardy Bremer, hebben 2 uur lang de 
cijfers bestudeerd en de penningmeester bestookt met vragen. Op alle vragen had de 
penningmeester een bevredigend antwoord.  
De kascommissie verleent daarom decharge. 
 
Luko Koopman verlaat de kascommissie en wordt opgevolgd door Cees van Wagtendonk. 
 
7. Bestuurverkiezing 
Alle aftredende bestuurs- en commissieleden worden door de voorzitter met een persoonlijk 
dankwoord genoemd en ontvangen een bos bloemen. 
Alle voorgedragen kandidaten worden benoemd. Noemenswaardig in de clubhistorie is dat 
een lid zichzelf, met het benodigd aantal handtekeningen, heeft aangemeld voor een 
bestuursfunctie. Johan Steenbeek wil graag de PR voor de vereniging gaan doen. Natuurlijk 
wordt ook Johan in het bestuur gekozen.  
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Functie    Aftredend   Nieuw 
Ledenadministratie   Rob Overzet   Arno Bos 
Kantine commissie   Christien Frankena  Anne Bakker 
     Jannie Dijkstra  Arno Bos 
Jeugdcommissie   Petra Wagenaar  Saskia Rosendaal 
Technische commissie  Bart Remery   Wiebo Buikstra 
Secretaris    Henk Nijland   Oege Damstra 
PR     Oege Damstra  Johan Steenbeek 
 
8. Pauze 
 
9.  Renovatie tennisbanen 
De voorzitter geeft vooraf aan dat de brief voor inschrijving voor pandbrieven ietwat 
voorbarig was. Het was de bedoeling om een soort van peiling uit te voeren. Als er meer 
duidelijkheid is over de exacte financiële stand van zaken, zal er wederom een verzoek tot 
inschrijving rondgaan. 
 
Dit gezegd hebbende, aan de uitnodiging voor deze vergadering is een schrijven toegevoegd 
met de huidige stand van zaken. Deze wordt nu door het bestuur toegelicht. We hebben de 
keuze uit 5 gravelbanen + minibaan of 4 gravelbanen, 1 smashcourtbaan + 1 minibaan (dure 
variant). Na de technische en financiële toelichting is er gelegenheid tot stellen van vragen. 
Daarna zal door de aanwezige leden, door middel van schriftelijke stemming, een keuze 
gemaakt worden. Door het maken van een keuze, geeft de vergadering tegelijkertijd 
toestemming tot het aangaan van een lening bij de bank ter medefinanciering van de 
renovatie, maximaal € 60.000,00. 
 
De penningmeester geeft een toelichting op het financiële plaatje. Wij hoeven geen bijdrage 
te verwachten van de gemeente. De bank wil ons een lening verstrekken van maximaal € 
60.000, looptijd 10 jaar tegen 5% rente. Wij gaan uit van een gelijkblijvend aantal leden, zo 
rond de 300. 
Een paar mogelijkheden om de jaarlijkse opbrengsten te verhogen zijn het verhogen van de 
contributie (niet wenselijk, wat doen slapende leden), de kantineprijzen kunnen omhoog, 
advertenties tegen een hoger tarief (reëel?), meer winddoeksponsoren, banen verhuren.  
We zullen pandbrieven uitgeven.  
 
Vraag: Is de banklening van € 60.000 maximaal? Antwoord: Ja. De zaal concludeert dat in 
de dure variant er geen reserves worden opgebouwd. Dit is niet wenselijk. 
Vraag: Wat is het nut van de minitennisbaan? Kosten toch € 11.000. Moet in zicht van de 
ouders (vanuit kantine), en wordt er wel gebruik van gemaakt? Antwoord: Gewone 
tennisbaan te groot voor kleine tennissers, ervaring leert dat een minibaan juist stimuleert om 
te blijven tennissen. Ook willen we de jeugd meer bieden.  
Vraag: Wat wordt er allemaal uitgevoerd? Antwoord: Onder andere wordt oud zand 
afgevoerd, een nieuwe drainage aangelegd, al het hekwerk wordt vervangen, een stuk 
damwand bij baan 4, natuurlijk nieuw gravel. 
De verlichting van baan 5 blijft zo staan (in de nieuwe regels mogen geen masten op de 
baan staan, omdat er ongelukken kunnen gebeuren), omdat dat een recreatiebaan blijft. De 
toegang tot baan 5 (smashcourt) zal tussen baan 2 en 5 gelegd worden. 1 en 2 schuiven dan 
iets op naar het materiaalhok. 
 
Vraag: Er is geen post onvoorzien meegenomen. Is wel verstandig om een dergelijke post 
mee te nemen, advies is 10 tot 15%. Antwoord: Zullen we rekening mee houden. 
Vraag: Zijn we bezig met een reële discussie? De dure variant (smashcourt) brengt veel 
financieel risico mee. Antwoord: We willen de leden zo volledig mogelijk informeren en 
transparant werken. 
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Vraag: Wat voegt een smashcourt toe voor welke leden? Antwoord: 25% van de leden wil 
langer buiten spelen en speelduur per seizoen verlengen. Op normaal gravel is dat nog niet 
mogelijk, hooguit tot eind november bespeelbaar en in maart weer opstarten. 
Vraag: Kunnen onze leden die in de winter willen spelen niet terecht bij de Vliegende Bal in 
Sneek? Antwoord: Goede suggestie, nemen we mee in overweging. 
Vraag: Gravel vervuilt smashcourt. Is hier toezicht op? Antwoord: Dit is niet goed te overzien. 
Vraag: Heeft de jeugdcommissie om een minitennisbaan gevraagd? Antwoord: De 
jeugdcommissie is zeer ingenomen met de aanleg van deze minibaan. 
Vraag: Voor wie is de minibaan toegankelijk? Antwoord: Het is onderdeel van het complex, 
dus alleen voor leden, wordt niet openbaar. 
 
De toelichting is duidelijk en alle vragen zijn gesteld. We gaan over tot stemming.  
De zaal is het bijna unaniem eens met de keus voor een minitennisbaan. 
Uitslag van de stemming:  
36 leden hebben een stem uitgebracht. 1 stem ongeldig, 2 stemmen voor 4 gravel+1 
smashcourt + minitennisbaan, 33 stemmen voor 5 gravel + 1 minibaan. 
Hiermee is er gekozen voor renovatie van 5 gravelbanen met een minitennisbaan. De leden 
geven het bestuur hiermee toestemming tot het aangaan van een banklening (indien nodig) 
met een maximum van €  60.000,00. 
 
De werkgroep blijft bestaan en krijgt hierbij de opdracht mee om de gekozen optie verder uit 
te werken. Een post onvoorzien wordt meegenomen en er zal contact gezocht worden met 
de Vliegende Bal over de mogelijkheden voor wintertennis aldaar. 
Er wordt gestreefd om de werkzaamheden in oktober / november dit jaar te starten. 
 
10.  Rondvraag 
Vraag: Waarom is deze vergadering dit jaar zo laat? Antwoord: Omdat we nog niet alle 
gegevens met betrekking tot de renovatie compleet en beoordeeld hebben. Volgend jaar 
weer in februari. 
Opmerking: Kees de Koning bedankt de werkgroep en het bestuur voor het vele werk dat 
voor de renovatie is verricht.  
Vraag: Is er al overleg geweest met de omliggende boeren? Antwoord: Nog niet. 
Vraag: Zijn er voorbeelden van ongelukken met lichtmasten? Een wat vreemde eis van de 
bond. Antwoord: Er zijn voorbeelden bij ons bekend.  
 
11. Sluiting 
De voorzitter attendeert de leden nog op de Open Dag op 31 maart en roept vrijwilligers op 
voor de himmeldei op 24 maart.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45. 
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VAN DE BAANCOMMISSIE 

 

Renovatie van onze tennisbanen 
 
De kogel is door de kerk. 
Eind deze maand wordt er begonnen met de renovatie van onze banen. 
De renovatie wordt uitgevoerd door de firma Bouma uit Tynaarlo. 
We hebben gekozen voor Gravel-plus Premium. 
 
Wat vooraf ging: 
Alle lange tijd merkten we, vooral na regenbuien, dat onze banen toe waren aan renovatie. 
Er werd besloten een werkgroep samen te stellen die zich met de renovatie ging bezig-
houden. 
 
In deze werkgroep zaten: Dominicus Bouma, Eeuwe Postma, Kees van Wagtendonk en 
Cor de Jong. Later aangevuld met Gosse Dijkstra. 
 
Daarbij ook de vraag of er mogelijkheden waren voor een andere toplaag, b.v kunstgras of 
het zg smashcourt, waardoor je ook ’s winters langer door zou kunnen spelen. 
Daarom hebben we in het najaar van 2010 een enquête gehouden om dit bij de leden 
te onderzoeken. Het resultaat was dat de meesten voor renovatie met gravel waren. 
Toch kreeg de werkgroep de opdracht om ook offerte te vragen voor smashcourtbanen. 
Ondertussen had Isa-sport een kwaliteitsbeoordeling gemaakt van de tennisbanen. 
Dit was nodig om de firma’s die we offerte wilden laten uitbrengen( Acadis; Grontmij en 
Oranjewoud) een goed beeld te geven hoe de renovatie aan  te pakken.  
In juni 2011 hebben ze de offertes ingeleverd. 
 
De werkgroep heeft de offertes vergeleken en heeft verslag uitgebracht aan het bestuur met 
het voorstel over te gaan tot renovatie met gravel. Ook met een aanbeveling voor de firma 
die dit zou moeten uitvoeren. 
 
Door allerlei omstandigheden, vakantie, financiële haalbaarheid, wel/niet wintertennis, e.d. 
was het niet meer mogelijk om in het najaar van 2011 met de renovatie te beginnen. 
Dat gaf wel de tijd en gelegenheid om de financiële haalbaarheid in kaart te brengen. 
In de ledenvergadering van maart 2012 is door de leden groen licht gegeven voor renovatie. 
Opnieuw zijn bovengenoemde firma’s gevraagd om offerte uit te brengen, n.a.v. een 
duidelijker bestek dat door de werkgroep was opgesteld. 
 
De nadien uitgebrachte offertes hebben we, na enig gepuzzel, kunnen vergelijken, waarbij 
opviel dat er weinig verschil was tussen de partijen, maar de bedragen waren wel hoger in 
vergelijking met vorig jaar en ook ten opzichte van het bedrag dat in de ledenvergadering 
was afgesproken. 
 
Bij toeval vond een verrassende wending plaats in onze onderhandelingspositie. 
Onze vereniging had een uitnodiging ontvangen van de firma Bouma uit Tynaarloo om de 
Gravel-plus Premium banen te bekijken op 1 september j.l. 
Daarbij kwamen Gosse Dijkstra en Kees van Wagtendonk in gesprek met dhr Bijkerk, 
directeur van de firma. 
Hij heeft nog diezelfde dag een bezoek aan ons park gebracht en aangeboden om binnen 
een week offerte uit te brengen voor zowel gravel-plus premium als ook voor gewoon gravel. 
Na deze voor ons zeer gunstige offertes hebben we nog besprekingen gevoerd met 
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eerder genoemde firma’s en gevraagd hun offertes nog eens te herzien en eventueel aan te 
passen. 
Dat heeft men gedaan, maar het aanbod van de firma Bouma bleef het meest gunstige. 
Ondertussen hadden Hans, Dominicus, Canisius en Cor de speleigenschappen van gravel-
plus in Lemmer beproefd en een gesprek gevoerd met de daar aanwezige baancommissie. 
Conclusie: de ballen stuiten iets minder hoog op en de ballen schoten iets meer door op de 
lijnen, maar verder vergelijkbaar met gewoon gravel. Maar bij een goede preparatie van de 
banen, met name in het eerste jaar, moet ook dat op te lossen zijn., 
 
Op 11 september j.l. hebben we opnieuw een gesprek gehad met dhr Bijkerk waarbij onze 
bevindingen in Lemmer zijn meegenomen. O.i een verhelderend gesprek over allerlei zaken, 
o.a. mbt Gravel-plus Premium. Ook is nader ingegaan op de financiële betrouwbaarheid van 
deze firma. 
 
De werkgroep heeft daarop unaniem besloten om het bestuur voor te stellen in zee te gaan 
met de firma Bouma en te kiezen voor Gravel-plus Premium. 
In de bestuursvergadering van 27 september is het bestuur hiermee akkoord gegaan, zodat 
we de firma de Bouma de opdracht konden gunnen en nog dit najaar met de uitvoering 
kunnen  beginnen en hopelijk volgend voorjaar op de nieuwe banen kunnen tennissen. 
 
Waarom Gravel-plus Premium: 

- Circa 10 maanden per jaar bespeelbaar  
- Zeer snel bespeelbaar na regenbui 
- Levensduur circa 25 jaar 
- Speleigenschappen komen overeen met gewoon gravel 
- Minder sproeien in de zomer 
- Geen voorjaarsbeurten meer noodzakelijk om de banen gereed te maken voor het 

nieuwe tennisseizoen 
 

Traditionele gravelbanen zijn onderhoudsintensief, zo moet eigenlijk  ieder voorjaar de 
toplaag gefreesd worden, zodat regenwater weer door de constructie kan dringen.  
Dat is bij Gravel-plus Premium banen niet nodig. 
Door de gewijzigde samenstelling van het gravel is de toplaag veel harder en het             
regenwater moet juist afstromen naar goten aan de zijkanten van de baan. 
 
Daarbij komt dat door de hardere toplaag er minder snel beschadigingen alsdeuken zullen 
ontstaan. De banen slijten dus minder en zijn goedkoper in onderhoud, mede door het 
vervallen van  het groot voorjaarsonderhoud. 

                            
 
Namens de werkgroep, 
Cor de Jong 
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Terugblik voorjaarscompetitie 2012 
 
Het was helaas niet zo’n stralend voorjaar zoals we de laatste jaren gewend waren. Toch 
konden de meeste wedstrijden op de vaste speeldagen wel doorgaan, een enkele wedstrijd 
moest in de hal gespeeld worden of uitgesteld. 
 
Het damesteam onder aanvoering van Geartsje Spoelstra speelde onverwachts in de 1e 
klasse (een doorgevoerde promotie) Ze hebben gespeeld voor wat ze waard waren, 
prachtige wedstrijden maar helaas gaan ze uiteindelijk met een 7e plaats toch weer terug 
naar de 2e klasse, waar ze zich prima in thuis voelen. 
 
Al had de feestelijk competitieafsluiting al op 2 juni plaats gevonden, toch  moesten de 
donderdagteams nog een dag in het strijdperk treden. De dames 1 en dames 2 hadden zelfs 
nog een kans om kampioen te worden. 
 
Het donderdagteam in de Hoofdklasse, onder aanvoering van Afke Jansma heeft zich dit jaar 
op gelijke hoogte weten te plaatsen met de eeuwige nummer 1 In’t Hoolt. Beiden teams 
hadden 34 punten, maar met een minimaal onderling verschil kwam het IJlster team toch op 
een 2e plaats terecht. 
 
Het dames 2 team, onder aanvoering van Margriet v.d.Werf, stond al bovenaan maar wist na 
deze laatste wedstrijd, met 5 punten verschil met de nummer 2, het kampioenschap op te 
eisen. Gefeliciteerd dames! Volgend jaar speelt dit team dus ook in de Hoofdklasse. 
Verder wisten alle andere teams zich prima in hun klasse te handhaven. 
 
Volgend jaar hopen we met nog meer teams aan de regiocompetitie te kunnen deelnemen, 
geef je dus op tijd weer op. 
 
Maria Brink VCL (verenigings competitieleider) 
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MAAT Clubkampioenschappen 2012 
 

Grote winnaar in de B-poule was dit jaar Johan Steenbeek. Hij won de triple en lijkt klaar 
voor het grote werk in de A-poule. Zijn vriendin Anneke Schraa bleef goed volgen met twee 
titels in de mix en in de enkel. De overgebleven titel (de dames dubbel)  werd een prooi voor 
Inge Spoelstra en Thea de Jong. 
 
In de A-poule moest de gevestigde orde een stap(je) terugdoen. Corneel Timmermans 
ontpopte zich als een groot tacticus en won de HE en de mix. Hij won de mix met een andere 
nieuwe ster, Japke Postma, die en passant ook nog maar even de titel in de damesdubbel 
voor zich  opeiste met Martine Okkinga (was al een ster). Martine kon het niet bolwerken in 
de dames A en werd verslagen door de altijd sterk spelende Alie de Jong. Kantje boord was 
het voor Dominicus Bouma en Hans Jansma die in de HD in een driesetter nog net te sterk 
waren voor de aanstormende talenten Jeroen Brink en Hein Quarré. 
 
Grote winnaars waren ook dit jaar weer de spelers en speelsters. In grote getale meldde 
men zich aan en het zorgde voor menig sfeervolle avond met prachtige, spannende en 
sportieve wedstrijden.  Allemaal bedankt voor jullie deelname. Hier volgt een overzicht van 
de prijswinnaars. 
 

 Heren Dubbel A:  Heren Dubbel B: 

1e Dominicus Bouma en Hans Jansma 1e Johan Steenbeek en Jacco 
Greydanus 

2e Hein Quarré en Jeroen Brink 2e Riekel Koot en Pieter Talsma 

3e  Jesper en Koos Nederhoed 3e  Jildert de Jong en Rudy Bosma 

 

 Dames  Dubbel A:  Dames Dubbel B: 

1e Martine Okkinga en Japke Postma 1e Inge Spoelstra en Thea de Jong 

2e Durkje Bouma en Fokje Altenburg 2e Tjitske Bakker en Jeltsje Posthuma 

3e  Alie de Jong en Afke Jansma 3e  Jolien de Bruyn en Chiela Kempenaar 

 

 Heren Enkel A:  Heren Enkel B: 

1e Corneel Timmermans 1e Johan Steenbeek 

2e Jeroen Brink 2e Sytze de Vries 

3e  Cor de Jong 3e  Riekel Koot 

 

 Dames  Enkel A:  Dames Enkel B: 

1e Alie de Jong  1e Anneke Schraa 

2e Martine Okkinga 2e Annie Postma 

3e  Jeltsje de Vries 3e  Chiela Kempenaar 

 

 Mix Dubbel A:  Mix Dubbel B: 

1e Japke Postma en Corneel 
Timmermans 

1e Anneke Schraa en Johan Steenbeek 

2e Janny Wierda en Jeroen Brink 2e Anne Bakker en Evert Schreur 

3e  Afke en Hans Jansma 3e  Annie Postma en Arno Bos 

4e Durkje en Dominicus Bouma 4e Nellie de Vries en Johan Frankena 
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TOP 10 RANKING 2012 
 

 Naam Speelsterkte Rating 

 

 

Heren Enkel 

 

1 Postma, J.  3 3,1788 

2 Jansma, H.  5 4,5942 

3 Smit, J.  4 4,9138 

4 Postma, N.  5 4,9696 

5 Nederhoed, J.  5 5,1545 

6 Nederhoed, K.  5 5,3129 

7 Spoelstra, W.P.  7 5,4367 

8 Jong, C. de  6 5,7957 

9 Ellemers, H.G.  6 5,8492 

10 Bouma, D.G.  6 5,8561 

 

   

 

 

Dames Enkel 
 

1 Jansma, J.J.  3 2,7839 

2 Jansma-Heslinga, A.  4 4,4424 

3 Dijkstra, J.  5 5,0869 

4 Jong-Terpstra, A. de  5 5,1917 

5 Bouma-Zandstra, D.  6 5,4447 

6 Postma, J.  6 5,4825 

7 Werf-Zonderland, M. v/d 6 5,6281 

8 Altenburg, F.  5 5,9603 

9 Wagtendonk, A. van  6 6,2716 

10 Spoelstra, G.  7 6,4119 

 

   

 

 

Heren Dubbel 
 

1 Postma, J.  3 2,9676 

2 Smit, J.  5 4,6128 

3 Jansma, H.  6 5,2222 

4 Postma, N.  6 5,4477 

5 Bouma, D.G.  6 5,5860 

6 Spoelstra, W.P.  7 5,6417 

7 Kroon, J.P.F.  6 5,8380 

8 Deen, V.J.  7 5,8389 

9 Brink, J.M.  6 5,8774 

10 Slot, D.B.M.  6 5,9357 

 

   

 

 

Dames Dubbel 
 

1 Jansma, J.J.  3 2,5002  

2 Jansma-Heslinga, A.  5 4,6577  

3 Slot-Zijlstra, M.B.A.  5 4,9848  

4 Altenburg, F.  6 4,9967  

5 Postma, J.  5 5,0869  

6 Dijkstra, J.  6 5,2267  

7 Bouma-Zandstra, D.  6 5,3633 

8 Kaptein, E.  6 5,5761 

9 Attema, N. 7 5,6443  

10 Werf-Zonderland, M. v/d 6 5,6483  

 
 

http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2090990/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783578/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2090995/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2303357/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2943714/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783542/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/3184732/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783581/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1743454/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783558/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1259283/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783577/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2773223/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783580/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783557/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1778769/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783700/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783695/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1700333/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/3014031/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2090990/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2090995/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783578/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2303357/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783558/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/3184732/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2199297/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783635/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2303314/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2098379/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1259283/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783577/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2246210/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783695/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1778769/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2773223/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783557/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/2804629/language/nl-NL/Default.aspx
http://mijn.knltb.nl/Beheer/Spelersprofiel/tabid/138/PerID/1783700/language/nl-NL/Default.aspx
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Interne competitie 
 
Er bereikten de TC geluiden (lees; er kwamen verzoeken) om weer eens een I(nterne) 
C(ompetitie) op te zetten dus werden niet-competitie spelende leden opgeroepen zich aan te 
melden.  
 
De heren lieten het een beetje afweten maar twaalf dames (6 damesdubbelkoppels) zorgden 
voor twee mooie poules. De wedstrijden werden  gespeeld op donderdagavond waarbij de 
speeltijd was bepaald op één uur. De puntentelling van de hal in Sneek werd toegepast.  
 
Met groot enthousiasme werd gestreden om de felbegeerde eretitel ‘kampioentje IC 2012’ 
binnen te halen. Carmen Wagenaar en Geeske Ykema sleepten deze in de wacht door 
moeder (Inge) en dochter (Gineke) Spoelstra in de finale met 6-1 6-3 te verslaan.  
 
Zoals het er nu naar uit ziet zal dit volgend jaar opnieuw op de agenda staan. 
 
TC 
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Tellen en Friesland cup 
 
Ik ga er van uit dat jullie op onze website al de uitgebreide verslagen hebben gelezen van de 
Friesland cup wedstrijden (het kan trouwens nog steeds) dus dan kan ik hier volstaan met 
enkele zaken te beschrijven die in het oog sprongen. 
 
Zoals bijvoorbeeld de spannende wedstrijd tegen TSO uit Surhuisterveen. Voordat de 
spelers de baan op gaan druk ik ze altijd nog even op het hart om voor elke game te 
knokken want dat kan belangrijk zijn voor de einduitslag. Soms wordt daar wat meewarig of 
zelfs lacherig op gereageerd want ja, wat maakt die ene game nou uit bij het spelen van 10 
wedstrijden!! Nou dat bleek wel weer tegen TSO. De eindstand was 5-5 in punten en 11-11 
in sets en dan wordt het games tellen. Bleek eerst ook nog een uitslag verkeerd op papier te 
staan (2 games te weinig geteld voor de tegenpartij, goed geprobeerd maar helaas ontdekt 
door onze tegenstanders) dus dan wordt het nog spannender. Beide partijen maakten een 
telling want ja een rekenfoutje is zo maar gemaakt en hoofdrekenen wordt tegenwoordig nog 
maar weinig meer gedaan. Uiteindelijk kwam de witte (IJlster) rook uit de oude Nooitgedagt 
schoorsteen en bleek de uitslag 100-97 games in ons voordeel te zijn. Poeh!!!!   
 
Vermeldenswaard is nog het debuut van onze 15 jarige youngster Jepser Nederhoed die met 
Nard Postma een puike partij speelde in de herendubbel. 
 
Regen 
De tweede wedstrijd was tegen Franeker en daar hadden we 2 jaar geleden ook al tegen 
gespeeld. Het werd toen een kansloze 9-1 nederlaag en bij aanvang van de wedstrijd stond 
de baan toen blank. Helaas was er in die twee jaar niet erg veel veranderd. De regen kwam 
met bakken uit de lucht en de baan was onbespeelbaar. In overleg met de tegenstander 
werd er uitgeweken naar de hal in Sneek en daar viel ondanks het donkere weer, een 
lichtpuntje te zien. Het werd deze keer geen 9-1 verlies maar ‘slechts’ een 8-2 verlies. We 
gaan dus vooruit, over drie jaar spelen we tegen Franeker ook 5-5 en wordt het weer games 
tellen. Er was een uitstekend tweede debuut (haar eerste debuut was ongeveer 5 jaar 
geleden) van Susanne Slot die met Alie de Jong een damesdubbel wist te winnen en ook 
Hein Quarré mocht voor het eerst opdraven in het Frieslandcup team. Samen met Jeroen 
Brink zaten ze dicht bij een verrassing in de tweede set van hun herendubbel maar het lukte 
nu nog net niet. Wel konden kenners zien dat met deze debutanten erbij, het in de toekomst 
goed zal blijven gaan met ons Friesland cup team. 
 
HJ 
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WINTERTOERNOOI 

2013 

                                                         
 
Ook in de winter van 2013 organiseren wij weer het jaarlijks terugkerend toernooi in de 
tennishal in Sneek. Noteer de volgende datum in je ‘nieuwe’ agenda: 

 

Zaterdag 2 februari 2013 
 

Inschrijven kan in de loop van januari via onze website. Jullie krijgen hiervan nog bericht via 
de mail. 

De TC  
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Competitie IJlst ZH 2, 35+, seizoen 2012. 
 
Er was een tijd voor TIVOLI, er is gelukkig ook een tijd na Tivoli  
en I LOVE IT. 
 
 
Jullie zullen wel denken, wat krijgen we nou! Waar gaat dit over? 
 
De voorjaarscompetitie 2012 is een gedenkwaardig avontuur geworden. 
 
Deel 1. 
Stel je toch eens voor, de eerste drie wedstrijden werden zomaar gewonnen! 
Tegen Voorst 1 uit Marknesse en MLTC 2 uit Meppel beide keren een ruime zege. Toen 
naar Ready Again 1 uit Lemmer, en jawel hoor opnieuw de winst voor ons IJlsters.  
Koplopers, Toppers, wat ging het goed dit jaar.  
Onze eerste man, Hans Postma, begon zich echt al wat zorgen over de toekomst te maken. 
Straks promoveren we nog en spelen we weer 2e klasse, hoe komt het dan?  
Als captain beginnen de zorgen dan pas echt, hoe motiveer je zo’n teamlid voor de volgende 
partijen? Het bleek wat voorbarig.  
De vierde partij tegen Havelte was wel ouderwets gezellig. Alleen de weg er naar toe was 
wat langer dan gedacht. Ook dit jaar hebben we weer een beroep gedaan op extra 
versterking in de persoon van Marc van der Meulen. Maar onze Marc is toch niet een heel 
goede “route oplezer”, is dat een bestaand woord? Ja hoor, nu wel. Hij had dat papiertje echt 
niet nodig... Maar goed, we kwamen er toch en de wedstrijd resulteerde in een gelijkspel.  
Pieter Bult was ‘s morgens al vroeg op pad voor de Fier Ljeppers – de Hollandse tak dit keer 
-, maar zoals hij dat al vaker geflikt heeft; Pieter kwam, zag en overwon tegen de 
clubkampioen!  
Met enkele waarschuwingen voor de nog te spelen partijen gingen we toch wel tevreden 
terug naar IJlst! En ach, dat zal zo’n vaart toch niet lopen … 
 
Deel 2. 
Eerstvolgende partij was tegen Nagele, zij kwamen bij ons op bezoek. Dit keer werd het 
voordat we van start gingen al behoorlijk minder gezellig en kregen we ook nog eens 
kansloos aan de broek (5-1). Kan gebeuren, gauw vergeten. 
Op naar Burmania uit Vledder, waar onze junior – Jan Toonstra – een berepartij speelde, 
maar helaas die veteraan was toch net even een ietsje pietsje beter. Alleen Hans en Bouwe 
Wilkens wisten hun partij winnend af te sluiten, dus het team liet de winst aan onze 
tegenstanders. Na opnieuw een heel gezellig verlopen wedstrijdmiddag heeft Hans ons nog 
even door de hem zo bekende en ook mooie regio geleid. Hans wist daar allerlei 
binnenweggetjes en bracht ons zo  weer op voor ons meer bekend terrein richting thuis. 
 
Toen was de competitie alweer bijna voorbij, nog één wedstrijd te gaan tegen tivoli, ook uit 
Meppel. Vijf man sterk kwam dit team binnen. Wij waren gelukkig al present om onze gasten 
te verwelkomen. Dat bleek echt niet nodig, deze mannen wisten ons direct duidelijk te maken 
dat zij maling hadden aan het begrip sportief gedrag door gastheren en/of gasten. 
Ongelooflijk, hoe drie van deze vijf mannen meenden tekeer te moeten gaan op en om onze 
banen. 
Maar ja, we kwamen wel vier tegen één achter. Dus de wedstrijd was al verloren toen Bouwe 
en ik nog een dubbel moesten spelen. De eerste set was met 7-5 nipt voor ons!  
Nog niet eerder heb ik een wedstrijd gespeeld waarin het op enig moment echt belangrijk 
werd om te winnen. Zaterdag 2 juni 2012- in de namiddag – op onze IJlster tennisbaan 
veranderde dat.  
Het onsportieve gedrag van deze twee mannen was werkelijk te gek voor woorden. 
En ja hoor, verliezen we die tweede set ook nog op tie break! Het moet niet gekker worden. 
De derde set konden we al vroeg een voorsprong afdwingen en mocht Bouwe tenslotte 
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serveren voor de winst. En na de laatste, onderhands geslagen (!), opslag was de wedstrijd 
voor ons. 
Wat een opluchting, welk een victorie, nooit zullen wij deze partij vergeten 
Daarom Niks Niet  tivoli, maar  “  I  -  WE LOVE IT   “ 
 
Henk Nijland 
nog steeds de (bijna zeer succesvol) captain van dit team. 

 

Gemengd zaterdag 3
e
 klas 

 
Na een winterseizoen “viertallen-competitie” in de Tennishal hunkerde ons team natuurlijk 
weer naar de start van de voorjaarscompetitie. Lekker in de buitenlucht spelen is toch wat 
iedereen wil.  
Op 7 april was het dus zover……., ja lekker in de buitenlucht. Met een gevoelstemperatuur 
van -5 was iedereen voorzien van thermo- broeken en shirts gewapend tegen de 
sneeuwvlokken. En uitermate trots met onze nieuwe outfit aangeboden door Jan Feenstra 
(Advies & Bemiddeling). Fantastisch Jan! Kijk eens op janfeenstra.nl voor meer informatie. 
Dit jaar na promotie in 2011 voor het eerst in de 3e klasse. Een mooie uitdaging met nieuwe 
en oude bekende 
tegenstanders. Uiteindelijk 
is het is wel een memorabel 
seizoen geworden, hoe kun 
je dat samenvatten. Het 
was: 

@hectisch@blessures@een 
elftal invallers@hilarisch@koud@ 
@zandbanen@winst@verlies@AldenboarnofOldeboorn@nieuwe sponsor@gezellige 
tegenstanders@niet gezellige tegenstanders@oorbellen (lees parel) van tegenstanders 
weggooien@handhaven@lekkere hapjes@ geen hapjes@ 
Hierbij willen wij Jannie, Saskia, Susanne, Jeltsje en Maaike bedanken voor jullie 
invalbeurten. Zonder jullie was handhaving (positie 6) in deze klasse erg moeilijk geworden. 
Tot volgend jaar, alle reserves en sponsoren natuurlijk bedankt. 
 

Jeroen, Wiebo, Hein, Laura en Martine 
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Ladiesday 6 september 2012 
 
Gelukkig hadden we dit jaar prachtig mooi weer voor onze jaarlijks ladiesday, vorig jaar 
hebben we geen bal kunnen slaan.. 
 
Kees en Henk waren al vroeg uit de veren om er voor te zorgen dat de banen er piekfijn bij 
zouden liggen. 
 
Er hadden zich 22 dames aangemeld, een mooi aantal. We konden gebruik maken van alle 
5 banen, zodat iedereen tegelijk kon tennissen. Na een kop koffie en een heerlijk stuk 
zelfgemaakte taart van Anneke en Afke kon iedereen de baan op.  N a 2 partijen was er 
weer tijd voor koffie en nogmaals taart, daarna werd er weer fanatiek getennist voor de 
meest games. 
 
De soep en  broodjes smaakten dan ook goed na 4  wedstrijden tennissen. 
Na de lunch werden de prijzen bekend gemaakt. Jellie IJssebaart had de meeste games 
bijelkaar getennist, Nel Attema was tweede en Carmen was derde. Maria had de poedelprijs 
verdiend. 
 
Daarna werden de rackets getrokken en is er nog fanatiek getennist tot 3 uur, na nog een 
kop thee ging iedereen weer huiswaarts. 
 
Volgend jaar organiseren Nel Attema, Maria en Annie Postma de ladiesday. 
 
Afke, Anneke en Margriet 
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   UITGESPROKEN GEERT NIEVEEN 
JE MAAT. OP MAAT. MAATGEVEND. MAATSCHAP 
 

De aanleiding:   
 
Geert(MAAT) is een van de sponsoren 
van LTC IJlst. Hij is zelf regelmatig op 
de baan te vinden. Naast de toernooien 
bezoekt hij ook vaak de dinsdag-
avonden. Een gesprek met Geert is 
nooit vrijblijvend. Ook in gezellige 
momenten heeft hij een uitgesproken 
stijl. Tijd dus voor een interview. 
We zoeken hem op in Nijesyl. Geert 
woont daar samen met zijn vrouw Jolien 
en 2 dochters, Floor(16) en Anne(11) in 
een mooi oud huis aan het water. Het 
achteruitzicht is verreikend. Aan het huis 
is nog wel wat te doen, maar zoals 
Geert zegt: zaken gaan voor.  
Geert is interieurontwerper en meubelmaker. In zijn eigen huis herken je aan het fraaie grote 
scheve aanrechtblad zijn signatuur: sprekend, doordacht, anders. Ook trekt een matrode 
radio de aandacht. Hij blijkt ooit zelfgemaakt en rood omdat die andere kleur, “authentiek, 
mat zwart”, niet verkrijgbaar was. Een groot doek siert de woonkamer. Het lijkt abstract, 
maar er is veel in te zien en het oog trekt er steeds heen. 
 
De jonge Geert: 
 
Onder het genot van een kop koffie en met de dochter achter de computer in de achterkamer 
vertelt Geert te zijn geboren in Leiden. Ze woonden in een koopflat in een verder eenvoudige 
wijk.  Verder is hij opgegroeid in Warmond maar bleef voor het stappen, ook cultureel 
uitgaan, gericht op Leiden. Hij was de jongste van 2 kinderen en had een oudere zus. Zijn 
vader was instrumentmaker en chef van de werkplaats. “ Dat ben ik eigenlijk ook” zegt Geert.  
Sport stond niet op de voorgrond in het gezin. Vader had er een hekel aan, behalve 
zwemmen, schaatsen en zeilen.  
 
De sport:  
 
Geert heeft eerst gekorfbald. 1 sport mocht. Tennis was te duur. Later heeft hij nog 
gebasketbald. Sporten doet hij voor de gezelligheid, het sociale aspect. Op de vraag wat zou 
je zijn zonder sport antwoordt zijn dochter vanachter de computer adrem: in ieder geval 
dikker…Een sportidool blijkt Geert niet te hebben gehad. Zijn eerste racket heeft hij in 
handen gehad in de tuin van de familie Bolhuis in Warmond. Pas 5 jaar geleden, direct na 
hun verhuizing naar Nijesyl, is hij in verenigingsverband de tennissport gaan bedrijven. Geert 
was direct enthousiast en herinnert zich als een van de eerste wedstrijden een partij met 
Hardy aan zijn zij. 
De aanleg kan verschillen maar een positieve instelling kan je ver brengen is Geert’s visie. 
Hij  heeft als instelling de wil om te winnen en wil zich steeds verbeteren. Verder zegt Geert 
een goede verleizer te zijn als hij weet dat: hij zich rustig heeft gehouden, goed gefocust is 
geweest en goed op zijn techniek heeft gelet. 
Jolien heeft Geert tijdens een skivakantie leren kennen. Eigenlijk ook via de sport. Hun 
verbintenis heeft hij vereeuwigd in een ski-ring. Ook toen al sport en maatwerk. Zij is 
maatschappelijk werker, maar momenteel  werkzoekende. 
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Hun twee dochters beoefenen verschillende sporten zoals skiën, tennissen, dansen, 
paardrijden en fierljeppen. Zij beleven hier veel plezier aan maar zijn volgens Geert niet 
competitief ingesteld. 
 
Geert en LTC IJlst: 
 
LTC IJlst vindt Geert een gezellige goed georganiseerde club. Hij is niet als vrijwilliger bij de 
club betrokken, maar wel als sponsor(MAAT). Hij vindt bij de tennisclub alles wat hij in de 
sport zoekt.  
Van de eigenschappen: bescheiden, geliefd en gevreesd denkt Geert van de laatste het 
minst bekend te zijn.  
In Geert schuilt een winner. Daarom zou hij bij afwezigheid van zijn huidige mixpartner graag 
dubbelen met Jannie of Fokje. Geert ziet hierin finalekansen….. 
 
Meer dan sport. Geert en zijn werk: 
 
Geert geeft aan tot zijn twintigste qua opleiding en beroep geen plan te hebben gehad. Wel 
was hij al vroeg aan het ontwerpen. Zoals bedden en vloeren.  
Zijn opleiding kreeg richting toen hij Architectonische vormgeving aan de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag ging doen. Hij is afgestudeerd 
instrumentmaker, meubelmaker en interieurontwerper. 
Zijn kracht, en misschien ook wel zijn manco, is zijn veelzijdigheid.  Hij ontwerpt en maakt 
zelf zijn producten.  
Eerst alleen en nu samen met Jacco heeft hij een interieurontwerp- en meubelmaker bedrijf 
in Achlum. Ondanks de economisch mindere tijden is er zoveel vertrouwen in de kracht van 
het bedrijf dat binnenkort in IJlst een nieuw pand wordt betrokken. Frustrerend vindt Geert 
het dat artistieke waarde en geldelijke waardering niet 1-1 lopen cq. dichter bij elkaar liggen.  
Mooi en duur is een moeilijke discussie. Ook lelijke ontwerpen zijn design. Hierover kan hij 
zich behoorlijk opwinden. 
Als hij nog eens van baan zou kunnen verwisselen kiest Geert de chirurgie. Zegt dat hierbij 
een probleem speelt:”ik kan niet tegen bloed”. 
 
Geert en vrije tijd: 
 
Het zal duidelijk zijn. Geert’s smaak is geen eenheidsworst. En mooi en lelijk zijn maar 
aardse en betrekkelijke begrippen.  
In Wim T. Schippers ervaart hij een geestverwant. Van zijn absurdistische recalcitrante kunst 

met b.v. honden als acteurs op het 
toneel kan Geert erg genieten. M.n. 
ook de serieusheid waarmee het 
wordt gebracht en ontvangen.. 
Ecothrillers als Limiet van Frank 
Schätzing vinden bij Geert ook een 
goede ingang.  
Een mooie filmische herinnering 
heeft bij het zien van de 
Untouchables samen met zijn 
dochter Floor. Dit soort films is vaak 
te zien in het Filmhuis(redactie: 
tegenwoordig op woensdag in 
Sneek). 
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Vierkant of cirkel: 
 
Bij de begrippenkeus valt zijn aarzeling in de keus tussen vierkant en cirkel op.  Uiteindelijk 
formuleert Geert het als volgt: “ Rondwerk is strontwerk(verbastering van grondwerk is 
strontwerk). Maar eigenlijk hou ik gevoelsmatig meer van rond. Misschien heb ik toch meer 
van mijn vader, bij hem was alles rond(op de draaibank)……” 
 
Epiloog: 
 
Een boeiende avond. Met Geert’s blik ziet de wereld er heel anders uit. Hij wil dit graag 
persoonlijk en vakmatig met klanten delen. 
Geert bedankt. 
 
 
Jan Snoek / sept 2012 
 
 

De jeugd van LTC IJlst  
 

We zijn dit tennisseizoen gestart met de Poiesz jeugdsponsoractie. Met een stel 
enthousiaste jeugdleden hebben we de klanten in de Poiesz uitgedaagd om een potje tennis 
te spelen op de Wii. We zijn dan ook erg trots dat we een mooi bedrag van € 871 hebben 
opgehaald tijdens het spetterende Poiesz feest in het WTC Expo in Leeuwarden. Dit geld 
hebben we besteed aan een mooie geluidsinstallatie. Zaterdag 6 oktober hebben we ‘m voor 
het eerst gebruikt tijdens onze disco-avond. De geluidsinstallatie gaan we gebruiken tijdens 
de verschillende toernooien. Iedereen natuurlijk bedankt voor de munten die jullie aan ons 
hebben gedoneerd. 

We hadden dit seizoen 
weer een aantal leuke 
activiteiten op het 
programma. 31 maart 
was er de open 
tennisdag, onder 
begeleiding van onze 
tennisleraar Geert 
hebben we getracht om 
nieuwe leden voor onze 
club te werven. Naast 
een aantal nieuwe 
gezichten, waren er ook 
een “bestaande” 
jeugdleden van de partij. 
Het was in ieder geval 
erg leuk dat de 
“nieuwelingen” op deze 

manier kennis konden maken met onze tennisvereniging. 
 
In april hadden we het openingstoernooi. Dit jaar hebben we de rackets door elkaar 
gehusseld en we hebben prachtige dubbels gezien van zowel de mini’s, midi’s als gv (groot 
veld).  Een gezellige tennismiddag met een lekker hapje en drankje en veel betrokken 
ouders langs de lijn.  
 
Het hoogtepunt van dit seizoen was het clubkampioenschap enkel. Ze willen natuurlijk 
allemaal die felbegeerde wisselbeker mee naar huis nemen! Met 20 deelnemers was het een 
zeer geslaagde middag. De wisselbekers staan dit jaar bij Pelle Beerda (mini’s), Alice Stilma 
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(mini’s), Eline Quarré (midi’s), Rens de Boer (basisonderwijs), Vincent Kroon jongens 
(voortgezet onderwijs) 

Begin juli mochten we het hamburgertoernooi op ons prachtige tennispark organiseren. 
Samen met de tennisverenigingen Oppenhuizen, Nijland, Makkum en Scharnegoutum 
hebben we dit toernooi voor de eerste keer georganiseerd. We hadden verschillende 
wedstrijden voor alle niveau’s, zoals: rood, oranje en groen. Erg leuk om natuurlijk weer eens 
andere tegenstanders te ontmoeten. Na afloop kreeg iedereen een overheerlijke hamburger, 
gebakken door onze eigen privé huiskok. Zeker voor herhaling vatbaar. 

6 oktober stond er nog een ‘nieuw’ toernooi op het programma. Een gezellige tennisavond 
met afsluitend een disco. Iedereen mocht een vriendje of vriendinnetje meenemen. De 
kinderen konden eerst even lekker een balletje slaan en daarna hebben we het 
koninginnespel gespeeld. Om 20.30 uur begon de disco en onze mystery guest Dj Jon 
opende de disco. Daarna brak het feest los! Er waren battles tussen de jongens en de 
meisjes, ze mochten limbo dansen, maar bovenal hun eigen danstechnieken laten zien. 
Breakdance, handstand, we hebben van alles gezien. Wat ons betreft was het een super, 
coole en swingende avond. De kinderen vonden het ook gewelig en konden geen genoeg 
krijgen van het nummer gangnam style!  
Dj Max verzorgde de muziek, super bedankt Dj’s. De bar was open en het drinken, de 
bitterballen en de chips waren niet aan te slepen. Volgend jaar weer jongens en meisjes? 
 
In december hebben we het oliebollentoernooi in de tennishal Sneek en we hopen natuurlijk 
dat jullie allemaal meedoen. 
 
Bedankt voor jullie inzet en enthousiasme! 
 
De jeugdcommissie, 
Gerrit, Gerda, Saskia en Martine  
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VAN DE KANTINECOMMISSIE 
 
Na een enerverend jaar, waar op sportief (de opkomst van nieuwe clubkampioenen)  en op 
sociaal gebied  onze club Ietwat een ander jaar beleefde dan vorige jaren, kan de 
kantinecommissie het volgende melden: 
 
Met veel plezier hebben we de kantine afgelopen winter een facelift gegeven qua verfwerk 
en inrichting. Hierdoor kon aan de nieuwe lichting jongeren en jongere ouderen, die in grote 
getale lid zijn geworden, een gezelliger onderkomen worden geboden. 
 
Deze aanwas van nieuwe leden, de facelift binnen en met de aanschaf van de lang 
gekoesterde terrasheaters resulteerde in een drukker bezochte dinsdagavond en veel 
drukkere en veel late clubkampioenschappenavonden, zowel door de grotere deelname 
alsmede de enthousiaste toeschouwers. Dat de frituur overuren draaide en de smaakpolitie 
(de heer en mevrouw De B. senior) ons attendeerde op te oud vet is alleen maar een goed 
teken van de gezelligheid. 
 
De omzet is dan ook flink gestegen en zal dit jaar voor het eerst in ons bestaan boven een 
magisch getal uitkomen, hetgeen goed is voor de clubkas. De kleine prijsstijgingen en het 
schenken van A-merken is goed bevallen. De gestegen btw per 1 oktober zal dit jaar op onze 
agenda staan met de vraag hoe hiermee om te gaan in deze tijd van recessie… 
 
Mede door de goede opbrengsten wordt het mogelijk om volgend jaar als de nieuwe banen 
er liggen ook het meubilair binnen en buiten te vervangen na jaren van trouwe dienst door 
eigentijds zitcomfort. 
 
Eigenlijk is alles prima verlopen, al zal er volgend jaar strenger op gelet  worden                    
( taakstraffen a la Haren)  dat iedereen die ingedeeld is voor het helpen in de kantine en de 
schoonmaak van de kantine deze taak ook daadwerkelijk verricht. 
 
Anders komt het altijd op dezelfden aan om het op te lossen en dat is niet de bedoeling niet.  
Tot volgend jaar, een mijlpaal in ons rijke bestaan. 
 

Hardy Bremer  
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VOOR EEN JAAR 
BIJGETEKEND 

 
Na een jaar te mogen spelen in het 
competitieteam van de heren, Dirk Slot, Jan 
Riemersma, Jitze Floris, Luko Koopman en 
Bart Remery geef ik (Frank Gort) u als 
clublid graag een kijkje in de keuken van dit 
ambitieuze en gezellige team. Hoe werkt 
dat nu in zo’n voorjaarscompetitie? wat zijn 
de gedragscodes? waar staan we als team 
(prestaties), wat zijn de ambities, 
gewoonten (teamcultuur), de 
teamorganisatie (captain, logistiek, 
medisch, coaching etc). 
Dat soort zaken. Ook enkele opmerkelijke 

gebeurtenissen van de afgelopen competitie komen aan bod.  
 
Het herenteam van de “Regiocompetitie Noordoost voorjaar 2012 Heren 35+ 3e klasse 
zaterdag (ZH3)”. 
 
In het team staat sportiviteit voorop. We willen graag winnen maar niet ten koste van alles. 
Op je strepen staan als de bal echt op de streep is, maar een frisse bal als je er niet uitkomt! 
Winnen omdat je beter bent en een verloren partij accepteren omdat je gewoon tekort kwam. 
Maar de collectieve prestatie staat voorop, we zijn een team tenslotte. De gedachte is dat wij 
elkaar versterken, dat wij elkaar motiveren en aanmoedigen, dat we groeien als collectief 
(geen individuele éénpitters zoals bij Oranje). Ja dit proberen we en dat lukt vaak. 
 
Prestatie voorjaar 2012 
 
Is er goed gepresteerd? Jazeker. We zijn 3e geworden en er zat een hele kleine, zij het 
theoretische, kans in om zelfs kampioen te worden toen er nog één wedstrijd gespeeld 
moest worden. Maar 3e is ook niet verkeerd. Natuurlijk wordt er wel gesproken over 
individuele prestatie van teamleden die geen enkele wedstrijd wisten te verzilveren (we 
noemen geen namen), maar we zeiken er niet zo lang over, toch? 
De teamprestatie is zeker goed te noemen omdat wij naast sterke tegenstanders ook een 
extra tegenstander hadden, namelijk de slechte weersomstandigheden. Koude zaterdagen 
met een puist wind!!!! Sommige spelers hadden 2 jassen aan met een sjaal om en we zaten 
nog net niet aan de snert. In Leeuwarden speelden we bij windkracht 8. Voor de wind 
opslaan met 200 km per uur is dan best wel leuk en smashen om de bal tegen de wind in te 
slaan geeft ook een hele nieuwe dimensie aan het spel.  
Al met al een mooie uitslag en we hebben de ambitie om aankomend voorjaar één plaatsje 
hoger te eindigen. Stap voor stap! 
 
Coaching en mentale begeleiding 
 
Enkele spelers staan nogal stijf van de wedstrijdspanning in het veld. Strakke gezichten en 
ernstige blikken kenmerken die partijen (ik noem Luko, Bart en mijzelf en Dirk zeer zeker 
niet). We geven elkaar als tip steeds vaker mee dat we vooral net zo moeten tennissen als 
op de dinsdagavond! Gewoon ontspannen (er staat geen boerderij tussen). Een grapje in het 
veld moet kunnen en vooral rustig blijven. Leerzame lessen van oude rotten in het vak. Voor 
de rest is er totaal geen sprake van technische, tactische, conditionele en mentale 
begeleiding! (maar goed ook).  
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Gastvrijheid: 
 
Naast sportiviteit zijn er bepaalde gebruiken in het team, je zorgt namelijk voor lekkere 
hapjes voor de tegenstander en je eigen team wanneer je thuis speelt. Het is een onderdeel 
van de gastvrijheid. Ik noem geen naam maar zo hier en daar kan dat wel wat beter dan 
alleen kaas en worst (aandachtspuntje). 
Verder hebben wij dit seizoen ook een opmerkelijk team mogen ontvangen. Eigenlijk een stel 
‘zonnebankspelers’ met leren jassen en enkele droegen glimmende permanentjes. Het was 
die zaterdag in IJlst wederom zeer slecht weer en we konden gelukkig nog tennissen in de 
hal in Sneek. De wedstrijden waren op hoog niveau (vertaald naar ons niveau natuurlijk) met 
strijdlustige tegenstanders die met veel verbaal geweld hun puntjes bij elkaar sprokkelden. 
De mannen hadden ook na de tijd een scherpe tong met nogal veel (bijzondere) humor en 
after shave (allemachtig).  
Dit team vond dat we het goed voor elkaar hadden en ze genoten ook van onze gastvrijheid. 
In ons team is de ‘nazit’ dan ook wel speciaal te noemen. We belanden overal en nergens en 
nog net niet in de woeste hoeves van het noorden. Nee we sluiten af in kantines, cafés, 
cafetaria’s en eigenlijk is de zaterdag zo goed als gevuld met tennis, enkele biertjes, culinaire 
happen, en leuke gesprekken.   
 
Organisatorisch en randvoorwaarden 
 
Als team staan we er uniform op en dragen wij Wettersnijer, het bedrijf van Luko, zo sportief 
mogelijk uit en presenteren wij ons in mooie tenues.  Daardoor lijken we 25+ maar als je 
goed kijkt dan weet je snel beter. 
Eigenlijk heeft het team het gewoon goed voor elkaar met een captain die echt de leiding 
neemt in het indelen van de wedstrijden in het regelen van de logistiek. 
Ook bij de uitwedstrijden is het goed geregeld en is bijvoorbeeld het chauffeurschema erg 
duidelijk. De meeste spelers vinden het geen probleem om het stuur in handen te nemen, 
toch Jitze?  
Wij zijn als team erg tevreden over onze voorman en wij zijn dan ook zeer ingenomen met 
het feit dat Dirk dit graag nog een jaar voor zijn rekening wil nemen. Bedankt captain!  
 
Een mooie afronding van de voorjaarscompetitie was de uitnodiging van Jan en Marry om bij 
hun thuis met elkaar te komen eten. Vrouwen en kinderen waren ook spontaan uitgenodigd 
en het werd een ontzettend leuke middag/avond in zijn heerlijke tuin met een terugblik op het 
geslaagde seizoen! Bedankt Jan en Marry en volgend voorjaar laten we ons verassen wie 
het stokje overneemt. Het is in ieder geval een mooie traditie.  
 
Al met al een reden voor mij om weer een jaar bij te tekenen waarbij je altijd scherp moet zijn 
op de kleine lettertjes (die je niet te zien krijgt). Op naar wederom een succesvol tennisjaar 
met sportieve en vooral gezellige tijden op en rond de tennisbanen. 
 
Frank 
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  BESTUURSLEDEN 
 
Functies  Naam Adres Telefoon/emailadres 
Algemeen Bestuur    
Voorzitter C. Smit Ylostinslaan 47 53 23 77   canisius.smit@hetnet.nl 
Secretaris O. Damstra Stadslaan 23 53 28 35   oegedamstra@hetnet.nl 
Penningmeester. D. Slot Westergoleane 35 53 26 93   dbm.slot@drylts.nl 
Baanonderhoud C. de Jong Westergoleane 21 53 18 38   cor.jong@ziggo.nl 
Jeugdcommissie G. de Jong H. Huizengastraat  8 53 17 04  gerritthea@home.nl 

 
Technische Commissie    
Voorzitter W. Buikstra Stuw 17 (Sneek) 0617028192   

wj.buikstra@gmail.com 
Secretaris H. Jansma De Skûte  14 53 21 60   ahjansma@hotmail.com 
Penningmeester H. Kuiper Eastwei 10 Uitwellingerga 53 24 11  1hk@ziggo.nl 
Wedstrijdleiding M. Brink Zevenpelsen 8a 53 13 93  mariabrink@live.nl 
 E. Kaptein Ekers Ein  21, Folsgare 56 96 33  erna.kaptein@akiet.nl 

 
Jeugdcommissie    
Afvaardiging Bestuur Gerrit de Jong H Huizengastraat 8 53 17 04  gerritthea@home.nl 
 Gerda de Jong Izeren Helling 1 53 14 63   w.riemersma@hetnet.nl 
 M. Okkinga Frisiaplein 13 53 19 61 
    
Kantinecommissie    
Afvaardiging Bestuur F. Altenburg Suderleane 12 53 19 27   fokjealtenburg@ziggo.nl 
 A.Bakker WM Oppedijkstr.32 0653148929   

annebakker@gmail.com 
 J. Koopman Holtropweg 15 53 26 89  l.k.koopman@home.nl 
 H. Bremer Lantingawef  29 53 30 31  H-Bremer@home.nl 
(Info roosters) A. Bos Mientlân 15 42 10 52 bos-overzet@home.nl 
    
Baancommissie    
Afvaardiging Bestuur C. de Jong Westergoleane 21 53 18 38   cor.jong@ziggo.nl 
Baancommissaris H. Haanstra Jonker Rispenstraat 14 41 20 65   henkhaanstra@live.nl 
 D. Bouma Mientlan 19 53 17 58 dominicusbouma@home.nl 
 E. Postma Croleskwartier 75 533166     eeuwe.postma@home.nl 
 H. de Vries Appollovlinder 68, Sneek 46 22 59   hermanenjankedevries@ 

versatel.nl 
 K v.Wagtendonk Croleskwartier 92 53 30 50 

K.van.wagtendonk@hetnet.nl 
 H. Eiling Uilenburg 4 53 18 93 H.Eiling@kpnplanet.nl 
    
Tennisles    
PRO Tennis A. Bulthuis De Tsjalk 21 53 12 47  arnoudbulthuis@live.nl 
    
Ledenadministratie    

Aan-en afmeldingen A. Bos Mientlân 15 42 10 52  bos-overzet@home.nl 
    
Website LTC-IJlst    
www.ltc-ijlst.nl J. Brink De Kling 11 0620456134 jmbrink@home.nl 
    
Redactie Clubblad    
Redacteur/lay out D. Slot  Westergoleane 35 53 26 93   dbm.slot@drylts.nl 
 J. Snoek De Skûte   8 53 25 27   psychoraad@online.nl 
Bezorging D. Bouma Mientlan 19 53 17 58   durkjebouma@home.nl 

 
Drukken clubblad Drukmediaan Simmerdyk 2 Sneek 41 20 04 
Complex LTC IJLST  Terpen 2 53 24 30 

 

mailto:gerritthea@home.nl
mailto:erna.kaptein@akiet.nl
mailto:gerritthea@home.nl
http://www.ltc-ijlst.nl/
mailto:jmbrink@home.nl
mailto:durkjebouma@home.nl
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